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I denna avhandling Spelet på fältet har intresset rik-
tats mot vad som sker i undervisningspraktiken 
i ämnet idrott och hälsa. Intervjuer har genom-

förts med 16 idrottslärare på olika gymnasieskolor 
med frågor som relaterar till elevers skolverksam-
het, i första hand gymnasieskolans obligatoriska kurs 
idrott och hälsa A. Det är detta intervjumaterial som 
bildar avhandlingens empiriska underlag och analy-
seras med inspiration av sociologen Pierre Bourdieus 
olika begrepp och teorier. Syftet med avhandlingen är 
att analysera relationen mellan idrottsundervisningen 
i gymnasieskolan och idrott som utövas på fritiden. 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa kurs A i gym-
nasieskolan belyses i relation till faktorer som präglar 
idrottsfältet. Genom denna analys möjliggörs en för-
ståelse av hur makt etableras i idrottsundervisningen 
och hur dominerande strukturer upprättas. Avhand-
lingens frågeställningar riktas således mot vad lärarna 
värdesätter i sin undervisning, vad som dominerar och 
premieras, och hur idrottsundervisningen är relaterad 
till faktorer som präglar idrottsfältet.
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FÖRORD 

För trettio år sedan under min GIH tid började det som först nu 
avslutas. Jag och två klasskamrater, Elisabet som nu är min fru och 
Stefan som är min allra bäste vän, valde att även läsa en högsko-
lekurs i idrottspsykologi med Kjell Gustavsson som kursledare. Re-
sultatet blev bland annat ett utökat examensarbete och ett intresse 
för fortsatta studier direkt efter GIH. Jag gick en kurs på D- nivå i 
friskvårdspedagogik och friluftsliv där en underbar pedagog, Bert 
Aggestedt, ansvarade för pedagogiken och inspirerade mig till att 
fortsätta med studier i pedagogik. Parallellt med min första lärar-
tjänst pendlade jag därför till Stockholm för att läsa en fil.kand. i 
pedagogik med inriktning idrott för Lars-Magnus Engström (Man-
ge). När jag så småningom började arbeta på lärarutbildningen i 
Malmö, blev jag intresserad av att påbörja mina forskarstudier ef-
ter många års uppehåll. Jag gick en forskningskurs inriktad mot 
idrott i Lund, den var Tomas Peterson ansvarig för. Kontakten 
med Tomas togs upp igen då han några år senare anställdes på Lä-
rarutbildningen i Malmö och mina forskarstudier tog ytterligare 
fart när Tomas och Lars-Magnus erbjöd en gemensam doktorand-
kurs i ett samarrangemang mellan Malmö och Stockholm.  I och 
med detta fick jag tjugo år senare återigen kontakt med Mange. 

Har inte allt tagit lite väl lång tid? Mycket har kommit emellan 
och kanske ligger det i släkten. Såväl min mamma, Gerd, som min 
morfar, Ivan, studerade långt upp i åldrarna. Gerd med flera tidi-
gare utbildningar (bland annat gick hon Sveriges första fritidspeda-
gogutbildning) läste senare till psykolog och blev färdig i 50-
årsåldern och Ivan utbildade sig till jurist efter en lång karriär som 
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företagare. Han var för övrigt Lunds universitets äldste student när 
han senare även läste grekiska! Jag vill passa på att tacka hela min 
släkt och alla mina vänner för stöd, tålmodigt lyssnande och kloka 
synpunkter under alla år. 

I idrottsliga sammanhang har jag alltid haft stor glädje av att ut-
öva och uppleva alla möjliga former av idrott, också i mer äventyr-
liga situationer. Jag har även varit tvungen att bedriva mer hälso-
samt inriktade idrottsaktiviteter på grund av höft- och ryggpro-
blem. Tack till läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal som 
har opererat och behandlat mig så att jag har kunnat fortsätta vara 
såväl idrottsligt som forskningsaktiv. Tack även till personalen på 
gymmet. Ett särskilt minne går till vår golden retriever, Chicko, 
som alltid fick ut mig på promenad, där många bra forskningstan-
kar dök upp. Dessutom har jag, som så många andra idrottslärare, 
varit engagerad i föreningsidrott. Förutom ett brett intresse för id-
rott som utövare och ledare i fotboll, gymnastik, skidåkning, vol-
leyboll, friluftsliv, bordtennis, tennis och golf har jag även ägnat 
mycket tid åt elitidrott. Basketboll har varit det stora intresset och 
på min tränarutbildning fick jag det stora nöjet att lära känna psy-
kologen, tränarutbildaren och coachen Miki Herkel. Så småning-
om coachade vi även ligalag tillsammans. Miki var en fantastisk 
inspiratör, tränare och nära vän och har bidragit med enormt 
mycket klokskap. Jag vill här även passa på att tacka alla adepter 
och ideella ledare som jag har haft kontakt med genom åren och 
som har utvecklat mig som pedagog. 

Yrket som idrottslärare utövade jag först i Gislaved, där jag var 
verksam på gymnasieskolan, Gärdesskolan, och på högstadiet, 
Lundåkerskolan. Därefter tjänstgjorde jag i Lund på Järnåkrasko-
lan i alla grundskolans årskurser. Det ingick dessutom i tjänsten 
idrottsundervisning på BUP på S:t Lars. Sedan återvände jag till 
Småland och tjänst i Gränna, Ribbaskolan, där det även ingick i 
tjänsten att pendla med färja till Visingsö och idrottsundervisning 
på den Montessori - inspirerade Kumlabyskolan.  Tack till alla ele-
ver och lärarkolleger som har inspirerat och utvecklat mig som lä-
rare under dessa år. 

Jag började undervisa på Lärarhögskolan i Malmö 1993, nume-
ra Lärarutbildningen på Malmö Högskola, och under mina hittill-
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svarande 17 år har jag haft nöjet att samarbeta med personal och 
studenter på flera olika partnerområden, kollegor och studenter i 
olika kurser på lärarutbildningen samt erhållit hjälp av personal 
från administration, service, bibliotek och IT . Många har bidragit 
och underlättat för mig och sedan början av 2000-talet har detta 
även hjälpt mina forskarstudier. Tack till er alla. Tack till de lärar-
utbildare i idrott som jag har fått möjlighet att samtala med från 
hela Norden. Tack även till forskarstuderande och lärare på fors-
karutbildningskurser i Malmö, Lund, Stockholm, Oslo och Köpen-
hamn. Tack för alla intressanta och givande konferenser och de 
möten och samtal med forskare från hela världen som dessa har 
lett till. Jag vill nu rikta ett särskilt tack till mina kollegor, genom 
åren, på den idrottsvetenskapliga enheten. Tack till Anna, Evy, To-
run, Graciela, Mats J, Gun N, Gun, Harald, Otto, Maria, Anders, 
Bengt, Camilla N-H, Camilla, Jyri, Joakim I, Tomas L, Kerstin, 
Sverker, Bodil, Peter, Linda, och Mytte för stöd och samarbete i 
undervisningen.  Tack till Liselotte, Maria, Björn, Annika, Anita, 
Barbro och Birgit för stöd och hjälp i det administrativa och det 
dagliga arbetet. Tack till forskningsstuderande David, Calle, Joa-
kim, Jesper T, Kristin och Katarina för synpunkter och kommenta-
rer på enhetens forskningsseminarier. Tack till Bo, Johan, Kjell, 
Helena, Lottie, Anna-Maria, Kutte, Karin, Ingegerd, Torbjörn, 
Frans, Thomas, Jesper, Mats, Torsten och Lars för synpunkter och 
samtal kring forskningsprocessen.  

Utan det generösa bidraget i form av utsagorna som utgör min 
empiri hade denna avhandling inte kunnat skrivas. Jag är mycket 
tacksam för detta och vill rikta ett stort tack till alla idrottslärare, 
som välvilligt lät mig intervjua dem. 

Tack för finansiellt stöd i form av ersättning för lic. studier från 
Lärarutbildningen som har möjliggjort denna avhandling samt ett 
fortsatt stöd fram till disputation från idrottsvetenskapliga enhe-
tens forskningsråd och ledning. Ett särskilt tack till Aage Radman 
och Jan-Eric Ekberg som hela tiden har funnit lösningar för mig att 
kunna driva forskarstudierna framåt. Janne, tack även för dina ini-
tierade kommentarer på mitt slutmanus. Tack till Susanna Heden-
borg, som också läste slutmanus och dessutom en tidigare manus-
version, för ditt bidrag med värdefulla synpunkter. Jag vill dessut-
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om tacka alla som läst och bidragit med kommentarer vid mina 
50- och 90 procents seminarier.  

Slutligen vill jag – med förstärkningsord – i allra högsta grad 
tacka mina handledare Tomas Peterson och Lars-Magnus Eng-
ström. Tomas, med din hjälp fick jag tillgång till ett underlag som 
genererade goda idéer, så att jag kunde få en bra start på forsk-
ningsstudierna. Ett enormt tack för det förtroende jag har fått un-
der hela forskningsprocessen, för att kunna genomföra mina idéer. 
Mange, med din hjälp fick jag tillgång till vad det innebär att for-
mulera och uttrycka sig på ett forskningsmässigt sätt. Ett enormt 
tack för ditt engagemang, din uthållighet och att jag fått ta del av 
din ansenliga erfarenhet. Till er båda vill jag också rikta min stora 
uppskattning för de trevliga, givande och intellektuella samtal som 
vi har haft vid våra träffar. 

Jag vill också rikta ett stort och innerligt tack till min vän Stefan, 
du har lyssnat, läst och kommit med synpunkter på forskningsar-
betet och varit ett utmärkt språkrör för vad som verkligen pågår i 
idrottsundervisningen. Dessutom vill jag tacka dig för all hjälp du 
har bidragit med i det vanliga livet och det stöd och den uppmunt-
ran du har gett mig. 

Avslutningsvis och hjärtligast vill jag rikta mig till mina närmas-
te. Ludvig, Andreas och Isabella tack för att ni finns och påminner 
mig om livet och vardagen. Ni är helt underbara och tålmodiga att 
först som barn ha en mamma som disputerar och sedan som tonår-
ingar ha en pappa som går igenom denna forskningsprocess. Ni vet 
verkligen vad det innebär och har med rätta haft synpunkter på 
vad jag gör samt varit bidragande med era egna beskrivningar om 
gymnasieskolans idrottsundervisning. Elisabet, med ditt stöd på 
alla plan har jag kunnat skriva denna avhandling. Du har bidragit i 
våra diskussioner med din intelligens och erfarenhet från yrkeslivet 
både som idrottslärare och läkare. Med din känsla för vad forsk-
ning handlar om i ett större perspektiv har du även bidragit från 
ditt eget forskningsområde som docent och hjärnforskare. Dessut-
om har du funnits till hands i alla lägen och kunnat stötta mig med 
allt från vardagslivets nödvändigheter till att sätta en guldkant på 
tillvaron. Massor med tack och livet är bra härligt tillsammans 
med er alla.  
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Sätofta 11 juli 
 
En skön sommarkväll med ett dopp i sjön  
och VM- final för herrar i fotboll på TV.  
Spanien – Holland 1-0! 

 
   

Mikael Londos 
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INLEDNING 

Denna studie belyser undervisningen i skolämnet idrott och hälsa1 i 
relation till idrott som utövas på fritiden. Därmed är områdena ut-
bildning och idrott i fokus. 

Vid sidan av familjen utgör skol- och barnomsorgsverksamheten 
en stor del av den organiserade uppfostringsmiljö som de flesta i 
vårt samhälle befinner sig i från ett till nitton års ålder. Grundsko-
lan är obligatorisk för barnen. Därefter fortsätter nästan alla till 
gymnasieskolan, även om denna är en frivillig skolform (Reger-
ingskansliet 2009 s. 52). I läroplanerna för grundskolan och gym-
nasieskolan betonas kunskapsprocessen. Det är klart uttalat att det 
även förväntas ske en påverkan på barns och ungdomars normer 
och värderingar i skolan (Skolverket 2006a; Skolverket 2006b). 
Denna påverkan försiggår under många år och sker även under 
lektionstid i skolämnet idrott och hälsa. Ämnet följer eleverna hela 
vägen från första skolåret i grundskolan till gymnasieskolan.   

En hälsofostran, som bl.a. innebär att få eleverna att ägna sig åt 
fysisk aktivitet, ingår i hela skolans uppdrag men det betonas sär-
skilt i ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2006a; Skolverket 
2007b). Men skolan klarar inte av att få alla, eller ens merparten 
av eleverna, att bli fysiskt aktiva som vuxna (Engström 2008). De 
som är fysiskt inaktiva på fritiden har även en lägre grad av aktivi-
tet i skolans idrottsundervisning än de elever som är fysiskt aktiva 
på sin fritid (Engström 2004). Ämnets innehåll blir härmed av fun-
damental betydelse.  
                                                   
1 Skolämnet idrott och hälsa kommer genomgående i fortsättningen benämnas med beteckningar som 
idrottsundervisningen eller idrottsämnet. 
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Även inom den folkrörelsebaserade föreningsidrotten sker en 
kunskapsproduktion och kunskapsreproduktion samt påverkan på 
barns och ungdomars normer och värderingar under idrottsutöv-
ning. Detta kan få stor betydelse då föreningsidrotten tar avsevärd 
plats i många ungas liv (Trondman 2005).  Idrottens motsvarighet 
till skolans läroplaner är idéprogrammet ”Idrotten vill”, där det 
anges vad idrottsrörelsen står för (Riksidrottsförbundet 2009b). 
Det finns således vissa gemensamma drag hos föreningsidrott och 
skola som uppfostrings- och utbildningsmiljö (Franzén & Peterson 
2004; Peterson 2006; Peterson 2007a).  

Barn knyts i vissa fall till idrottsföreningarna redan före skolål-
dern (Karp 2004). I vissa åldersgrupper är två tredjedelar av bar-
nen/ungdomarna medlemmar i en idrottsförening. Ungdomarna 
tränar flera gånger i veckan, oftast i en tävlingsinriktad miljö 
(Riksidrottsförbundet 2007b; SCB 2009). Det stora flertalet har 
erfarenhet från föreningar som bedriver lagbollspel. Av de tio 
största idrotterna med flest utövare i åldern 13-20 år är fem lag-
bollspel; fotboll, innebandy, ishockey, handboll och basketboll. I 
topp fem av idrotterna är tre lagbollspel; fotboll, innebandy och 
handboll bland flickorna och bland pojkarna är fyra lagbollspel; 
fotboll, ishockey, innebandy och handboll (Riksidrottsförbundet 
2009a). Den idrottsgren inom tävlingsidrotten som dominerar, 
sammantaget pojkar och flickor, är fotboll med nästan två miljoner 
aktiviteter/år (Riksidrottsförbundet 2007b).2 De flesta föreningsid-
rotter har tävlingar på programmet och därmed även inslag av hie-
rarkisering samt en inbyggd könsmässig segregering i systemet 
(Guttmann 1978). Samhället ställer också krav på idrottsrörelsen 
och avsätter resurser för att idrotten ska vara en integrationsarena 
med en öppen verksamhet för alla oavsett klass, kön, etnicitet, kul-
tur, språk och religion (SOU 2008:59).        

Många av ungdomarna inom idrottsrörelsen fortsätter att idrotta 
upp igenom skolåren (Engström & Thedin Jakobsson 2008). Id-
rottsrörelsen vill utvidga sin verksamhet och samtidigt vill den del 
av föreningsidrotten som bedriver tävlingsidrott få fram en slag-
                                                   
2 ”Därmed lämpar sig fotbollen bättre än kanske någon annan idrottsgren för ett studium av idrotten 
som uppfostringsmiljö. Sportens bredd gör det dessutom möjligt att fånga betydelsen av sociala, 
könsmässiga och etniska variationer” (Peterson 2003 s. 1) 



 

  16 

kraftig elit. Vissa blir kvar i föreningsidrotten under stora delar av 
livet antingen som aktiva eller i rollen som ledare. Den största de-
len av dem som varit aktiva som unga faller dock ifrån föreningsid-
rotten med stigande ålder.3 Det finns en viss nytillströmning men 
den täcker inte bortfallet i idrottsföreningarna. Idrottsrörelsen visar 
också intresse för att komma in i skolans verksamhet för att få de 
avhoppade att börja igen i idrottsföreningarna. Skolan kan på så 
vis betraktas som en rekryteringsarena4 (Riksidrottsförbundet 
2007e).  

I skolan samlas både elever som inte har någon idrottserfarenhet 
och de som har mycket och olika idrottserfarenheter från fritiden. 
Hur denna idrottserfarenhet värderas och relateras till skolans id-
rottsundervisning är i fokus för denna studie. Ingången är idrotts-
lärare och den idrottskultur som de och många av ungdomarna be-
finner sig i.  

I avhandlingen betraktas idrott och utbildning som ett slags egna 
världar. Dessa har inledningsvis beskrivits som områden men 
kommer hädanefter att benämnas sociala fält (Bourdieu 1992b).  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att analysera relationen mellan idrotts-
undervisningen i gymnasieskolan och idrott som utövas på fritid. 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa kurs A5 i gymnasiesko-
lan belyses i relation till faktorer som präglar idrottsfältet. Idrotts-
lärares6 utsagor om undervisningens mål, innehåll, betygsättning 
och genomförande bildar här utgångspunkt. Dessutom belyses lä-
rarnas egna erfarenheter inom idrottsfältet i relation till undervis-
ningen, hur undervisningen styrs och planeras, samt vilka förvänt-
ningar lärarna har på elevernas kunskaper och uppträdande. Ge-
                                                   
3 Mats Trondman använder begreppen fortsättare, avhoppare och utanförstående för att förstå 
strömningen till och från föreningsidrotten (Trondman 2005). 
4 Här har regeringen gått in med pengar till Riksidrottsförbundet för att driva ”Handslaget” och 
”Idrottslyftet”, projekt som bland annat ska försöka återrekrytera och nyrekrytera barn till idrotts-
rörelsen. Skolan är en arena som ska utnyttjas för detta ändamål. RF skriver ”Med skolsamverkan 
vill regeringen stimulera samarbete mellan skola och idrottsföreningar för att ge eleverna mer fysisk 
aktivitet under skoldagen, framför allt de fysiskt inaktiva. Genom skolsamverkan kan föreningar 
även nå barn och ungdomar som de inte når i sin ordinarie verksamhet”(Riksidrottsförbundet 
2007d). 
5 Till ämnet idrott och hälsa hör även kurserna idrott och hälsa B samt ergonomi.  
6 Idrottslärarna kommer fortsättningsvis benämnas lärarna. 
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nom denna analys möjliggörs en förståelse av hur makt etableras i 
idrottsundervisningen och hur dominerande strukturer upprättas.  

Avhandlingens frågeställningar riktas således mot vad lärarna 
värdesätter i sin undervisning, vad som dominerar och premieras, 
och mot hur idrottsundervisningen är relaterad till faktorer som 
präglar idrottsfältet.7  

 
Disposition 
I inledningen har intresseområdet, syfte och frågeställningar pre-
senterats. De fortsatta kapitlen är strukturerade enligt följande. 
I kapitlet Bakgrund och tidigare forskning presenteras ”fälten” 
bland annat med hjälp av tidigare och aktuell forskning. De två so-
ciala fostrans- och lärandemiljöer som berörs är skolan, specifikt 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa, samt idrott i olika former 
och hur de bedrivs på fritiden. I kapitlet Teoretiska utgångspunkter 
beskrivs de teoretiska begrepp som används. I kapitlet Metod re-
dogörs för de metodologiska valen och det empiriska materialet. I 
första resultatkapitlet Undervisningsuppdraget berörs frågorna: 
Vilka mål framträder som de mest centrala för undervisningen? 
Vilket är undervisningens innehåll? Vad betygsätts i undervisning-
en och på vilket sätt sker betygsättningen?  I andra resultatkapitlet 
Undervisningens utformning berörs frågorna: Hur genomförs un-
dervisningen? Vilka är förväntningarna på elevernas kunskaper i 
undervisningen? Hur förväntas eleverna uppträda i undervisning-
en? Hur styrs och planeras undervisningen? I kapitlet Diskussion 
tolkas relationen mellan skolans idrottsundervisning och idrottsfäl-
tet i termer av vad som dominerar, premieras och ges värde i un-
dervisningen. I kapitlet Konklusion diskuteras forskningsprocessen, 
tolkningen av idrottsundervisningens praktik samt pedagogiska 
implikationer. I en Exkurs: idrotternas rum – en vidareutveckling 
diskuteras avslutningsvis möjliga vägar till fortsatt forskning.  
                                                   
7 För ett förtydligande med fördjupande frågeställningar se det avslutande stycket under rubriken 
Forskningsredskapen och fördjupade frågeställningar. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE  
FORSKNING 

Forskning med relevans för avhandlingen handlar om uppfostran, 
påverkan och undervisning, och hur kunskaper, färdigheter, för-
hållningssätt och värderingar inom idrott produceras, förmedlas, 
återskapas och förändras. Hit hör också forskning som rör före-
ställningar om kropp och kroppsövningar. Relevant forskning be-
rör såväl sociologiska som pedagogiska/utbildningsvetenskapliga 
frågor.  

Kapitlet består av två delar. I den inledande delen beskrivs idrot-
ten på fritiden och idrottsfältets kroppsövningskultur. I den andra 
delen presenteras ämnet idrott och hälsa samt tidigare forskning 
om idrottsundervisningen i skolan där särskilt relationen till id-
rottsfältet uppmärksammas. 
 
Idrott på fritiden 
Fritid är i sig ett modernt begrepp. Först under industrialismen 
börjar lönearbetet frigöras från övriga delar av livet. I det senmo-
derna samhället håller gränserna mellan fritid och arbete på att 
brytas upp. Detsamma gäller fritidens koppling till frihet, lek och 
nöje liksom arbetets koppling till ofrihet, allvar och plikt. Det vi 
gör på fritiden är symboliska uttryck och sociala representationer 
för något centralt i våra liv. Fritiden är inte fristående. Den är av-
hängig det liv vi lever, bland annat våra ekonomiska, utbildnings-
grundade, etniska, relationsmässiga och genuspräglade villkor 
(Berggren 2000). 
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Dagens samhälle ser i många avseenden väsentligt annorlunda ut 
än den värld som tidigare generationer växte upp i. Förutsättning-
arna för barns och ungdomars uppväxt har förändrats i rask takt 
(Nilsson 1998). Fritiden har blivit en allt viktigare del av livet gäl-
lande identitetsskapande och självförverkligande.8 Sällan definierar 
sig ungdomar numera som blott och bart skolungdomar utan tar 
också fasta på vad som skiljer dem från andra t.ex. när det gäller 
fritidsaktiviteter. Fritiden har blivit en arena för utvecklande av 
identitet, kultur och livsprojekt, i betydelse jämbördig med skola, 
arbete och hem. På denna fritidsarena med organiserade aktiviteter 
är idrotten störst (Nilsson 2005).  

Idrott är ett fritidsintresse som har hög status bland ungdomarna 
och har visat sig kunna ge prestige, erkännande och ett socialt för-
ankrat anseende hos idrottsutövarna (Larsson 2005a). Det har hel-
ler inte skett några större förändringar i tidsperspektivet 1996-
2007 (Larsson 2005a; Larsson 2008; Nilsson 1998; Nilsson 2005).  

Möjligheten att ta del av ett idrottsutbud skiftar i ett lokalt per-
spektiv, samtidigt som det varierar beroende på vem man är och 
hur livsvillkoren ser ut. Vem som blir medlem i en viss idrottsföre-
ning beror på en mängd faktorer (Larsson 2005a; Larsson 2008).  

Per Nilsson visade i ungdomsstyrelsens utredning ”Fritid i skilda 
världar” att träning och tävlan i någon förening/klubb är en av de 
populäraste fritidssysselsättningarna i åldersgruppen 13-25 år 
(Nilsson 1998). När 16-åriga ungdomar i fyra utvalda geografiska 
områden svarade på vilka fritidssysselsättningar som betydde mest 
för dem, svarade två tredjedelar någon form av idrottsaktivitet 
(Larsson 2005a). Av de föreningsaktiva idrottarna ägnade mer än 
hälften av flickorna sig åt någon form av lagbollspel och motsva-
rande andel för pojkarna var mer än tre fjärdedelar. I studien 
”Arenor för alla” påvisas att det är fem gånger vanligare att med-
lemmar i en idrottsförening tränar nästan varje dag på hög an-
                                                   
8 Per Nilsson beskriver hur idrotten kopplas till identitetsutvecklingen. ”Slående är också hur idrott 
oberoende av tid och i sina skiftande former, har kopplats ihop med de yngre generationernas identi-
tetsutveckling. Till att börja med som kollektiv fostran till manlig dygd och skötsamhet. Numera till 
individens presentation av sig själv. I det senare fallet handlar det om att se till att tillhöra något 
(t.ex. en speciell ungdomskultur) och samtidigt vara någon (en unik individ). Mot denna bakgrund 
är det inte att förvånas över den centrala position som idrott har bland dagens unga” (Nilsson 2000 
s. 382-383). 
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strängningsnivå jämfört med icke medlemmar (Larsson 2005a). De 
vältränade har blivit bättre tränade medan gruppen otränade har 
ökat. Man kan tolka detta som att det äger rum en polarisering av-
seende idrottsutövning.  

Idrotten växer, och har vuxit, fram ur sociala relationer under 
olika former av samhällelig organisation.9 Det kan vara svårt att 
fånga det mångfasetterade idrottsfenomenet i en enda kort be-
skrivning, där en formulering täcker in hela idrottsbegreppet.10 Det 
kan snarare vara lämpligt att ha ett brett beskrivande synsätt på 
idrott liksom på andra kulturella fenomen såsom konst, musik och 
teater.  

Det har gjorts många olika definitioner av idrott. Ett försök till 
en bred definition gjordes 1969 av den statliga idrottsutredning 
som ledde fram till devisen ”idrott åt alla”. Den uttrycker att idrott 
är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och re-
kreation eller uppnå tävlingsresultat (SOU 1969:29). Riksidrotts-
förbundet håller fast vid samma breda definition av idrott i sina 
stadgar nästan fyrtio år senare. I första kapitlet av RF:s stadgar tas 
idrottsrörelsens verksamhets idé upp, denna blev reviderad på RF-
stämman 2005 i Västerås och numera står där att idrott är fysisk 
aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera 
mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning 
(Riksidrottsförbundet 2007c). Idrott utrycktes 1969 i termer av 
vad vi vill få ut av den, medan idrott numera utrycks som vad vi 
ska ha den till. Motion har blivit att må bra, rekreation har blivit 
att ha roligt, tävlingsresultat har blivit att prestera mera. Noterbart 
är att idrott numera även består av uppvisning, vilket kan innebära 
att idrottsrörelsen vill tränga in på ett ännu bredare kulturellt om-
råde. Genom att uttrycka vad idrotten består av, avgränsas den id-
rottsliga verksamheten från annan fysisk aktivitet som t.ex. träd-
gårdsarbete. 

Med ovanstående definitioner lyfts uppsåtet bakom den fysiska 
aktiviteten fram, inte dess utformning eller intensitet. Det blir en 
                                                   
9 ”Dagens svenska idrott utgör inget undantag. Att en så betydande del av all idrottsutövning i Sveri-
ge är organiserad inom ramen för ideella föreningar och förbund är intimt sammankopplat med 
svenska traditioner av frivilligt arbete, ett folkhemsideal och specifika former av föreningsdemokra-
tisk organisering”(SOU 2008:59 s. 53). 
10 Det förekommer en mängd olika definitioner av idrottsbegreppet (Hassmén & Hassmén 2008). 
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definition utan klara gränser, vilket innebär att den fungerar sämre 
som definition, rent vetenskapligt sett. Här finns det två vägar att 
gå, antingen att definiera det specifika område som är i forsknings-
fokus eller att ange det som kan förenas med det breda begreppet 
idrott och då ange vad som kan utmärka de olika idrottsdelarna. 

Det kan vara lämpligt att använda ännu mer övergripande be-
grepp, men även det ställer till vissa problem. Med begreppet 
kroppskultur menas allt som har med kroppens vård att göra 
(Lindroth 1993).11  Kroppsövning är ett mer begränsat begrepp och 
innefattar alla typer av rörelser och övningar med motions-, rekre-
ations-, och prestationssyfte (Lindroth 1993).  

I avhandlingen tillämpas ett synsätt på idrott som möjliggör att 
olika aspekter framhävs och särskiljs samt att utvecklingen styrs av 
samhälleliga förändringar istället för att inordnas i en stram id-
rottsdefinition i form av en tidlös idrott. Idrott som kulturfenomen 
har alltid formats i relation till samhället vid en viss tid och till exi-
sterande förutsättningar och normer.12“Time and space are social 
dimensions of this dialogue, and this means that they will never be 
universal but always specific, always cultural” (Eichberg et al. 
1998a s. 163). 

För att undvika oenighet kring begreppet idrott har Engström 
använt sig av ordet kroppsövningskultur i ett försök att göra en 
viss särskiljning mellan olika kroppskulturella logiker. (Engström 
1999). Även i engelskspråkig forskning har numera detta äldre be-
grepp återtagits och benämns physical culture och indelas i sports, 
recreation och exercise (Kirk 1999). Kroppsövningskulturen kän-
netecknas av kroppsövningar där formerna kan variera med i vilket 
sammanhang de utförs samt vad ändamålet med dem är.13 ”Kultur 
– det andra ledet i begreppet – innebär att verksamheten innehåller 
uttalade eller outtalade överenskommelser om vilket innehåll verk-
samheten ska ha, hur den ska bedrivas och med vilket syfte” (Eng-
ström 1999 s.15). Med andra ord är det vad som är meningsbä-
rande, inte aktiviteten, som avgör vad som ingår i kroppsövnings-
                                                   
11 Innefattar fysiska rörelser och övningar, såväl sjukvårdande rörelser som trädgårdsarbete. 
12 Det går att tänka sig ett samhälle utan idrott men inte idrott utan ett samhälle. 
13 Kroppsövningar för att kunna utföra fysiska sysslor i en socialt formad verksamhet med helt andra 
mål på arbetet eller i hemmet som t.ex. att klippa gräset ingår inte. 
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kulturen och som hädanefter för enkelhetens skull kommer att 
benämnas idrott.  

Idrott kan utövas på många sätt och är ett brett samhällsfeno-
men. Det kan därför vara befogat att fråga sig vad idrottandet har 
för mening (Gustavsson 1994). Idrottslig träning för hälsa och väl-
befinnande kan för vissa utgöra en meningsfull sysselsättning, me-
dan andra måste tävla för att finna mening i idrottandet.14 Fotboll 
t.ex. bedrivs föreningsbundet i tävlingssammanhang och framstår 
som en motpol till de idrottsliga hälsosatsningar som utövas t.ex. i 
form av joggning och gymträning. Det förekommer även ett tredje 
synsätt på idrott som kan benämnas upplevelseidrott. Det är sådan 
idrott som utövas för upplevelsens skull och bedrivs utan tävlings-
inslag och utan att betona det hälsofrämjande i idrotten. De tre 
synsätten bildar ett trialektiskt15 förhållande (Bøje & Eichberg 
1994; Eichberg et al. 1998a).16 I stor utsträckning överensstämmer 
tolkningarna som Engström, Kirk och Eichberg gör av kroppsöv-
ningskulturens framträdelseformer. Engström nämner sju praktiker 
(Engström 1999).17 Ur dessa praktiker av kroppsövningskulturen 
kan i min bedömning tre indelningar göras:18 Tävling och rangord-
ning blir den första;19 fysisk träning den andra; och de två prakti-
kerna lek och rekreation samt utmaning och äventyr20 blir tillsam-
man den tredje.21  

Denna avhandling kommer utgå ifrån dessa sammanhang i an-
vändandet och förståelsen av kroppsövningskulturen – idrotten. 
Tre logiker för idrott kommer fortsättningsvis att användas, täv-
                                                   
14 Tävlingsidrott är ett stort forskningsområde i förhållande till motionsidrott. Hans Bolling behand-
lar dock motionsidrottens historiska utveckling i sin avhandling (Bolling 2005). 
15 Trialektiken erbjuder mer än dialektikens två motstående sidor genom att fråga om det inte finns 
ytterligare ett sätt att betrakta problematiken på. 
16 Som nämnts tidigare återkommer termerna när även Kirk gör samma indelning med begreppet 
physical culture. 
17 Tävling och rangordning, fysisk träning, lek och rekreation, utmaning och äventyr, färdighetsträ-
ning, estetisk verksamhet och avslutningsvis rörelse- och koncentrationsträning 
18 Med undantaget att alla Engströms praktiker inte ingår i denna indelning av idrottslogikerna. 
19 Lindfelt ansluter här till Engström, ”Syftet är alltid att enligt tävlings- eller konkurrensidealet 
rangordna deltagarna” (Lindfelt 1999 s. 47). 
20 Engström skriver om utmaning och äventyr att denna praktik ”behöver heller inte ingå i något 
tävlingssammanhang” (Engström 1999 s. 28).  Är aktiviteten däremot något som går ut på att t.ex. 
bli först upp för ett berg, då blir min tolkning den att bedriften hamnar inom tävlings- och rangord-
ningspraktiken. 
21 Detta tredje område kan inordnas i ovan nämnda underavdelningar, där det även finns olika 
forskningsintressen (Arnegård 2006; Backman 2007; Bäckström 2005). 
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lingslogiken, hälsologiken och upplevelselogiken. Utgångspunkten 
inkluderar därmed idrottens praktik, villkor och sammanhang 
samt den mening kroppsutövningen har. Denna utgångspunkt kan 
därmed hjälpa till att synliggöra ytterligare kroppsövningskulturel-
la – idrottsliga – logiker.  

Trots den vida definitionen är det inte möjligt att helt definiera 
in ämnet idrott och hälsa som idrott, men med hjälp av en modell 
för idrottslig organisering (Ottesen & Ibsen 2000) kan samhällets 
olika sektorer av olika typer av idrott åskådliggöras; en marknads-
anpassad kommersiell idrott som t.ex. gym verksamhet, den priva-
ta oorganiserade som t.ex. joggning, den ideella föreningsorganise-
rade och den offentliga sektorns undervisning i idrott och hälsa. De 
två sistnämnda sektorerna är framförallt i fokus i denna avhand-
ling och kommer att behandlas i följande avsnitt. Med denna mo-
dell framträder t.ex. föreningsfotboll inom idrottsrörelsen som 
skild från och olik skolämnet idrott och hälsa inom den statligt or-
ganiserade skolan.  

 

Tävlingslogik och fostran 
Tävlingslogiken beskriver det sammanhang som tävlingsidrotten 
verkar inom. Till tävlingslogiken anser jag att Petersons begrepp 
tävlingsfostran och föreningsfostran kan tillfogas (Peterson 2005a). 
Det som karaktäriserar idrott på fritiden i form av tävlingsidrott i 
förening är en tävlingsfostran som selekterar, rangordnar och eliti-
serar deltagarna. Dessutom är ett specifikt särdrag hos idrotten i 
förhållande till andra folkrörelser att denna tävlingsfostran kombi-
neras med föreningsfostran (SOU 2008:59). För samhället är akti-
viteten i första hand medborgarfostran, att barn och ungdomar lär 
sig samarbete och respektera varandra i organiserade demokratiska 
former.22 Båda aspekterna ska finnas med i hela verksamheten. 
Men i praktiken kan uppgiften att förena dessa former av fostran 
bli problematisk.  

Inom tävlingslogiken dominerar tävlingsfostran. Tävling leder 
till rangordning samtidigt som föreningsfostran eftersträvar jäm-
                                                   
22 Per Gerrevall har undersökt de demokratiska värdena inom idrottsrörelsens handslagsprojekt. Ut-
maningen för idrottsrörelsen ligger i att fördjupa demokratin samtidigt som man utvecklar idrotten 
(Gerrevall 2007). 
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bördighet och kanske motverkar rangordning. Hit kan troligtvis 
även föräldrafostran, som lyfts fram av Inger Eliasson, och om-
vårdnadsfostran, som uppmärksammats inom ridsporten av Su-
sanna Hedenborg, räknas (Eliasson 2009; Hedenborg 2009). Dessa 
två begrepp påminner om varandra och berör vården och fostran 
av barnen/djuren och används fortsättningsvis som omsorgsfost-
ran.23 Genom att jag inkluderar även denna fostran förändras här 
dialektiken tävlingsfostran och föreningsfostran istället till en tria-
lektik. Sammanfattningsvis innebär rangordning inte automatiskt 
selektering och utslagning, men leder dit förr eller senare (SOU 
2008:59).  
 
Fotboll 
Svenska fotbollförbundet bildades 1904 och bygger på en lång och 
omfattande tradition med en egen kulturhistoria (Andersson 2002). 
Dessutom är den även en del av den idrottsliga globaliseringen 
(Coakley 1986; Elias & Dunning 1986a; Elias & Dunning 1986b; 
Giulianotti & Robertson 2009; Guttmann 1994; Hargreaves 1982; 
Maguire & Young 2002). Idag har fotboll även blivit en profession 
som ungdomar, huvudsakligen pojkar, strävar efter att bli en del 
av.24 Fotboll är den klart dominerande idrottsgrenen i Sverige och 
är idag på elitnivå helt professionaliserad.25 Förutom att fotboll är 
den största tävlingsidrotten är den även den arenaidrott som har 
överlägset flest åskådare och får enormt utrymme i massmedia. 
Fotboll får mycket mer sändningstid än någon annan idrott i TV 
än någon annan idrott.26  

Nästan hela det stöd som staten delar ut till idrottsrörelsen27 går 
till frivilligt organiserade idrottsaktiviteter.28 Det betyder inte att 
                                                   
23 Beverley Skeggs beskriver den omvårdande individen ”Deras investeringar och praktiker ger upp-
hov till en individualistisk, intuitiv omsorgsform, som är beroende av yttre bekräftelse och ständigt 
utsatt för granskning, varför de för all framtid är tvungna att bevisa att de är omvårdande genom att 
gång på gång upprepa reproducerande omvårdnadsframföranden.”(Skeggs 2000 s. 117) 
24 Det kan därmed även möjliggöra en social mobilitet genom en flytt till ny fotbollsförening. Vänner 
och miljö byts ut och med detta kan även åsikter ändras (Munk 1999). 
25 Tomas Peterson har studerat övergången från amatörfotboll till professionaliserad fotboll (Peterson 
1989; Peterson 1993; Peterson 2002). 
26 Ett annat lagbollspel, ishockey, intar andra platsen.  
27 2008 var stödet nästan två miljarder kronor (SOU 2008:59).      
28 Bland RF:s specialförbund är fotbollförbundet med över miljonen medlemmar överlägset störst 
(Riksidrottsförbundet 2007f s. 57). 
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idrottsrörelsen anordnar alla idrottsaktiviteter som utövas i Sverige 
utan bara att idrottsrörelsen erhåller större delen av pengarna och 
har den finansiella makten över den idrott som utövas. De vanli-
gaste idrotterna i denna verksamhet är lagbollspel, där fotboll är 
överlägset störst och majoriteten av utövarna är pojkar. Även 
flickorna utövar lagbollspel, hela 47 procent av dem som utövar 
föreningsidrott är med i någon av de för flickorna tre största lag-
bollspelen fotboll, innebandy eller handboll (Riksidrottsförbundet 
2007b). När de mest populära och största lagbollspelen adderas till 
fotboll tydliggörs den betydelse lagbollspel har inom idrottsfältet.29  

Fotboll har flest utövare avseende kvinnor, män, barn och ung-
domar samt är den största tävlingsidrotten. Mer än var tredje poj-
ke spelar fotboll på sin fritid, i 10–12-årsåldern är det nästan var-
annan. I samma ålderskategori, liksom i 13–15-årsåldern, är var 
fjärde flicka föreningsansluten fotbollsspelare. Bland de flickor och 
pojkar som är anslutna till idrottsföreningar ägnar sig varannan 
pojke och var tredje flicka åt fotboll (Riksidrottsförbundet 2007b). 
Idag har de flesta föreningar organiserad verksamhet från fem-sex 
års ålder. Fotboll har nästan lika många aktiva som övriga idrotts-
grenar tillsammans.  

Olika idrotter främjar olika sociala beteenden hos utövarna och 
fotboll skiljer sig från en individuell idrott som t.ex. golf på ett på-
tagligt sätt. Om det är fotboll, golf eller någon annan idrottsgren 
som utövas fostras deltagarna på olika sätt, där även ålder30, kön31, 
etnicitet, den sociala sammansättningen32 och de olika föreningar-
nas interna kultur33 spelar stor roll i sammanhanget. Överlag ligger 
flickors lagidrottande och socialisationsmiljö närmre de idrottspoli-
tiska ambitioner och krav som staten ställer på idrottsrörelsen än 
pojkarnas (Trondman 2005). 
                                                   
29 Som nämnts tidigare är de största lagbollspelen i Sverige efter fotboll; ishockey, innebandy, hand-
boll, basketboll, bandy och volleyboll.  
30 Den mest utslagsgivande faktorn i ungdomsfotbollens talangselektering är vilken tid på året man är 
född (Peterson 2004). 
31 Fasting och Pfister ser gammeldags genusstereotyper bland fotbollcoacher men ställer även frågan 
om det finns en kvinnlig coachningsfilosofi i fotboll (Fasting & Pfister 2000). Studier av kvinnligt 
fotbollspelande kan bidra till en ökad teoretisk förståelse av den komplexitet och makt som idrotts-
utövande innehåller i genusstrukturerna (Scraton et al. 1999). 
32 Ledarna får stor betydelse inom barn och ungdomsidrotten i detta avseende (Redelius 2002b). 
33 Per Nilsson behandlar i sin avhandling fotbollklubbars olika kulturer (Nilsson 1993). 
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I fotboll lär barnen sig samarbeta och ha gemensamma mål. De 
får även lära sig principer för ordning och sortering samt att accep-
tera beslut när den som har makten bestämmer (Karp 2000). Kris-
ter Hertting visar i sin avhandling att även tioåriga flickor som spe-
lar fotboll påverkas av fotbollens tävlingslogik (Hertting 2007).34 
Fotbollspelare kan hamna i en situation där de betraktar sig som 
bärare av normalitet och ser på andra som representanter för det 
avvikande och det onormala. Det handlar här om hur socialise-
ringen i föreningen uppstår i samspelet mellan barnen, ledarna och 
fotbollsverksamheten (Fundberg 2003). Inger Eliassons slutsats i 
sin avhandling om barnfotboll är att barn, ledare och föräldrar be-
finner sig i skilda idrottsvärldar (Eliasson 2009).35  

Idrotten är på flera sätt en viktig del av samhället. Den engagerar 
till idrottsutövning och till idrottsunderhållning. Föräldrar engage-
rar sig i sina barns idrottsföreningar.36 Detta gäller i hög utsträck-
ning för fotbollsföräldrar. Föräldrarna har erfarenhet av fotboll 
och har ofta spelat själva.37 Från denna utgångspunkt kan man 
säga att det finns en stark närhet mellan familjen och idrotten som 
uppfostringsmiljö. Inskolningen börjar tidigt och precis som för-
äldrar placerar barnen på förskola anmäls barnen till idrottsutöv-
ning i föreningarna. Det är idrottsföreningens målsättningar som 
ska styra verksamheten när föräldrar överlämnar sina barn och 
ungdomar i en förenings regi. De ideella och oavlönade idrottsle-
darna är oftast själva föräldrar (Augustsson 2007; Patriksson 
1979; Patriksson 1982a; Patriksson 1982b; Redelius 2002b; 
Wagnsson 2009).  

Idrottsforskning i Sverige visar att barnidrott är i stor utsträck-
ning en fostran till skötsamhet och disciplin genom en idrott som 
                                                   
34 ”Fotbollen verkar rotad i en tradition av tävlingslogik, trots att både idrottens övergripande verk-
samhetsplan och fotbollens egenhändigt framtagna verksamhetsplan tonar ned tävlingsmomentet i 
idrotten för barn. En kunskapssyn där tävlingslogiken är rådande riskerar att bli instrumentell och 
barnen risker att enbart bli betraktade som objekt, där ledarens uppdrag blir att forma dessa objekt 
till funktionella idrottare” (Hertting 2007 s.181). 
35 ”Flickors och pojkars fotbollsvärld grundas främst i en social logik och då särskilt i värdet av 
kompisar, ledarnas fotbollsvärld grundas främst i en idrottslig logik och då särskilt i värdet av att 
forma en högpresterande fotbollsspelare och föräldrarnas fotbollsvärld grundas främst i en fostrande 
logik och då särskilt i värdet av det som är bra för det egna barnet” (Eliasson 2009 s. 154). 
36 Patriksson visar att föräldrarna utgör en stor och väsentlig del av idrottsrörelsen (Patriksson 2005). 
37 Både mammor och pappor engagerar sig i barnens idrott och cirka 70 procent har tävlat i fotboll 
(Redelius 2002b s. 109). 
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är regelstyrd och med ett många gånger auktoritärt ledarskap. I 
synnerhet fotbollsledare visar upp en tävlingsfokuserad inställning 
där tävling premieras och utgör den dominerande logiken.”Det är 
tydligt att tron på tävling som en positiv kraft är stark bland id-
rottsledare”(Redelius 2002b s. 119). Barns inskolning i tävlingsid-
rott präglas av en syn på kroppen som ett objekt där t.ex. toppning 
är ett utslag av elitinriktad syn på barnidrott (Lindgren & Hinic 
2005). Tävling utgör redan i barnidrotten en dominerande logik 
och resultatet blir en verksamhet där allvar och disciplin är över-
ordnat leken och spontaniteten (SOU 2008:59). ”Det går i första 
hand inte ut på att man ska ha kul utan att man helst ska vinna” 
(Engström & Redelius 2002 s.285). Barnidrotten skiljer sig inte i 
någon större utsträckning från elitidrotten.38 Vill barnen spela or-
ganiserad fotboll erbjuds det i föreningar och då ingår tävlingsid-
rott.  

 
Skolämnet idrott och hälsa 
 
Fysisk fostran 
Skolans idrottsundervisning har en egen utvecklingshistoria som 
både skiljer sig från och är sammanlänkad med idrottsfältet.39 Id-
rott har historiskt sett varit ett verktyg för fysisk fostran och för 
själsligt välbefinnande. Ett dualistiskt synsätt har ytterligare fast-
slagits i uttrycket ”en sund själ i en sund kropp”.40 Skolans idrotts-
ämne41 har inte haft vare sig samma roll eller funktion som övriga 
skolämnen genom utbildningshistorien.42 Ämnet har präglats av att 
                                                   
38 ”Det är väsentligt att förstå den struktur och den tradition utifrån vilken barn- och ungdomsidrot-
ten konstitueras” (Carlsson & Fransson 2006 s. 47). 
39 Idrott som tävlingsverksamhet är en idag globalt spridd företeelse som härstammar från Englands 
public school– system. Under 1800-talet fanns det flera olika system för fysisk fostran; den från 
Tyskland härstammande Turnen, Linggymnastiken från Sverige och sporten från England. Under 
1900-talet tog sport över och blev en global företeelse ”sportification” (Pfister 2003). 
40 På latin lyder översättningen ”mens sana in corpore sano” och är en del av en hel mening, där ”du 
ska bedja för” är borttagen. Meningen är formulerad av Juvenalis (60-135f.kr) en romersk tänkare 
och satirdiktare. Mottot har bidragit till den problematiska dualistiska uppdelningen kropp - själ. 
41 Här avses alla de olika namn som ämnet har haft från gymnastik, lek, idrott och hälsa i olika 
kombinationer. Ämnet idrott och hälsa kommer fortsättningsvis även benämnas idrottsämnet. 
42 Gymnastikens fader P.H. Ling säger. ”Hvarje bildad borgare borde lära att lätt och ledigt föra sin 
kropp, och hvarje frisk borde kunna i farans stund försvara sig och fosterlandet” (Norlander 1913 
s.56). 
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fysiskt fostra eleverna.43 Utvecklingen av skolans idrottsämne i Sve-
rige under 1900-talet har successivt lämnat det militära inflytandet, 
att eleverna ska vara fysiskt rustade inför eventuella krig, till att 
mer inriktas mot att eleverna ska vara fysiskt rustade att klara 
samhällsuppdraget som medborgare och stå emot välfärdens hälso-
fällor. Den fysiska fostran till dugliga medborgare handlade om att 
skapa en lydig och hårt arbetande klass allt i enlighet med statens 
behov (Meinander 2005). Den svenska skolan var en viktig del i 
denna maktfyllda process där klass- och genusspecifika kroppar 
och karaktärer skapades (Lundquist Wanneberg 2004). Fysisk fost-
ran har haft ett tydligt pedagogiskt uppfostrande inslag igenom ut-
bildningshistorien (Lindroth 1993). 

Först med Lgr 6944 försvann begreppet fysisk fostran och ersattes 
med elevernas fysiska, sociala och estetiska utveckling. Om fysisk 
fostran mer än fyrtio år senare fortfarande har en avgörande bety-
delse i idrottsundervisningen kan diskuteras.  

 
Ämnets status 
Inom skolan har gymnastikläraren fört en undanskymd tillvaro och 
blev först 1928 en fullvärdig medlem i skolans kollegium.  Ämnet 
hade, bland skolans övriga ämnen, en blygsam plats längst ner i hi-
erarkin. Trots den flotta titeln gymnastikdirektör, använde de som 
även hade en militär titel denna istället, då det gav mer status.45 
Lings gymnastiksystem med sina stela och styrda rörelser byggde 
på pedagogiska principer men kunde inte försvara positionen som 
norm i gymnastikämnet då dess vetenskaplighet ifrågasattes (Lind-
roth 1993). Den vetenskap som tog över var fysiologin och samti-
digt med den kom mångfalden av idrotter in i ämnet (Lundquist 
Wanneberg 2004). Det är inte nödvändigt att historiskt gå längre 
                                                   
43 Ämnets fostrande roll i en nordisk kontext har även uppmärksammats internationellt. “In this 
context, however, it is of special interest to take a closer look at a third dimension of the Nordic 
process of cultural reproduction, which could be characterized as the discipline of the body. In con-
trast to the other dimensions of schooling, this was a process that went on continuously; the devel-
opment of an appropriate physical demeanour in the pupil went hand in hand with other kinds of 
education. Pupils were supposed to behave physically in a way that suited the education they were 
receiving” (Meinander 2005 s. 602).  
44 Läroplan för grundskolan 1969 
45 Den nuvarande idrottslärarutbildningens föregångare GCI utbildade såväl lärare som officerare i 
gymnastik (Lindroth 1993). Långt in på 1960-talet fanns det officerare som var idrottslärare i sko-
lorna. Under min egen GIH-utbildning, examen 1981, fanns det platser vikta varje år åt militärer. 
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tillbaka i tiden än till 1962 för att iaktta en påtaglig förändring av 
ämnet idrott och hälsa (Annerstedt 1991; Sandahl 2005). Läropla-
nen från 1962 var den första sammanhållande för grundskolan. 
Tidigare fanns folkskolan och realskolan parallellt. Läroverket blev 
under denna tid gymnasieskola. Från 1962 och framåt har ämnet 
bytt namn från gymnastik till idrott och numera heter ämnet idrott 
och hälsa. Förändringarna har gjorts både i grundskolan och i 
gymnasieskolan.46 Namnbytena har gjorts först för att närma äm-
net till idrottsrörelsen och sedan för att markera ett avstånd till 
densamma (Sandahl 2005). Fram till slutet av 1970-talet bedrevs 
idrottsundervisning i Sveriges skolor med fysiologiska förtecken, i 
en verksamhet med könsåtskilda grupper inspirerad av idrottsrö-
relsens mångfald av idrottsgrenar. Innehållsligt fick lagbollspel 
mest tid och utrymme.  

Utbildningen till lärare i skolan har varit densamma för kvinnor 
och män under lång tid i Sverige, men inte för dem som blev utbil-
dade till lärare i skolans idrottsämne (Lundvall & Meckbach 
2003a). Först i början på 1980-talet blev utbildningarna vid GIH i 
Stockholm och Örebro lika för män och kvinnor. Det som skiljde i 
utbildningen var att vissa idrottsliga inslag inte ansågs som lämpli-
ga kvinnoidrotter.47 Från 1980-talet kunde samundervisning erbju-
das i skolorna. Lagbollspel hade även fortsättningsvis mest tid och 
utrymme i idrottsundervisningen. Idrott och hälsa är numera 
grundskolans enda utpräglade "pojkämne". Det är det enda ämnet 
där fler pojkar än flickor får de högsta betygen. Det finns dock 
också en ökande grupp pojkar som verkar uppleva att ämnet inte 
är till för dem (Eriksson 2005). Skolans samundervisning i idrott 
skiljer sig från den könsuppdelade föreningsidrotten.48  

Forskarsamhället har pekat på att världen är mer komplex än att 
eleverna "bara" är flickor och pojkar. Elevernas fysiologiska och 
                                                   
46 Ämnet har under folkskolans och läroverkens tid före 1962 förutom gymnastik även betecknats 
gymnastik med lek och idrott (Lindroth 1993). 
47 Jag gick ut 1981 från GIH i Örebro och fick uppleva de sista resterna av denna åtskillnad. Mina 
kvinnliga klasskamrater fick spela ishockey men inte tillsammans med oss män. Det ansågs vara allt-
för stor skillnad i prestationsförmåga och skulle därmed hämma undervisningen. Detta trots att Lgr 
80 infördes året innan i grundskolan och förespråkade samundervisning för att verka för jämställd-
het mellan kvinnor och män. 
48 Barbro Carli har gjort sin röst hörd för gymnastiken och de kvinnliga idrottslärarna. Samundervis-
ningen fick flickorna att stå tillbaka för den dominerande manliga normen, vilket gjorde att hon 
förespråkade en tillbakagång till särundervisning (Carli 2004). 
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biologiska kroppsliga konstitution finns med i idrottsämnet men 
ska inte styra undervisningen. Flickors och pojkars villkor måste 
angripas på andra sätt, då kön samverkar med bl.a. etnicitet 
(Lundvall 2006), sexualitet (Larsson et al. 2007), handikapp, geo-
grafi49 och social klass i skapandet av genus.50 Ett vidgat perspektiv 
tas även internationellt inom området – gender and physical educa-
tion – som kopplas till physical culture (Kirk 2002; Penney & 
Evans 2002; Wright 2002). Eva Olofsson knyter an till detta per-
spektiv i en historisk analys av idrottsämnets diskursiva genuskon-
struktioner:  

 
Today the state expects the PE teacher to be the constructor of 

gender neutral personal bodies, gender neutral socially compe-

tent characters and gender neutral healthy lifestyles. (Olofsson 

2005 s.233)   

 
Idag finns det en risk att starka marknadskrafter dominerar diskur-
sen utanför skolan men samtidigt har lärarna möjlighet att reagera 
och göra lämpliga val i undervisningen (Olofsson 2005). I projektet 
K-I-S ”konstruktionen av kön och synen på kroppen i skolans id-
rottsundervisning” tas utgångspunkt i perspektivet att det är un-
dervisningen, aktiviteterna och arbetsformerna som skapar köns-
skillnader. Det handlar om vilka som kan, och/eller har erfarenhet 
av, aktiviteten samt de som inte kan aktiviteten och vilka som man 
då måste anpassa den för (Larsson et al. 2005).  

 
Det går inte att tala om flickor och pojkar, kroppar och köns-

skillnader lyfta ur sitt undervisningssammanhang. Könsskillna-

der, och även möjligheterna att handla könsgränsöverskridande, 

är alltid också en konsekvens av själva undervisningssamman-

hanget. (Larsson et al. 2005 s.10)51 

                                                   
49 Geografisk plats samspelar med maskulinitet när pojkar väljer fysisk aktivitet (Lee et al. 2009). 
50 I den nyare genusforskningen används begreppet intersektionalitet för att beskriva hur kön sam-
verkar med andra faktorer. Lärare som elever är alla bärare av olika representationer vilka påverkar 
hur vi förhåller oss till varandra och till oss själva. Intersektionalitet innebär ett synsätt där olika 
sociala positioner betraktas som sammanflätade och där synen på makt är dynamisk (Tolvhed 2008). 
51 Samma indikationer gäller i internationell forskning. ”It suggests also that learning environments, 
which allow gender sensibility in achieving the goal of the task, help students to attune to a situation 
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Den nationella utvärderingen av idrottsämnet som utfördes 1992 
visade att bollspel upptog den mesta undervisningstiden (Mattsson 
1994). Nästa utvärdering, 2005, bekräftar detta samt visar att det 
finns starka samband mellan eget idrottsutövande och höga betyg i 
ämnet (Eriksson 2005). Med tanke på att fler pojkar än flickor är 
engagerade i lagbollspel inom föreningsidrotten är möjligheterna 
att nå de högsta betygen inte lika för pojkar och flickor (Redelius 
et al. 2009).  

Sett till den historiska utvecklingen och ämnets status i skolan, 
är det av intresse att undersöka ämnets relation till idrotten på fri-
tiden. Idrottsfältet har svällt till ett eget, mer eller mindre, auto-
nomt fält. De professionellt utbildade lärarna har blivit eftertrak-
tade experter inom den allt mer växande, folkrörelsestyrda manligt 
dominerade föreningsidrotten (Annerstedt 1991; Halldén 1988; Pe-
terson 1993).  

Från sextiotalet och framåt blev idrottsfältet stegvis mer profes-
sionaliserat, dock fanns det under lång tid ingen annan högskole-
utbildning i idrott än lärarutbildningen vid GIH.52 Idrottsrörelsen 
hade behov av utbildade ledare och genom en kombinationsutbild-
ning på GIH i Stockholm gick det ända fram till 90-talet att utbilda 
sig till lärare och samtidigt få en specialutbildning inom den egna 
specialidrotten.53  

Under samma tidsperiod tillkom, på 1980-talet, till den vanliga 
ettämnesutbildningen en tvåämnesutbildning där idrott kunde 
kombineras med ett annat ämne för undervisning i skolan. Inger 
Karlefors diskuterar i sin avhandling lärare från de olika utbild-
ningarna i termer av att lärare kan vara generalister eller specialis-
ter. De ettämneslärare som är specialister tenderar att vara mer på-
verkbara av idrottsrörelsen än de flerämneslärare som är generalis-
ter (Karlefors 2002).  
                                                                                                            
and thus construct more holistic understandings and ways of knowing the content to be learned” 
(Verscheure & Amade-Escot 2007 s. 268). 
52 Idag finns det minst sjutton högskolor som utbildar idrottslärare i Sverige. Det finns numera även 
ett tiotal högskolor och universitet som ger utbildning i idrottsvetenskap direkt riktad mot idrottsfäl-
tet. Här förväntas dock förändringar då man från och med 2010 måste ansöka om examensrätt. 
53 Idag utbildas idrottsrörelsens tränare på högskolorna i speciella idrottstränarprogram. 
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Om idrottsfältet påverkar för mycket blir ett argument mot id-
rottsämnets berättigande att idrott inte behövs i skolan utan kan 
utövas på fritiden (Gustavsson 1999). Jörgen Tholin har i två stu-
dier granskat lokala arbetsplaner för skolår åtta i ämnet idrott och 
hälsa på grundskolan. Där betygsätts elevernas närvaro och in-
ställning eller mätbara idrottsprestationer i t.ex. kula och 60m. 
Han konstaterar att bland lärare råder det skilda uppfattningar om 
ämnets syfte och roll (Tholin 2003; Tholin 2006). Jan-Eric Ekberg 
framhåller att ämnets berättigande är att, precis som inom andra 
ämnen i skolan, betona värdet av kunskap i gällande kursplan för 
idrottsämnet. Han pekar i sin avhandling på en brist på fysisk 
bildning i skolår nio i ämnet idrott och hälsa, där det i första hand 
pågår en aktivering av eleverna i undervisningen (Ekberg 2009).  
 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa i skolan  
Idag menar vi att den kontext som våra barn och unga befinner sig 
i har betydelse för det som presteras i skolan. Det är därför viktigt 
att diskutera relationen mellan skola och fritid. Det har redan kon-
staterats att idrotten är en viktig socialisationsmiljö för barn och 
ungdomar. Relationen mellan skolans idrottsämne och idrott på 
fritiden är därför ett angeläget forskningsområde (Engström 1999; 
Larsson 2008; Patriksson 1984; Redelius 2002b). Barn och unga 
kommer inte som ”oskrivna” blad till skolan, utan bär med sig er-
farenheter från den sociala miljö de lever i. Till ämnet idrott och 
hälsa i skolan kommer många elever som sysslar med idrottsaktivi-
teter på sin fritid.  

Efter införandet av den senaste läroplanen har det gjorts mer kri-
tiska problematiseringar av denna relation, där den tidiga forsk-
ningen mer eller mindre bara såg fördelar. Framförallt har tävlings-
idrott i förening kommit i fokus. Att elitidrott kan bedrivas under 
skollika former på ungdomsnivå diskuteras av Tomas Peterson där 
fotbollsmiljön beskrivs utifrån aspekterna uppfostran och utbild-
ning med fotbollsklubben Landskrona BOIS som exempel (Peter-
son 2005a). Både skolan och föreningsidrotten har en miljö som 
innehåller uppfostran och utbildning. Men är de båda miljöerna 
lika? Peterson går vidare i resonemanget i utvärderingen av 
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”Handslaget” i rapporten ”När fälten korsas”.54 Här intar han en 
kritisk ställning till föreningsidrottens medverkan i skolan och de 
konsekvenser det medför då idrottsföreningar kommer in i skolan 
utan professionella yrkeskvalifikationer.55    
 

Fältet läcker således i den änden och det är detta som gör 

Handslaget så problematiskt. Men läckan är också förutsätt-

ningen; utan ett svagt idrottsämne hade denna verksamhet inte 

behövts. Regeringen vill ta föreningsidrotten till hjälp för att 

lösa skolans problem. Detta blir, menar jag, i sin tur indirekt ett 

argument för att inte behöva ta itu med en omfattande folk-

hälsopolitisk problematik. (Peterson 2007b s. 31) 

 

Lars-Magnus Engström har bland annat studerat om de redan fö-
reningsaktiva eleverna kan utnyttja erfarenheten i skolans idrotts-
undervisning för senare användning i ett livslångt perspektiv.  I en 
longitudinell studie har samma individer följts från 15 till 53 års 
ålder (Engström 2008). Uppväxtmiljön sattes i relation till mo-
tionsvanor i vuxen ålder.56 Medlemskap i en idrottsförening, och 
att vara mycket fysiskt aktiv som 15 åring, hade ingen signifikant 
betydelse för graden av motion i medelåldern. En person vid 15 års 
ålder med bra skolbetyg och en bakgrund där föräldrarna är hög-
utbildade har nästan fem gånger så stor sannolikhet att vara fysiskt 
aktiv motionär 38 år senare i livet än en person med låga betyg och 
lågutbildade föräldrar (Engström 2008).  

Föräldrars utbildningsnivå och elevers ”fitnessnivå” är tydligt 
korrelerade i så tidig ålder som i skolår 3-4, dessutom behöver till-
gången till lokaler och möjligheten att utöva träning tas med i be-
räkningen. ”Fitness” blir ett socialt arv (Pfister & Reeg 2006). Den 
sociala hemmiljön och skolmiljön samt elevernas skolframgång har 
                                                   
54 Handslaget är regeringens stora satsning med finansiellt stöd till idrotten där en del av stödet skulle 
gå till samverkan mellan idrottsföreningar och skola. 
55 I idrottsstödsutredningen står. ”… det råder en tydlig diskrepans mellan idrottsrörelsens vision om 
den goda barn- och ungdomsidrotten och forskarsamfundets bild av idrottens praktik” (SOU 
2008:59 s. 26).  
56 “Neither membership of a sports club nor the amount of time spent on sporting activity 
at the age of 15 had any significant association with the exercise habits displayed in 
middle age when the individual’s breadth of sport experience was used as a simultaneous 
control” (Engström 2008 s. 339). 
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betydelse för hur de tränar och framtida motionsvanor. I detta av-
seende har framgången och erfarenheterna från idrott mindre bety-
delse. Mer specifikt; en inskolning i tävling överförs inte direkt till 
en vana att motionera. 

Redan 1969 konstaterade Engström att innehållet i skolans id-
rottsundervisning i stor utsträckning styrdes av faktorer som lära-
rens individuella bakgrund, egna intressen och kompetens (Eng-
ström 1969). I övergången från att vara en ”fysisk fostrare” till en 
”fysisk tränare” under sjuttio- och åttiotalet, då mycket av under-
visningen i idrott byggde på fysiologiska idéer med fokus på trä-
ning av kroppen, började lärare ofta känna sig osäkra på idrotts-
ämnets legitimitet i skolan (Annerstedt 1991; Larsson & Redelius 
2004a).  
 
Tävling i undervisningen  
Bert Aggestedt och Ulla Tebelius visade i slutet av 1970-talet att 
barns upplevelser av idrott var en viktig utgångspunkt för hur id-
rottsundervisningen kan förstås. Barnen i studien förknippade det 
egna idrottandet snarare med föreningsidrott än med skolans id-
rottsundervisning (Aggestedt & Tebelius 1977). Idrottsundervis-
ningens innehåll var till stor utsträckning olika idrottsgrenar direkt 
hämtade från föreningsidrotten.  

Inslag från olika idrottsgrenar i skolans idrottsundervisning har 
varierat över tid och varit relaterad till deras popularitet i samhäl-
let. Den mer formbundna gymnastiken minskade stadigt i omfatt-
ning och lämnade utrymme bl.a. för olika bollspel utan att kurs-
planerna angav denna förändring (Lundvall & Meckbach 2003b; 
Sandahl 2005). Även omfattningen av dessa moment i idrottslärar-
utbildningen påverkades i samma riktning (Lundvall & Meckbach 
2003a). Vikten av att prova på olika idrottsaktiviteter har genom-
gående betonats för en allsidig utveckling.57 En allmän ”prova på” 
-inriktning av idrottsgrenar fortsatte på åttiotalet och under denna 
period stod Riksidrottsförbundet för en påverkan på skolans un-
dervisning genom ett omfattande utbud av kurser. Idrottsämnet 
                                                   
57 Allsidighet inom idrottsfältet kontra den specialisering som de olika specialförbunden bedrev har i 
olika sammanhang diskuterats. Forskning pekade även på tidig specialisering som en del av före-
ningsidrottens dilemma (Carlson 1991). 
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hade ingen egen undervisningslitteratur utan det blev föreningsid-
rotten som kunde bidra med specifik litteratur i de olika idrotts-
grenarna (Sandahl 2005). Ingenstans angavs vilka färdigheter och 
kunskaper som krävdes i idrottsämnet. Idag finns det specifika lä-
romedel till eleverna, men lärarna kan även ta del av idrottsrörel-
sens utbud av litteratur, då den driver både egen bokklubb och eget 
förlag.58  

Tävlingsidrott som inspiration och underlag för en direkt kopie-
ring in i idrottsundervisningen är än mer tydlig internationellt. 
Denna del av idrottsämnet handlar om att lära ut idrottsgrenar i 
idrottsundervisningen, på samma sätt som på tävlingsarenorna och 
benämns sport education (Penney et al. 2005). 
 
Hälsa i undervisningen 
Under 1990-talet ändrades inte idrottsundervisningen nämnvärt 
även om ”hälsa” tillkom 1994 i benämningen av ämnet och ska 
ingå i undervisningen. Ämnet hade dock samtidigt förlorat i 
tidstilldelning.59 Studier på gymnasiet visar dock att en följd blev 
att hälften av lärarna angav att undervisningen blivit mer hälsoin-
riktad, samt en tredjedel angav att de har mer teoriundervisning. 
Hur lärare förhåller sig till hälsa belyses i en delrapport från pro-
jektet ”Skola – idrott – hälsa” men här ges dock inga svar på vad 
det är som har blivit hälsoinriktat (Thedin Jakobsson 2004). Id-
rottslärarna ger inte heller några tydliga svar på vad som är hälsa i 
undervisningen (Lundvall & Meckbach 2003a; Thedin Jakobsson 
2004). De traditionella idrottsaktiviteterna ges ett mycket större 
utrymme än innehåll och aspekter som har med hälsa att göra 
(Tholin 2003; Tholin 2006). Med hälsobegreppet har dock ett nytt 
intresse för motorisk träning i de lägre skolåren aktualiserats.60  
                                                   
58 Karin Grahn konstaterar i sin studie av ungdomstränarlitteratur, att allra tydligast visar sig den 
manliga normen i lagidrotternas material. Inte i något av materialen är kvinnorna normen på mot-
svarande sätt (Grahn 2008). 
59 Att hälsa tillkom till ämnet föranledde ingen som helst debatt men att tidstilldelningen drogs ner 
debatterades flitigt i såväl media som i idrottslärarnas facktidskrifter. 
60  Olika forskningsprojekt startades där effekter av fysisk aktivitet och motorisk träning studerades, 
t.ex. Bunkefloprojektet där man bl.a. undersökte hur utökad idrottsundervisning och extra motorisk 
träning påverkade barns rörelsekompetens och förutsättningar för skolarbetet i ett brett perspektiv. 
Ingegerd Ericssons avhandling ingår i detta projekt och belyser motorisk träning (Ericsson 2003). 
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Nya fysiologiska rön, som t.ex. att även lågintensiv träning ger 
god hälsoeffekt, har bidragit till ett ökat intresse för denna form av 
fysisk aktivitet (Ekblom & Nilsson 2000). Detta har gynnat den 
del av idrottsfältet som har ren motionsträning i fokus. I skolan 
har daglig fysisk aktivitet införts med tydlig koppling till hälsa, 
men även den fysiologiskt grundad. Det finns numera ett tillägg till 
läroplanerna där daglig fysisk aktivitet är hela skolans ansvar.61 En 
följd av detta har blivit att även skolans idrottsundervisning i viss 
mån tagit efter. Användandet av stegräknare i skolan för en ökad 
fysisk prestationsförmåga är ett sådant exempel för att lära elever-
na att regelbundet utöva fysisk aktivitet (Raustorp 2000; Raustorp 
2005). Ett annat exempel från gymnasieskolan är Ann-Christine 
Sollerheds avhandling med syftet att undersöka ungdomars fysiska 
status och fysiska aktivitetsnivå62 samt att öka kunskapen om vil-
ken roll skolämnet idrott och hälsa spelar i ett salutogent63 folkhäl-
soperspektiv. Hennes förslag är att med en ökning av antalet lek-
tioner i idrott och hälsa kan ungdomars kondition höjas och moto-
rik förbättras och därmed också fördröja en ökning av deras BMI 
(Sollerhed 2006). Argumenten för ökad tidstilldelning av idrotts-
undervisningen bygger fortfarande på fysiologisk kunskap om 
konditionsträning tre gånger i veckan, baserade på fysiologiska rön 
gjorda av P. O Åstrand för över fyrtio år sedan (Åstrand 2003).64 
Därtill har också kommit ny forskning med konsensuskriterier och 
träningsrekommendationer.65 Detta ämnesområde i ämnet idrott 
och hälsa kallas internationellt health education.  

Ett massmedialt stöd finns numera för fysisk aktivitet i hälso-
främjande syfte. Detta utan någon form av kritisk diskussion, mer 
än att man från medicinskt håll menar att det mer kan handla om 
                                                   
61 ”Skolan ska även sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysis-
ka aktiviteter”(Skolverket 2006a s. 5). 
62 Studien visar att ungdomar som går praktiska gymnasieprogram har sämre fysisk kapacitet än de 
som går teoretiska program, trots att det är de som kommer att ha de tyngsta och mest fysiskt krä-
vande jobben i framtiden. 
63 Salutogent betyder hälsoutvecklande (Antonovsky 2005). 
64 Det är i detta perspektivet som tidstilldelningen lyfts fram och görs till en viktig fråga (Eriksson & 
Stråhlman 1996). 
65 “Primary Recommendation – To promote and maintain health, all healthy adults aged 18 to 65 yr 
need moderate-intensity aerobic (endurance) physical activity for a minimum of 30 min on five days 
each week or vigorous-intensity aerobic physical activity for a minimum of 20 min on three days 
each week … in addition, every adult should perform activities that maintain or increase muscular 
strength and endurance a minimum of two days each week” (Haskell et al. 2007 s. 1081).  
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kost än fysisk aktivitet (Larsson 2005b). Gisela Nybergs avhand-
ling, en studie av barn i åldrarna 6-10 år, där omläggningen av 
kosten får en större effekt på hälsan än fysik aktivitet, kan sägas 
bekräfta denna uppfattning (Nyberg 2009).  

Det förekommer dock förhållandevis lite diskussion och reflek-
tion över t.ex. hälsa och livsstil i relation till idrottsämnet (Eriksson 
2005). Mikael Quennerstedt skriver i sin avhandling att ett pato-
gent66 perspektiv dominerar i det förebyggande hälsoarbetet i idrott 
och hälsa och efterlyser istället ett salutogent perspektiv (Quenner-
stedt 2006).67 I relation till idrott och träning har det förts en de-
batt kring makt, kunskap och självförverkligande. Denna debatt 
ifrågasätter den kroppsliga disciplineringens normaliseringsprojekt 
med vägning och mätning av kroppen och dess funktioner (Marku-
la & Pringle 2006).68 Idrottsämnet ingår därmed som ett medel för 
staten att reglera och forma våra kroppar. Denna styrning uppträ-
der i hela västvärlden.69  

Marie Öhman har granskat ämnet idrott och hälsa ur ett styr-
ningsperspektiv, framför allt relationen mellan styrning och själv-
styrning. I sin avhandling skriver hon att det sker en fostran av ele-
verna till ”goda karaktärer”, vilka uppmuntras bli självstyrande. 
Eleverna uppmuntras till att göra sitt bästa, visa den rätta viljan, 
prova på olika aktiviteter samt visa sig beredda att samarbeta. En 
styrning som både handlar om att forma kroppar och att fostra ka-
raktärer (Öhman 2007).  

 
Upplevelse i undervisningen 
Den senaste nationella utvärderingen av idrottsämnet visar att de 
flesta av eleverna tycker det är för lite tid till ämnet, men få tycker 
att det är ett svårt ämne. Bollaktiviteter ses inte alls som lika vikti-
ga som de är vanliga (Eriksson 2005). Bollaktiviteter förekommer 
ofta men skrivs inte in i lokala kursplaner, där de sällan nämns 
                                                   
66 Patos = sjukdom, Patogent perspektiv på hälsa definieras ofta som frånvaro av sjukdom. 
67 Den internationella diskussionen om hälsa i idrottsundervisningen är mer omfattande (Gard & 
Kirk 2007; Kirk 1998; Kirk & Colquhoun 1989; Wright et al. 2004; Wright & Dean 2007). 
68 Kutte Jönsson tar upp debatten med ett kritiskt bidrag om idrottsundervisningen (Jönsson 2009). 
69 ”Thus, the education and health of a population becomes a concern within modern states. In es-
sence, bodies need to be physically educated so that they can be productive. Given this requirement, 
it is perhaps not surprising, that physical education has long been a core curriculum subject within 
schools in most Western states”  (Markula & Pringle 2006 s.47).  
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(Tholin 2003; Tholin 2006). En stor andel av eleverna uppfattar 
ämnet idrott och hälsa som roligt, nyttigt och intressant (Eriksson 
2005). Upplevelsen av idrott betonas när det centrala i innehållet 
blir att med hjälp av olika idrottsaktiviteter aktivera, roa och un-
derhålla. I en idrottslärarstudie svarar 85 procent att det är mycket 
viktigt med rörelseglädje i idrottsundervisningen (Lundvall & 
Meckbach 2008).  

Förhållandet att idrottsämnet är omtyckt av många men inte alls 
omtyckt av vissa grupper väcker ett ifrågasättande av nödvändig-
heten att ämnet ständigt ska vara ”roligt” (Larsson & Redelius 
2004a).  

 
Kunskap i undervisningen 
Claes Annerstedt tar i avhandlingen ”lärarna och idrottsämnet” 
upp betydelsen av kunskapsinlärning inom idrottsämnet (Anner-
stedt 1991). Den nationella utvärdering av idrott som utfördes 
1992 visade att idrott är populärt som ämne i sig, men som kun-
skapsämne hamnade det näst sist (Mattsson 1994).70 Fortgående 
studeras vad som uppfattas som kunskap i idrottsämnet (Anner-
stedt 2008; Ekberg 2005; Ekberg & Erberth 2000; Larsson & 
Meckbach 2007; Quennerstedt 2008; Quennerstedt & Öhman 
2008).  

Fortfarande har både elever och lärare svårt att fånga och ut-
trycka vad som är viktigt och därmed också problem med att for-
mulera vad som är ”rätt” kunskap i ämnet (Larsson & Redelius 
2004a). Det handlar framförallt om en svag relation mellan kun-
skapsobjektet som anges i kursplanen för idrott och hälsa och det 
som faktiskt utövas på lektionerna (Ekberg 2009). Det traditionella 
innehållet kan vara en orsak till att eleverna inte ges möjlighet att 
nå de i kursplanen angivna kunskapsmålen. “As long as the subject 
of physical education and health has a traditional content, it is 
going to be more about to be and to do - and less about to know” 
(Redelius et al. 2009 s.259). 

Motstånd mot förändringar och oreflekterade föreställningar 
med en dominerande preferens för prestationsinriktade idrottsgre-
                                                   
70 Carlsten visar liknande resultat (Carlsten 1989). 
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nar finns även bland lärarutbildare inom idrottsämnet (Næss 
1998).71 Lena Larsson visar också i sin studie av svenska lärarut-
bildare och lärarstudenter i idrott och hälsa att det är den ”prak-
tiska” idrotten som ges värde i utbildningen (Larsson 2009). Id-
rottslärarutbildningen tenderar snarare att bevara än förändra rå-
dande genusstrukturer för de blivande lärarna (Brown 2005). 

Begreppet ”ability” (färdighet) kan användas för att rikta kritisk 
uppmärksamhet mot vad som egentligen förekommer i idrottsun-
dervisningen med betoning på innehållet i ämnet idrott och hälsa 
och hur detta bedöms (Evans 2004). En studie med utgångspunkt i 
”ability” visar bl.a. att bedömningen för idrottsbetyget görs genom 
att värdera den kroppsliga färdigheten som behövs för att uppnå 
goda idrottsresultat.72 En följd av detta blir att ansvaret för det livs-
långa lärandet försummas i undervisningen (Redelius et al. 2009). 
Detta får också pedagogiska konsekvenser för hur idrottsämnet 
uppfattas som lärandemiljö. Begreppet ”PE as a learning area” an-
vänds i detta sammanhang (Kirk & Tinning 1994). Larsson och 
Redelius skriver i en ämnesöversikt att lärare i ämnet idrott och 
hälsa står inför en rad utmaningar och svåra prövningar i under-
visningen. De ställer frågan om kursmålen är för omfattande och 
ambitiöst ställda (Redelius & Larsson 2010). 

I en vetenskaplig översikt av vad lärandet i idrottsundervisningen 
kan bidra till nämns fyra breda områden; det fysiska, det sociala, 
det känslomässiga och det kognitiva. Det största bidraget till unga 
individers utveckling förekommer inom det fysiska området för rö-
relsefärdigheter och fysisk kompetens, där det argumenteras för att 
en sådan kompetens är nödvändigt för elevernas engagemang i det 
livslånga lärandet (Bailey et al. 2009).  

Lisa Hunter argumenterar för att lärandemiljön och det kropps-
liga lärandet ska bidra till att möta behoven från fler elever än de 
redan frälsta och aktiva från idrottsrörelsen. Då kan det vara möj-
ligt att bryta den doxa73 som reproduceras från idrottsfältet. Det 
                                                   
71 I en jämförande studie mellan lärarutbildare som undervisar i dans och bollspel, visar det sig att 
det läggs olika tonvikt vid studenternas färdighet (Fabri & Mattsson 2009). 
72 Konstantin Kougioumtzis avhandling om idrottsämnet visar på liknade resonemang. ”Vertikala 
hierarkier mellan elever (elevgrupper) kan förekomma när några elever (elevgrupper) tilldelas mer 
makt genom premiering av distinkta idrottspraktiker” (Kougioumtzis 2006 s. 232). 
73 Det som tas för givet och accepteras av deltagarna på fältet men blir inte synligt för dem själva.  
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följs upp med rekommendationen att en nödvändig granskning be-
höver genomföras av kursplanerna för idrott och hälsa för att upp-
nå en bredare inkludering av eleverna i ämnet (Hunter 2004).  

För att förstå hur den kroppsliga kunskapen förmedlas och tas 
emot i idrottsämnet behövs kunskap om hur kroppslig färdighet 
stimuleras samt hur kroppsligt lärande uppmuntras (Evans & Pen-
ney 2008). När det gäller kroppen finns det precis som i resone-
manget om hälsa även här en diskussion som skiljer sig från hur 
den gängse bilden är inom fysiologi och medicin.74 Katarina Swart-
ling Widerström uppmärksammar, i sin avhandling, kroppen i 
kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Ett perspektiv om en levd 
integrerad kropp används med en reflektion över vilken betydelse 
detta synsätt har för vår uppfattning om kropp, människosyn och 
kunskapsbegrepp i idrott och hälsa (Swartling Widerström 2005).  

Att bli synlig och kroppsligt bekräftad innefattar mer än bara det 
som kan förnimmas, det är en del av en grundläggande individuell 
identifikation.75 Att kunna kroppsligt kommunicera gör det möjligt 
att bli synlig för omvärlden (Rönholt 2006). Kroppen som subjekt 
innebär ett perspektiv som riktas mot hur rörelsen upplevs och mot 
rörelseuttryckets betydelse. För såväl betraktaren som utövaren 
gäller att kroppen är kommunikativ, uttrycksfull och interaktiv i 
rörelserna.76 Här kan sammansatta ord som t.ex. rörelseglädje och 
betydelseskapande användas (Swartling Widerström 2005).  

Ytterligare ett sätt att överskrida ett dualistiskt tänkande i id-
rottsundervisningen är att använda begreppet physical literacy 
(Whitehead 2001), som kan översättas med kroppslig kompetens 
(Larsson 2007). Båda synsätten kännetecknas av att kunskapen är 
integrerad i kroppen. Det gäller dessutom att sätta in kroppen i ett 
historiskt, kulturellt och socialt sammanhang, vilket David Kirk 
understryker. “I have proposed that the notion of physical culture 
be recovered to provide a conceptual tool for relational social ana-
                                                   
74 Se bland annat Jens Ljunggren som belyser den manliga kroppen i ett historiskt perspektiv (Ljung-
gren 1999). 
75 Kroppsliga uttryck i form av t.ex. lek, drama och dans har betydelse för barn och ungdomars lä-
rande och identitetsprocesser (Engel et al. 2006). 
76 En betydelse som kan uttryckas som de existentiella, expressiva och estetiska dimensionerna av 
rörelse (Merleau-Ponty 1999). 
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lyses of school physical education” (Kirk 1999 s. 71). Jag följer 
uppmaningen och använder den i min studie. 

Avslutningsvis kan konstateras att det behövs en intensifierad 
kunskapsuppbyggnad om innehållsfrågor i idrottsämnet och hur 
undervisningen bedrivs inom skilda kontexter. Forskning behövs 
för att bättre kunna informera idrottslärare, men även för att bidra 
till den rådande debatten mellan olika forskningsinriktningar 
(Amade-Escot & O'Sullivan 2007). Det saknas forskning som i ett 
kritiskt pedagogiskt perspektiv kopplar samman mikro- och mak-
ronivån. Det behövs med andra ord forskning, som belyser idrotts-
undervisningens praktiska och tekniska procedurer i ljuset av en 
bredare historisk och politisk diskurs (Sicilia-Camacho & Brown 
2008). Min ambition är att i någon mån försöka tillgodose detta 
behov. 

Det finns som framgår en omfattande forskning om såväl friti-
dens idrottsutövning som idrottsämnet i grundskolan. Studier av 
gymnasieskolans idrottsundervisning är mycket begränsad. Likaså 
saknas det forskning om idrottsfältets relation till idrottsämnet i 
skolan. En strävan i föreliggande avhandling är att, ur ett kritiskt 
pedagogiskt – sociologiskt perspektiv, till viss del fylla detta kun-
skapsbehov. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Inledning 
Infallsvinklarna i avhandlingen är kopplade till Bourdieus syn på 
sociologi och epistemologi. Vetenskapsteoretiskt går epistemologi 
och ontologi i viss mån i varandra. Epistemologiska frågor berör 
kunskapens uppkomst, art och dess relation till verkligheten och 
ontologi behandlar frågan om vad som verkligen finns (Wallén 
1996). Frågor om kunskap, vetenskap och dess uppkomst har och 
kommer att vara ämne för debatt och forskning (Eldelin 2006). 
Här görs ett försök dels att beskriva de problem som mitt forsk-
ningsarbete innebär, dels att förklara viktiga vägval. Bourdieu me-
nar att den biologiska individualiseringen skymmer insikten av att 
samhället existerar i två oskiljbara former. För att kunna förstå 
och tolka världen måste vi nog både erkänna att det finns en pro-
blematik med både inkonsekvenser och motsägelser och att den är 
oundviklig om vi ska försöka beskriva det samhälle som vi lever i.77 
Genom sitt begrepp habitus överskrider Bourdieu dualismen mel-
lan individ och miljö, kontexten finns så att säga inskriven i män-
niskors kroppar och sinnen och i den struktur som är deras praktik 
(praxisteori).  

 
  
                                                   
77 “When you want to escape from the world as it is, you can be a musician, or a philosopher, or a 
mathematician. But how can you escape it as a sociologist? Some people manage to. You just have to 
write some mathematical formulae, go through a few game-theory exercises, a bit of computer simu-
lation. To be able see and describe the world as it is, you have to be ready to always dealing with 
things that are complicated, confused, inpure, uncertain, all of which runs counter to the usual idea 
of intellectual rigour” (Bourdieu et al. 1991 s. 259). 
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Den socialiserade kroppen (vilken man kallar individen eller 

personen) står inte i motsättning till samhället: den är en av det-

tas existensformer. (Bourdieu 1997 s. 43).  

 

Det handlar här om en handlingsfilosofi som är dispositionell och 
tar fasta på ovan beskrivna möjligheter.  

Bourdieu står inte för en allmän teori om samhället i första hand 
utan teorin är snarare en kunskapsteori, speciellt om den sociolo-
giska kunskapens betingelser, möjligheter och gränser (Broady 
1991 s. 575). Via sociologins vetenskapliga funktion är ambitionen 
i forskningsarbetet att förstå den sociala världen där makten är en 
av de viktigaste aspekterna (Bourdieu 1997). Bourdieus sociologi 
har hämtat inspiration från filosofin och stora delar av den sam-
hällsvetenskapliga traditionen, från såväl Weber som Marx men 
framför allt från Durkheim. Men han hämtade även idéer från fe-
nomenologin.78  

Det här arbetet knyter an till Bourdieus forskning som visar på 
det ömsesidiga beroendet av empirisk forskning och teoriutveck-
ling. Ambitionen är en forskningspresentation som går från av-
gränsade problem till mer generella analyser. Detta är möjligt ge-
nom att avskilja avhandlingen från både ett abstrakt systembyg-
gande och tendensen att reducera kunskapen om studieobjektet till 
enkla modeller som testas med hjälp av data. Bourdieu är inte en 
(stor) systembyggare utan beskriver delar av samhället. En post-
modernist omhuldar det lilla, det lokala, det fragmentariska, det 
historiskt uppkomna och även det motsägelsefulla och tillfälliga. 
Bourdieu sätter in allt i ett sammanhang genom ett system av dis-
positioner och tar bort mycket av det tillfälligt uppkomna genom 
detta. Det här arbetet är ett bidrag som kan ses som ett ”work in 
progress” där en temporär position beskrivs i avhandlingens fort-
satta byggande. Arbetet har varken gjorts enligt en mall eller plan-
löst.79 Sociala fakta innehåller förhållanden som kan användas 
                                                   
78 M-P menar att relationen till kroppen varken är biologisk, intellektuell eller mekanisk utan vi är 
våra kroppar. Kroppsligt vetande ingår i personens allmänna medvetenhet (Merleau-Ponty 1999). 
79 Bourdieu säger  ” Many decades of empirical research in all its forms,…, have convinced me that 
the adequate scientific expression of this practise is to be found neither in the prescriptions of a me-
thodology more often scientistic than scientific, nor in the antiscientific caveats of the advocates of 
mystic union.”  (Bourdieu 1999c s. 607)  
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inom historia, etnologi och den del av pedagogiken som söker för-
klaringar till fenomen som har med undervisning och uppfostran 
att göra vilket utgör det här arbetets intresseområde. Utgångspunkt 
tas därmed i Bourdieus relationella vetenskapsfilosofi. Nyckelbe-
greppen habitus, fält, kapital definieras av den dubbelriktade rela-
tionen mellan sociala fälts objektiva strukturer och habitus för-
kroppsligade strukturer (Bourdieu 1999b). Den sätter relationen 
före substantiella realiteter. De objektiva relationerna måste eröv-
ras, konstrueras och göras giltiga genom det vetenskapliga arbetet. 
De är snarast redskap för att undersöka system av relationer och 
under vilka betingelser samhället fungerar i specifika sociala pro-
cesser inom olika fält.80 Fälten existerar i form av sociala och kul-
turella relationer. Ett fält är ett relativt autonomt socialt mikro-
kosmos med sociala och kulturella relationer där en viss sorts logik 
är nödvändig och inte ingår i andra fälts logiker. Detta medför i 
representationen av den sociala världen att hierarkierna inom de 
olika fälten står på spel. Det som studeras är de relationer som id-
rottslärar- och elevgruppen (definierade av de teoretiska begrep-
pen) innehar och den kamp om olika sorters kapital som äger rum 
i det sociala rum som idrottsämnet utgör.  

  
Teoretiskt informerad  
För att klargöra vilka redskap (teori och begrepp) som används i 
skapandet av meningsbärande frågor och även möjliggöra tolk-
ningen av resultaten i avhandlingen används ett kultursociologiskt 
angreppssätt med Bourdieus teorier för att vidga förståelsen i arbe-
tet.  

Min ambition är att uppnå en rimlig nivå av empirisk förankring 
och trovärdighet; genom att ha en öppenhet för tolkningsdimen-
sionens betydelse för att förstå sociala fenomen, genom att kritiskt 
reflektera över politisk och etisk kontext, samt genom att ha en 
medvetenhet om språkets tvetydighet och begränsande kapacitet 
                                                   
80 Två talande exempel kan ges. För det första, genom att använda begreppet kapital så kan man 
studera vad som erkänns som värdefullt i den sociala grupp som undersöks. För det andra, genom 
användandet av fältbegreppet kan studier göras av system av relationer mellan positioner, grupper 
eller institutioner i samhället. 
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när det gäller att förmedla kunskap om den ”rena” empiriska verk-
ligheten (Alvesson & Sköldberg 1994 s.358). 

Min avsikt är att göra en balanserad avvägning mellan teori och 
empiri och anpassa metod till teori och problemställningar. Kärn-
innehållet är den insamlade empirin, men empirin kan inte enbart i 
sig själv avslöja betydelsefulla förklaringar och tolkningar. Detta 
innebär att analysen av empirin konstruerar den betydelse som blir 
svaret på de ställda frågeställningarna i en väv med de teoretiska 
begreppen. Därmed går det också att upptäcka problemställningar 
som inte synts från början.  

Empirin är teoriberoende men inte teoribunden. Avgörande är 
att det ska gå att finna mer än det som redan finns inom teorin. 
Empirin kan överraska i mötet med det valda teoretiska perspekti-
vet. Det kan beskrivas som ”de dubbla överraskningarnas dialek-
tik” (Trondman 2003). De analytiska poänger som går att få fram 
blir forskningens aha - effekter med potential att göra poängrika 
tolkningar.81 Dessa tolkningar möjliggör och framstår som rimliga 
även utan att man behöver ha ”ren” empiri som helt leder fram till 
denna tolkning. Däremot inspirerar empirin till och ger argument 
för tolkningen med aha - upplevelser i forskningsprocessen (Alves-
son & Sköldberg 1994; Trondman 1999). Det fenomen som stude-
ras betraktas nämligen ”som om” eller ”as if” (Bourdieu 1999c). 
Mötet mellan teori och empiri kan ge mig möjlighet att finna en 
teoretiskt produktiv plats där jag som forskare kan skapa mina 
egna begrepp, vilka bidrar till att föra viktiga poänger och mönster 
i dagen (Willis & Trondman 2000).  

I detta tankesätt ligger det mer möjligheter än begränsningar. 
Det är möjligt att ställa frågor och presentera tolkningar som är 
annorlunda, förvånande och nya samt att formulera kopplingar 
mellan handling och kontext (Bryman 2002). Därför anser jag att 
det är viktigt att presentera intentioner och principer för hur pro-
ceduren har gått till. I de följande resultatkapitlen är det i kontex-
tens konstruktion som det framgår hur allt hänger samman, inte i 
de enskilda citaten. Citaten är bara en del av denna berättelse som 
                                                   
81 Poängrik forskning kan bäst beskrivas med att den har viss förankring i empiriska förhållanden 
samtidigt som den når längre än vad empirins primärtolkningar kan uttrycka. Här kan ett kunskaps-
teoretiskt brott med vardagskunskapen inträffa (Alvesson & Sköldberg 1994; Broady 1991). 
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bygger upp arbetet. Därför har läsaren biståtts i kapitlet Bakgrund 
och tidigare forskning med en beskrivande text om hur fälten ser ut 
och dess historia, samt vilka som agerar där. Min ambition har va-
rit att försöka lämna de egna ”common sense” förföreställningar-
na82 genom att ta en position med hjälp av Bourdieus begrepp och 
teorier i bearbetningen av empirin med en mer abduktiv ansats.  
 
Begreppen som forskningsredskap  
Nedan följer en kort redogörelse för de mest framträdande teore-
tiska begreppen i Bourdieus språkbruk som används i avhandling-
en.83 Det är dock knappast möjligt att definiera Bourdieus begrepp 
var för sig då de mer fungerar som forskningsredskap, relaterade 
till varandra, än formellt bestämda begrepp. 

Bourdieus fältbegrepp möjliggör en relationell analys mellan 
gymnasieskolans idrottsundervisning och idrottsfältet. I varje en-
skilt fält som undersöks, t.ex. idrottsfältet, synliggörs speciella 
egenskaper – logiker – typiska för just detta fält, men samtidigt ut-
ökas även kunskaperna om de allmänna mekanismerna som styr 
fälten (Bourdieu 1992b).  Ett fält är ett system av relationer mel-
lan positioner som innehas av individer med specifika intressen 
och institutioner som strider om det som är gemensamt (Bourdieu 
1992a). Detta innebär att det finns värden vilka ger erkännande 
inom fältet i relation till de olika positionerna som företräds. Det 
förekommer en ständig dynamik inom fälten där det förs strider 
om det som är gemensamt, vilket visar på den kraftrelation som 
existerar (Bourdieu 1989 kap. 4). Fältet är på en och samma gång 
såväl ett ”kraftfält” som ett ”slagfält”. Agenterna tvingas att enga-
gera sig och ta ställning beroende på den position de innehar. Detta 
bidrar till att bevara eller förändra strukturen inom fältet (Bour-
dieu 1999b). Speciella värden ger makt och status som ska fördelas 
inom detta system av kraftrelationer där gemensamma övertygelser 
står på spel. Det kan röra sig om smak, erkännande, att göra de 
rätta handlingarna eller att ta sig rätten att bedöma. I vid bemär-
                                                   
82 Det handlar om att befria sig från den begreppsvärld som är hämtad från idrottslärarnas livsvärld. 
Den sociala vetenskapen måste skapa sina egna begrepp då kan djupstrukturer i materialet nås (Al-
vesson & Sköldberg 1994 s. 92).  
83 Tidigare studier inom svensk idrottsforskning där Bourdieus teoretiska begrepp använts är bl.a. 
(Arnegård 2006; Backman 2010; Engström 1999; Larsson 2008; Nilsson 1993; Redelius 2002b). 
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kelse handlar det dels om hur människor erkänner vissa tillgångars 
värde, dels om hur andra misskänner eller tar dessa för givet. Stri-
derna inom fältet gör kombinationen av erkännande och misskän-
nande nödvändig. Detta spel bygger på överenskommelser som gör 
att särskilda symboliska tillgångar erkänns som värdefulla och an-
vänds i kampen i ett fält där deltagarna strider, t.ex. om vad som 
är ”riktig idrott”. Dessutom förutsätter spelet ett misskännande, 
som sker genom att förneka någon form av egenintresse eller för-
bindelser med andra motiv (Bourdieu 1992b). Därför används be-
greppsparet erkännande/misskännande som kännetecknar denna 
dubbelhet för individen inom fältet i min studie.  

Övertygelser som delas av dem som ingår i fältet, t.ex. att striden 
om vad som är ”riktig idrott” är värd att utkämpa, utgör ett fälts 
doxa, det som är taget förgivet. Doxan är ett uppfattnings- och 
värderingssystem som framträder så naturligt att deltagarna inte 
längre kan se att systemet är skapat av fältet självt och att det har 
tillkommit genom ad hoc lösningar, kompromisser och historiska 
tillfälligheter (Bourdieu 1999a). Genom att jag analyserar relatio-
nen mellan idrottskultur och skolkultur i studien kan doxan i id-
rottsundervisningen synliggöras på ett tydligare sätt. Detta kan 
göra det möjligt att avtäcka etablerade maktrelationer som kan 
vara väl dolda.  

Makt i form av symboliskt våld, där de dominerande individerna 
dominerar de dominerade inom fältet, innehåller en ofta omedve-
ten uppfattning om hur ”verkligheten” ser ut och ska uppfattas. 
Genom positionerna och det specifika värdet som det kämpas om – 
via denna icke medvetna praktik – förs också sociala dominansför-
hållanden in i fältet (Bourdieu 1992b). Detta resonemang är även 
tillämpbart med Bourdieus begrepp när de används i ett genusper-
spektiv – och används i denna avhandling – som ett uttryck för den 
manliga dominansen (Bourdieu 1999a). Det främsta exemplet på 
den manliga dominansen är den paradoxala underkastelsen som är 
ett resultat av det som Bourdieu kallar symboliskt våld. Det hand-
lar här om att belysa doxan i dess orimliga karaktär. Detta blir be-
gripligt bara om man noterar de dispositioner som är spontant 
samstämda med de ”varaktiga effekter” den sociala ordningen har 



 

  48 

på kvinnor och män och som den tvingar på dem (Bourdieu 1999a 
s. 51).  

 
 Den praktiska erfarenheten av kroppen … är en av grundva-

larna när agenterna konstruerar ett varaktigt förhållande till sin 

egen kropp. (Bourdieu 1999a s. 80) 

  

I min studie används kroppen även i förståelsen av idrottsunder-
visningen när kampen om definitionen av den legitima kroppen 
och det legitima bruket av kroppen sätts i spel. ”Det är kamper om 
monopolet på den legitima definitionen av vilket kroppsbruk som 
ska betraktas som idrott” (Bourdieu 1992a s. 201) Skolsystemet 
bidrar till att reproducera skillnaderna mellan såväl sociala katego-
rier som mellan könen, men kan även bidra till förändring.  

 
Men samtidigt är skolinstitutionen, som vi skall se, på grund av 

de motsägelser den är platsen för och de motsägelser den intro-

ducerar, en av de avgörande principerna bakom förändringar i 

förhållande mellan könen. (Bourdieu 1999a s. 103) 

 

Bourdieus kapitalbegrepp rymmer såväl ekonomiska som symbo-
liska aspekter. Kapital kan uttryckas i ekonomiska termer men 
också i form av symboliskt kapital som t.ex. status, prestige, sma-
ker och livsstilar som av andra uppfattas som tillgångar. Ytterliga-
re en egen kapitalform som kan ge makt och andra resurser i utby-
te är socialt kapital och verkar när de sociala nätverken kan utnytt-
jas till rätt kontakter och inflytande. Dessa nätverk av sociala rela-
tioner kan skapa subgrupper samt gynna individernas utbildning, 
anställning eller ekonomi först när kapitalet konverteras till andra 
kapitalformer (Bourdieu 1999b). 

Symboliskt kapital är de tillgångar som ges ett värde utan att 
vara materiella eller ekonomiska resurser till sin karaktär men som 
kan växlas in i sådana. Efterfrågan styr det värde ett symboliskt 
kapital ges i sammanhanget.  Genom erkännande och legitimitet av 
andra, får kapital sitt värde och är avgörande för maktfördelningen 
i ett samhälle tillsammans med det ekonomiska kapitalet. Ett kul-
turellt kapital verkar i ett givet kulturellt sammanhang, vilket kan 



 

  49

sägas vara en del av det symboliska kapitalet, bland annat i form 
av ett utbildningskapital t.ex. skolbetyg och kan ge både status och 
prestige. Till det kulturella kapitalet hör vidare språkligt kapital 
som innehåller förmågan att tolka de koder som gäller i olika soci-
ala sammanhang och avsätts i form av en gemensam förståelse av 
t.ex. idrott genom språket, termer, normer och regler. En viktig 
tillgång kan också utgöras av det kroppsliga kapitalet en för-
kroppsligad form av dispositioner och habitus, vilka innehåller alla 
de samlade kroppsliga kompetenserna (Bourdieu 1984). I avhand-
lingen framträder detta kapital lagrat i lärarnas och elevernas id-
rottskroppar och tolkas som tillgångar som erkänns värde i den le-
gitima kroppen samt efterfrågan av ett visst utbud i idrottsunder-
visningen.  

Begreppet habitus är benämning på ett system av varaktiga och 
överförbara dispositioner (de olika habitus) som integrerar indivi-
dens tidigare erfarenheter med hennes sätt att uppfatta, värdera, 
välja och handla. ”Habitus utgör generativa principer för distinkta 
och distinktiva praktiker: … vilken idrott han utövar och hur han 
utövar den …” (Bourdieu 1999b s. 19). Habitus har alltså formats 
av tillhörigheten i de olika sociala miljöer en individ lärt känna och 
vistats i under längre tid. Individens habitus är förkroppsligat och 
kommer till uttryck i handling. Det betyder inte att det är ett baga-
ge i en ryggsäck utan habitus finns till hands i form av ett praktiskt 
sinne och utvecklas i relation till andra individer, som socialiserad 
subjektivitet. Skilda förkroppsligade beteendescheman, olika habi-
tus, visar på skillnader i upplevelser och värderingar. Habitus är 
dynamiskt och medverkar till att styra människor i deras praktiska 
vardag och innehåller de synsätt som utgör individens socialt för-
ankrade sätt att förstå världen på.  

I olika omfattning omvandlas habitus beroende på hur individen 
accepterar, ignorerar, revolterar mot eller avfärdar den erfarenhet 
som fås genom att långvarit vistas i nya miljöer. När den sociala 
världen erkänner individens habitus innebär det att hennes stil och 
smak utgör ett förkroppsligat värde hos den gruppens sätt att tän-
ka och agera. Inom svensk idrottsforskning med Bourdieus teore-
tiska begreppsapparat har begreppet ”idrottshabitus” (habitus med 
smak för idrott) används (Engström 2008; Larsson 2008; Trond-
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man 2005).84 Genom att tillägna sig en viss habitus, en kollektiv 
livsstil som utvecklas i en social verklighet som delas med andra, 
bär de olika samhällsklasserna på särskiljande kännetecken (Bour-
dieu 1984).  

Klassbegreppet relateras hos Bourdieu till existensbetingelser och 
framträder som livsstilar, smaker och praktiker. Utövandet av en 
viss idrottspraktik kan tydligt signalera en viss smak (Bourdieu 
1984 kap. 5). Livsstilen, ”habitus i praktiken”, är något som bi-
drar till social distans eller åtskillnad mellan olika sociala klasser 
(Bourdieu 1997). Detta kan generera olika framtida livsvillkor och 
möjligheter. Dessa sociala distinktioner är viktiga i min studie för 
förståelsen av hur framgångsvägar öppnas inom skolan i idrotts-
undervisningen.  

Kultur, normer och värderingar utgör viktiga delar av ett fält, 
men fält innehåller också andra beståndsdelar som gör det auto-
nomt. Begreppet socialt rum används då tillräckligt många gemen-
samma förhållanden finns så att relationerna ska kunna förstås 
inom rummet men där det inte råder autonomi som inom hela fäl-
tet (Bourdieu 1999b). I denna avhandling begripliggörs två sociala 
rum. De olika idrottspraktikerna – idrotterna – inom idrottsfältet 
benämns idrotternas rum. Idrottsämnet inom utbildningsfältet be-
nämns idrottsundervisningens rum.  
 
Forskningsredskapen och fördjupade frågeställningar 
Jag har utvecklat en teoretiskt informerad metodologi för att sätta 
in Bourdieus teorier och begrepp i ett sammanhang som gör det 
möjligt att tolka, och utläsa konsekvenser ur tolkningen av, det 
empiriska materialet. Såväl externa, samhällsrelaterade faktorer 
som interna faktorer, sprungna ur den idrottsliga verksamheten 
kommer att ingå. Det handlar om att titta på både idrottsfältets 
och idrottsämnets sociala och idrottsliga sammanhang. För studier 
                                                   
84 Larson lägger en föreningsidrottslig innebörd i begreppet och inkluderar en ansträngningsgrad till 
idrottandet som innebär att bli svettig och andfådd. Vidare lägger Larsson även till medlemskap i 
förening samt att individen har antingen betygen VG eller MVG i skolämnet idrott och hälsa. 
Trondman konstruerar ”idrottshabitus” i två delar dels genom att individen ger idrotten en mycket 
stor betydelse, dels att individen idrottar varje dag eller nästan varje dag. Engström utrycker det som 
smakskillnader och omedvetna strategier för idrott där individen föredrar en idrottslig praktik före 
en annan beroende på personens kompetens i idrott. 
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av både idrotternas rum och idrottsundervisningens rum har ned-
anstående teoretiskt informerade metodologi utvecklats med hjälp 
av bl.a. Bourdieus artiklar ” Programme for a sociology of sport” 
(Bourdieu 1990)85  och ”Idrottsutövning och idrottskonsumtion” 
(Bourdieu 1992a).  

Inom idrottsfältet är det viktigt att förstå hur ett utbud av id-
rottspraktiker skapas och efterfrågas. Där finns det alltid något 
gemensamt att strida om när utbudet ska möta efterfrågan. För att 
kunna fungera gemensamt i idrottsfältet krävs det att alla har en 
gemensam övertygelse om vad som står på spel, avseende smak, 
erkännande, rätt handlingar och rätten att bedöma. En viss disposi-
tion av habitus kan generera ett starkare kapital än andra disposi-
tioner i idrottsfältet.  

I skolan ska idrottsundervisning erbjudas och göras tillgänglig 
för alla elever, men inom idrottsfältet utanför skolan existerar 
bland annat en idrottslogik med tävling och rangordning som kan 
innebära social distans och till och med uteslutning. Fotboll fram-
står som ett lämpligt val av idrott att relatera till. Den har en täm-
ligen bred representation inom kategorierna; ålder, kön, klass, so-
cialt ursprung samt geografiskt område. Fotboll framstår också 
som ett första val av idrott för väldigt många. I denna avhandling 
används därför fotboll och fotbollspelande elever som exempel, när 
idrottsundervisningens relation till idrottsfältet tolkas. 

I inledningskapitlet angavs avhandlingens frågeställningar som 
att de riktas mot vad lärarna värdesätter i sin undervisning, vad 
som dominerar och premieras, och mot hur idrottsundervisningen 
är relaterad till faktorer som präglar idrottsfältet. Dessa frågeställ-
ningar kan nu ytterligare fördjupas. I studien är intresset koncent-
rerat på hur relationen ”idrottsundervisningen – idrottsfältet” är 
beskaffad samt hur lärarnas och elevgruppens smak för idrott ge-
nererar efterfrågan och påverkar utbudet inom idrottsundervis-
ningen. Följande fördjupande frågor kan därmed ställas. 

I första resultatkapitlet: Hur framträder idrottsfältets logiker – 
tävling, hälsa och upplevelse – i idrottsundervisningen? Vilket id-
                                                   
85 Finns tillgänglig i svensk översättning (Bourdieu 2005). 
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rottskapital och vilka idrottspraktiker framträder och ges värde i 
idrottsundervisningen?  

I andra resultatkapitlet: Hur ska undervisningens utformning 
förstås i ljuset av individernas dispositioner, som gör att de efter-
frågar idrott på olika sätt? Vilka distinktioner görs i vad som be-
traktas som meningsfull och mest ändamålsenlig idrottspraktik?  

Diskussionen inriktas mot det sammanhang och den mening id-
rottspraktikerna ges i idrottsundervisningens rum och i vilken ut-
sträckning ett kapital inom idrottsfältet kan konverteras till ett 
värde i ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan. Konklusionen be-
rör konsekvenserna av dessa iakttagelser och i en avslutande ex-
kurs behandlas de logiker som förbinder och åtskiljer idrottsprak-
tikerna.  
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METOD 

I detta kapitel beskrivs forskningsstrategin och designen där också 
urvalsprocessen och insamlingen av empirin presenteras. Vidare 
skildras hur intervjuerna med lärarna, som utgör avhandlingens 
huvudsakliga empiri, genomfördes. Jag redovisar också mina etiska 
ställningstaganden och hur jag har analyserat resultaten och hur de 
kan tolkas.  

 
Forskningsstrategi och design 
Kvalitativ metod placerar den som observerar i en miljö där värl-
den görs tolkningsbar (Denzin & Lincoln 2005). Poststrukturalis-
ter och postmodernister har bidragit med en förståelse som visar 
att det inte finns något klart fönster genom vilket man kan se rätt 
in i en annan människas liv. Individer kan inte heller ge hela och 
exakta förklaringar till vad som sker i deras värld. Därför är en on-
tologisk diskussion kring sanningsstrategier inte nödvändig (Alves-
son & Sköldberg 1994).  

I studien intervjuas lärare som är socialt situerade i världen, så 
även jag som intervjuar. Min bakgrund och inspiration till ämnet 
för avhandlingen får därmed betydelse och kommer såväl från per-
sonlig lärarerfarenhet av skola och lärarutbildning, som från trä-
narerfarenhet inom idrottens föreningsliv. En annan inspirations-
källa är den samhälleliga utvecklingen och synen på idrott och häl-
sa samt debatten om ämnet i skolan.  

I de metodiska överväganden som är gjorde är strävan att försö-
ka finna mönster och sammanhang med hjälp av de presenterade 
teoretiska begreppen i en tolkande analys av undervisningsprakti-
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ken. Fokus sätts på vad som sägs i intervjuerna och dess betydelse 
men även det som kan tänkas saknas i framställningen (Andersen 
2005). Kärninnehållet i avhandlingen är insamlad empiri från in-
tervjuer med lärare. Det finns här skäl att vara kritisk mot både te-
orilös empirism och empirilösa spekulationer (Alvesson & Sköld-
berg 1994). Detta tillvägagångssätt inbegriper också reflektion och 
analys av den egna metodiken i förhållande till påverkan av resul-
taten. En känslighet som är såväl historiskt, kulturellt, politiskt och 
kontextuellt initierat (Andrews et al. 2005; Maalö 1999). Med 
kontextuellt menas här hur begreppen används i sammanhanget 
och att det gäller att inte stanna vid den förståelse som informan-
terna har av sammanhanget. Det gäller att undvika att hamna på 
common sense nivå (Silverman 2000). Därför används forsknings-
verktygen även i bearbetningen av empirin.  

I studien tar jag i enlighet med Bourdieu fasta på möjligheterna i 
en dubbelriktad relation mellan habitus förkroppsligade strukturer 
och de objektiva relationerna som inte är omedelbart tillgängliga 
eller påtagliga utan måste erövras, konstrueras och göras giltiga 
(Bourdieu 1999b).  
 
Empiriskt material 
Det huvudsakliga empiriska materialet utgörs av sexton idrottslä-
rarintervjuer. En urvalsprocess har tillämpats i tre steg.  Först har 
studien “De avgörande åren” bidragit med ett urval av fotbollspe-
lare.86 Ur ett strategiskt urval av fotbollspelare ur ”De avgörande 
åren”, fick jag tillgång till samtliga 123 spelare som var bosatta i 
en sydsvensk stad.87  

Nästa steg var att på stadens skolförvaltning lokalisera spelarnas 
gymnasieskolor, program och klasser. Representationen av skolor 
blev bred då samma lags fotbollspelare gick i olika klasser på sko-
                                                   
86 Den är en longitudinell studie av ungdomsidrotten som uppfostringsmiljö och genomfördes under 
åren 1997-2009 med ekonomiskt stöd från Socialvetenskapliga Forskningsrådet. Den gäller spelare i 
lag ur samma årgång. Undersökningen omfattar samtliga spelare i 47 lag som representerar 31 olika 
föreningar i fotbolls - Sverige, sammanlagt 1117 pojkar och flickor. Dessa lag är hämtade från olika 
distrikt i landet och från föreningar vars representationslag finns på alla nivåer i seriesystemet från 
div. sex till Allsvenskan. Studien täcker därmed stora delar av fotbolls - Sverige geografiskt och se-
riemässigt och kan anses fånga upp mycket av den variation som finns där (Peterson 2003). 
87 Från början var tanken att även använda empiri som jag samlat in från dessa fotbollspelare, men 
materialet från båda studierna blev alltför omfattande. Därför används endast lärarnas intervjuer i 
denna studie, men tillvägagångssättet i urvalsprocessen redovisas. 
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lornas alla möjliga utbildningsprogram.88 Detta steg i urvalsförfa-
randet resulterade i att studien innefattar samtliga kommunala 
gymnasieskolor i en stad i södra Sverige. Det finns skolor med 
övervägande teoretiska program, övervägande praktiska program 
liksom skolor som har en jämn representation av de olika pro-
grammen.  

Det tredje steget var att kontakta skolorna för att nå idrottslä-
rarna till klasserna som de fotbollspelande eleverna tillhörde. Med 
hjälp av detta urvalsförfarande garanterades att alla lärare som in-
tervjuades hade fotbollspelande elever i undervisningen under kur-
sen idrott och hälsa A på dessa gymnasieskolor. De utvalda lärarna 
i idrott och hälsa undervisar således elever ur olika program i gym-
nasieskolan. På vissa skolor utfördes flera idrottslärarintervjuer då 
det var flera lärare inblandade i undervisningen av fotbollspelarna. 

De tre stegen i urvalsprocessen resulterade i att alla intervjuade 
visade sig vara utbildade idrottslärare med många år i yrket. Oav-
sett härkomst är lärarna utbildade i Örebro och Stockholm på GIH 
(11 st.), eller motsvarande utbildning utomlands (5 st.) Bland de 
intervjuade fanns fem kvinnor och elva män. Tolv av lärarna hade 
svensk härkomst och fyra hade utländsk. Tre var i övre trettioårs-
åldern, tre i fyrtioårsåldern, fem i femtioårsåldern och fem i sextio-
årsåldern.  

Lärarna är således inte selekterade p.g.a. ålder, kön eller annan 
kategoriindelning. Det som karakteriserar de utvalda lärarna är att 
de råkar ha haft fotbollspelande elever, vilket i sig hör till vanlighe-
ten. De är alla utbildade idrottslärare med många års erfarenhet 
och undervisar i kursen idrott och hälsa A i gymnasieskolan.89 
 
Kontakten med skolorna 
För att kunna göra intervjuer med lärarna togs först kontakt med 
gymnasieskolornas rektorer om tillstånd att kontakta lärarna. Där-
efter togs kontakt med den lärare som rektor hade angett som kon-
                                                   
88 Fotbollspelarna från olika lag läste kursen idrott och hälsa A tillsammans med andra elever i helt 
vanliga klasser. Det fanns även fotbollspelare som gick i samma klass, antingen kom de från samma 
lag eller från andra lag ur studien, samt även ur helt andra lag. Med tanke på den stora mängd fot-
bollspelande flickor och pojkar som finns i Sverige kan förekomsten av fotbollspelare anses vara 
vanligt förekommande i svenska skolor.  
89 Lärarna är i texten numrerade från 1-16. 
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taktperson och om denna lärare inte hade undervisat någon av fot-
bollspelarna gavs namnet till den eller de lärare som hade haft fot-
bollspelarna i undervisningen. Det blev en smidig passage genom 
skolornas ”gate - keepers” med goda kontakter på skolorna. Här 
finns det all anledning att tro att min egen bakgrund som lärare 
spelade in och gjorde att jag fick tillgång till att utföra intervjuerna 
på skolorna. 

En inledande kontakt med lärarna togs över telefon. I de fall det 
inte gick att få tag på läraren ifråga skickades e-post. Jag berättade 
inte mer ingående om vad det hela handlade om förrän kontakt 
etablerades med de lärare som skulle intervjuas. Helt öppet be-
skrevs det för informanterna kort vad för typ av studie som skulle 
göras, utan att jag berörde den teoretiska grunden för arbetet. Vid 
kontakt med informanterna var det viktigt att klargöra vad som 
var målet med intervjun och ge förklaringar av studiens innehåll. 
Ingen ersättning erbjöds för att lärarna skulle ställa upp. 
 
Intervjumetoden 
För att förstå en utbildning måste denna studeras så som inbäddad 
i hela kulturen som den ingår i.90 Etnografi används för att mer sys-
tematiskt beskriva en kultur (Berg 1989; Bryman 2002). I etnogra-
fisk forskning är det viktigt att ”ha varit där” på fältet. Efter att 
själv ha varit på fältet under många år är studieobjektet inte alls 
främmande.91 Det var dock i detta sammanhang empiri från hur de 
undersökta lärarna utrycker sig om sin praktik som var i fokus, 
inte vad jag själv har observerat. Prioriteringen har i avhandlingen 
varit att utnyttja tillfället att få prata med lärarna om hur de gör 
och ser på undervisningen i idrott och hälsa. Här togs inspiration 
från etnografisk intervju genom att jag ville komma åt och avtäcka 
en dold dagordning, att se det som är dominerande (Silk 2005). 
                                                   
90 “Each part of the system has its own function, no part can be studied without considering its rela-
tion to other parts, and each new part which is added to the system must find its accepted fit. This 
image of social behavior as a dynamic system is one which most social scientists share. Regardless of 
the method employed most social science research of today is devoted to uncovering casual relation-
ships and explaining covering patterns” (Sanday 1983 s.26). 
91 Skolmiljön är redan väl bekant. Först har jag varit undervisande lärare i 12 år och därefter lärarut-
bildare under 17 års tid. Under åren som lärarutbildare har det ingått i tjänsten att besöka lärarstu-
derande på skolor under deras verksamhetsförlagda tid. För att kunna känna in hur det är i olika 
situationer för de inblandade personerna handlar det om att bli en del av den situation som studeras. 
Här gäller det att ha inkänning och samtidigt kunna ha distans till den studerade processen.  
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Etnografi har en passande forskningsinriktning som kan gestaltas 
på olika sätt. Jag låter problemet styra hur metoden kommer till 
användning (Bryman 2002). 

Jag genomförde halvstrukturerade, dvs. öppna tematiska inter-
vjuer för att nå beskrivningen av den intervjuades livsvärld och 
praktiska handlande i idrottsundervisningen. Strävan var att försö-
ka lämna de egna förutfattade meningar jag har som tidigare lärare 
och ta rollen som forskare.  

Ett tidigare empiriskt material som jag har insamlat om fot-
bollspelarna bidrog med idéer till frågeställningar inför utforman-
det av idrottslärarintervjuerna. Temaområden kunde konstrueras 
som fokuserade dels på det som kom fram som viktigt, dels på det 
som behövde utvecklas mer. De olika teman som behandlades un-
der intervjuerna var förberedda med frågeområden i en guide. Gui-
den behandlade följande tema; eleverna, där även fotbollspelarna 
behandlas, undervisningen och slutligen idrottslärarnas egen un-
dervisnings- och idrottserfarenheter.92 

Varje intervju tog från cirka en timme upp till en timme och fyr-
tio minuter och transkriberades därefter. Efter utskrift av intervju-
erna och vid en genomlyssning av banden med utskrifterna framför 
mig fortskred tolkningarna av intervjuerna. Analysarbetet fortsatte 
med läsning av intervjuutskrifter på papper eller vid dataskärmen, 
där det antecknades och markerades delar som var av stort intresse 
i intervjuerna. 
 
Intervjusituationen 
I intervjuerna etablerades ett positivt klimat genom att jag använde 
ingången till fotbollspelarna såväl vid den inledande kontakten 
med lärarna som vid själva utförandet av intervjuerna, vilket tro-
ligtvis bidrog till ett rikligare empiriskt material.  

Som intervjuare är det viktigt att skapa en god relation till den 
man ska intervjua, att få samtalet att flyta på ett smidigt sätt, inte 
ta upp utrymme i onödan samt att ställa ingående frågor på ett ef-
fektivt sätt (Kristiansen & Krogstrup 1999). Grundläggande är att 
                                                   
92 Se Bilaga 3. Intervjuguide. 
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visa intresse för vad som pågår utan att vara kritiskt inställd. Jag 
kände mig inte tvungen att hålla med, men väl att visa empati.93  

Alla informanterna ville veta om jag själv var lärare och med det 
beskedet blev själva samtalet väldigt lätt att genomföra eftersom vi 
delade samma typ av erfarenheter. Det har stor betydelse att prata 
samma ”språk” (Kristiansen & Krogstrup 1999). Samtidigt gäller 
att hålla en viss distans och markera positionen som forskare (Ta-
gaard 2004). Som forskare var det tvunget att öka medvetenheten 
om detaljer som tidigare tagits för givna, samt vidga perspektivom-
rådet och ta in bredare information som i sin tur bidrog med viktig 
empiri. Aktiviteten som föregick i mitt huvud som en introspektion 
handlade om att kunna skifta från att vara insider i idrottslärarrol-
len, förstå situationer och visa empati, till att samtidigt vara fors-
karen som outsider. Det gäller att lägga märke till detaljer, bredda 
området och se det i ett perspektiv som en konstruktion av objektet 
(Spradley 1980 ). Det är även viktigt att vara medveten och reflek-
tera över forskarrollen i stället för att oroa sig över att påverka i 
intervjustudien (Maalö 1999). 

Här väcktes frågan hur jag själv skulle framtona. Skulle jag vara 
kollegan eller forskaren? Det viktigaste blev att samtalet präglades 
av att jag agerade och pratade som en kollega men samtidigt hade 
ett professionellt förhållningssätt.  

Min egen erfarenhet av samtal har varit viktig för att skapa triv-
samma intervjuer. Jag har erfarenhet av samtal om undervisningssi-
tuationen med lärarstuderande under verksamhetsförlagd tid i sko-
lorna. Däremot hade jag ingen erfarenhet av intervjusamtal i 
forskningssammanhang. Jag valde att fokusera på ett par saker 
som jag behövde, nämligen att lyssna och inte avbryta samt att inte 
komma med egna synpunkter eller uttalanden.  

I en intervjusituation går det inte att vara osynlig. Därför la jag 
upp intervjuerna som ett trevligt samtal. Det skulle kännas som att 
det fanns någon som ville lyssna och ta del av informanternas syn-
punkter. I intervjuerna är det informanterna som berättar om sina 
erfarenheter och uppmuntras att utveckla och att ge detaljer. För 
                                                   
93 ”If the wrong attitude is struck, one might well destroy the possibility of ever learning about the 
observed participants and their perceptions”(Berg 1989 s.56). 
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att uppnå detta var det viktigt för mig att få informanten att tala 
om hur förhållandena är och inte om hur de borde vara. Därför 
har jag i intervjusituationerna tagit upp undervisningen i olika ske-
den. Här har det handlat om typsituationer, sådana som är vanligt 
förekommande. Vidare har det varit samtal om speciella tillfällen 
där något särskilt hänt, t.ex. mer dramatiska händelser som helt 
oväntat uppstått i undervisningen.  

Idrottsfältets miljö är även den välkänd för mig med deltagande i 
föreningslivet under många år som utövare, tränare, ledare och ut-
bildare mm. Det har varit möjligt att skapa distans till båda fälten 
genom att ha en infallsvinkel som lärarutbildare i utbildningsfältet 
och även till idrottsfältet, där den senaste kontakten även där var 
engagemang i utbildningsfrågor. Vanan att kunna ifrågasätta och 
lyfta frågor som i vardagslag tas för givna är gemensam i dessa rol-
ler. Det slutliga steget som har varit nödvändigt att ta har varit att 
gå in i forskarrollen och vara intresserad av och vaken för det som 
väcks i samtalet utan att döma och ha normativa synpunkter på 
innehållet.  

Det gällde för mig att kunna värdera situationen genom att upp-
rätthålla distans som forskare. Genom att vara teoretiskt informe-
rad har helt nya perspektiv öppnats kring innehållet i samtalen, 
som har kunnat överraska och setts på med helt nya ögon. Här var 
det till stor hjälp att ha guidens temaområden och problemställ-
ningar klara. Empirin ska även kunna överraska under intervjun 
(Burgess 1991). Därför gällde det för mig att vara följsam och följa 
tråden när den dök upp.  
 
Utförandet av intervjuerna 
I fokus för intervjuerna var lärarnas idrottsundervisning. Lärarna 
var villiga att berätta rättframt om sin praktik. Alla intervjuer ut-
fördes på lärarnas skolor. Vi satt antingen i deras små personalrum 
intill idrottshallen, i en tom lektionssal eller i andra tomma lärarut-
rymmen på skolorna.94 Hela intervjustudien företogs i en miljö som 
                                                   
94 Vid två tillfällen blev miljön störande. En gång fick vi byta lokal mitt under intervjun och hamnade 
i ett rum med öppet fönster och byggarbete utanför som störde. Framförallt medförde det stora pro-
blem vid transkriberingen av intervjun. En annan gång satt vi ute och intervjun fungerade bra, men 
det blev ett aning forcerat samtal när eleverna dök upp i god tid före utsatt lektion. Detta bidrog 
troligtvis till att det blev det kortaste samtalet av alla. 
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var lärarnas hemmaplan men som även var en bekant miljö för mig 
som intervjuare och gav en bra inramning för att kunna studera 
deras villkor (Maalö 1999; Silk 2005). Vem som skulle hålla i sam-
talet markerades tydligt av lärarna då de vid intervjuns början und-
rade om jag som intervjuare inte hade frågor på ett papper med 
mig. I och med detta gjordes situationen formell och guiden togs 
fram trots den inte behövdes. För att få en smidig ingång till inter-
vjuerna inleddes alla på samma sätt, genom att leda in samtalet på 
fotbollspelarna. Trots att det fanns en bandspelare på bordet bi-
drog dessa inledande frågor omedelbart till en mer avslappnad 
stämning, dels för att lärarna inte hamnade i fokus från början, 
dels för att lärarna var positivt inställda till denna grupp elever. 
Här kan jämförelser göras med att hitta så kallade ”stars” i fältet 
vid observationer för att få snabbt tillträde till området.95  

Lärarna var öppna om hur de arbetar. En bidragande orsak kan 
vara den säkerhet och trygghet som de förmedlade i lärarrollen, 
något som en lång yrkeserfarenhet kan ge. Jag tror att det bidrog 
till en vilja att berätta, men även att de ”sänkte garden”. Den käns-
lomässiga kontakten fungerade enligt min uppfattning väl mellan 
mig och informanten mycket på grund av att jag själv är idrottslä-
rare. Jag tror detta bidrog i samtalen mellan mig och informanten 
oavsett andra skillnader som kön, ålder och etnicitet mm. Samtalen 
om betyg och bedömning skapade dock en viss osäkerhet hos lä-
rarna och här var det nog både på gott och ont att själv vara lära-
re. Jag fick flera gånger närma mig med stor försiktighet och vid ett 
tillfälle skrattade läraren till och sa: - är det nu du ska stänga av 
bandspelaren? Jag erbjöd mig att göra det, men vi kunde fortsätta 
med bandspelaren på. Jag lämnade till viss del frågan men återkom 
senare i samtalet med större försiktighet.  

När informanterna överraskande berörde ett ämne gällde det att 
följa de spår som dök upp men ändå komma in på de i guiden kon-
struerade temana i samtliga intervjuer (Kvale 1997; Tagaard 
2004). Dessa fastlagda teman togs inte nödvändigtvis upp i en be-
stämd ordning. Inledande och stående fråga var dock alltid att bör-
                                                   
95 “Even when ethnographers locate a guide and gain access to the basic setting, a star may hold the 
key to deeper penetration into lives and perceptions of inhabitants of that setting” (Berg 1989 s.71). 
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ja fråga om fotbollspelarna, därefter kunde olika teman naturligt 
dyka upp när som helst beroende på hur samtalet utvecklade sig.  

Fokus i intervjuerna var att lärarna berättade hur de gör i id-
rottsundervisningen. Här undveks tolkningar om vad som sades 
och att få detta bekräftat. Om något var oklart ombads istället in-
formanten att förtydliga sig. Det gick att vara väldigt konkret ige-
nom alla samtal eftersom vi utgick från fotbollspelarna, för att 
därefter komma in på andra elever och på undervisningen i all-
mänhet. Hela tiden dök konkreta exempel och händelser upp om 
de fotbollspelande eleverna, men även om andra elever. Det var lätt 
att känna igen de situationer som lärarna tog upp och denna ge-
mensamma förståelse gavs det uttryck för i intervjuerna. Uppgiften 
som intervjuare var i stor utsträckning att fördjupa ett tema och gå 
vidare till nästa tema när det var lämpligt. Strukturen för intervju-
erna blev lyckad då det blev behagliga samtal direkt från början 
om områden som även jag var väl insatt i. När samtalen fungerade 
på detta vis, upplevde jag inte heller att informanten skickade 
dubbla budskap utan hela kroppen underströk det som sades. Upp-
riktigheten kändes stor under samtalen. Idrottslärarna visade öp-
penhet och var personliga i sina beskrivningar om undervisningen. 
I samtalen var det även viktigt att beröra områden som lärarna inte 
nämnde spontant eller ville undvika prata om. Min kunskap om 
området hjälpte mig att avgöra när mer detaljer och utveckling av 
temat som diskuterades behövdes. Därför ställde jag frågor med 
olika infallsvinklar för att komma åt temaområdena på djupet.  

Tolkningsprocessen startade och pågick under tiden en lärarin-
tervju genomfördes. Direkt efter intervjun gjordes även vissa tol-
kande anteckningar. Då var det även möjligt för mig att tänka ige-
nom den utförda intervjun och göra eventuella justeringar för fort-
sättningen. Ett exempel gällde en situation som uppkom under de 
två första intervjuerna och som medförde att tillvägagångssättet 
ändrades. Lärarna frågades om kursplanerna och hur de gjorde i 
förhållande till dessa. Den information som framkom, visade sig ha 
annat innehåll än det som kom fram ur samtalet i övrigt. Samtalet 
blev stelare när vi pratade om kursplanerna och svaren blev mer 
som man ”ska svara”, snarare än att de byggde på hur lärarna 
gjorde och vad de tyckte. Följden blev att de direkta frågorna om 
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kursplanen ströks. Jag valde att ställa frågor med samma innebörd 
men undvek fortsättningsvis att nämna kursplaner, betygskriterier 
och andra officiella direktiv.  
 
Etik 
En positiv öppenhet fanns i intervjusituationerna och måste vårdas 
även rent etiskt, då informanterna inte får bli drabbade. De etiska 
aspekterna måste tänkas på redan då kontakt etableras och igenom 
hela forskningsprocessen (Hornsby 2001). Integriteten måste skyd-
das och min övergripande tanke vid kontakten har varit att inte 
skada någon. Därför är det viktigt att alla personer som intervjuats 
i avhandlingen förblir anonyma och inte går att identifiera (Berg 
1989; Kvale 1997). Det är även viktigt att indirekt utpekande inte 
ska kunna drabba lärarna genom deltagandet i intervjuerna. Vid 
sammanställningen av texten gällde det därför för mig att se upp 
med ord och uttryck som senare kan bidra till en igenkännelse av 
informanten. För att undvika tillitsbrott är det extra viktigt att inte 
definiera det sammanhang som texten presenteras i (Tagaard 
2004). Jag skyddar lärarna på två sätt. För det första; de är och 
förblir anonyma. För det andra; berättelsen som konstrueras präg-
las inte av lärarnas egna perspektiv utan är konstruktioner av det 
som sägs, vilka är knutna till analysen av empirin. Valen av vad 
som står i fokus i varje intervju har finjusterats kontinuerligt då fe-
nomenen inte var kända på förhand. 
 
Analys, tolkning och reflektion 
Ett viktigt inslag har varit att tolka mina egna tolkningar, perspek-
tivera mitt eget perspektiv och vara självkritisk till mig själv som 
uttolkare och författare. Med Bourdieus reflexivitet menas att jag 
som forskare är verksam i ett socialt fält där makt och konkurrens-
situationer förekommer som ger ett visst handlingsmönster. 

Jag har haft två utgångspunkter i detta arbete. För det första att 
empiriska referenser är tolkningsresultat och att tolkningen är i 
centrum för forskningsarbetet.96 Det var viktigt att som en deltaga-
re i ett socialt fält förstå hur makrokontexten har påverkat forsk-
                                                   
96 Ett provisoriskt rationellt sätt (Alvesson & Sköldberg 1994), det som hos Bourdieu kan utryckas 
som tillämpad rationalism (Broady 1991). 
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ningsarbetet. För det andra intar jag ett kritiskt förhållningssätt till 
den presenterade empirin och de tolkningar som har gjorts.  

Jag som forskare har vänt blicken mot mig själv och de sociala 
villkor som finns för arbetet. Det har varit nödvändigt att ha per-
spektiv på det jag studerat utifrån min habitus och mina tillgångar 
av kapital. Med andra ord har en ständig självreflexion ingått i 
forskningsprocessen, med funderingar kring hur och varför jag 
tänkt som jag gjort. För det första har jag som forskare varit upp-
märksam på de etiska ställningstagandena kring hur relationer 
skapas mellan människor i forskningen. För det andra har jag tyd-
liggjort mina tolkningsramar och det som gäller i min studie för 
hur världen ska förstås och kunna studeras. 

För mig som pedagog med erfarenhet från skola och lärarutbild-
ning och den erfarenhet som undervisningspraktiken innebär är det 
en omställning, och nödvändig sådan, att träda in i forskningens 
praktik. Forskning är praktisk som ett hantverk, där andra regler 
och tankestrukturer gäller. Erfarenheten från undervisning och 
praktisk pedagogik är viktig i mötet med forskningsfältet men det 
sätt som jag har närmat mig forskningsuppgiften på är annorlunda 
och det har krävts engagemang att närma sig ett helt nytt område. 
Denna process är igång och är väldigt stimulerande men kräver 
också en ständig självreflexion. Det är ett nytt område att försöka 
känna sig bekväm i och bli förtrogen med.  

Bourdieu säger att man måste lära sig bli sociolog, ett hantverk 
som ska läras genom att förvärva en habitus med ”goda intellektu-
ella vanor” med en förmåga till epistemologisk självreflexion. Den 
historiska epistemologin har bidragit med de vetenskapsteoretiska 
principer som ingår, dessa är ”erövrade”, ”konstruerade” och 
”prövade”. Vetenskapliga fakta är ”erövrade” då de aldrig är giv-
na utan skapas genom en brytning med det för givet tagna i varda-
gen. Genom detta har det uppstått ”konstruerade” vetenskapliga 
objekt som gått att analysera som system av relationer. Slutligen 
har de konstruerade objekten blivit ”prövade” i erfarenheten ge-
nom forskningspraktiken. Detta vetenskapsteoretiska synsätt kan 
benämnas tillämpad rationalism (Broady 1991). 

För att få överblick över det epistemologiska programmet och 
Bourdieus tankar om sociologi har det varit viktigt att reflektera 
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över hur sociologisk kunskap frambringas. Det har gällt att hela 
tiden vara vaksam och bryta med det spontana tänkandets påtag-
ligheter och realism. 
 
 Analys av intervjuerna 
För att skapa överblick och systematik i den omfattande texten av 
intervjuutskrifter lyssnade jag på intervjubanden som ett första 
steg, samtidigt som jag satt och läste utskrifterna. Detta gav mig ett 
bra tillfälle att minnas intervjusituationen. Samtidigt kunde jag dels 
föra in anteckningarna som gjordes direkt efter intervjuerna, dels 
tillföra uppslag och frågor som dök upp under intervjun. Dessutom 
gjorde jag markeringar i utskrifternas marginaler kopplade till 
forskningsfrågan och de teoretiska begreppen för att komma ihåg 
betydelsebärande delar, ständigt återkommande delar men även det 
som avvek från mönstret. Utifrån detta skapade jag en tankekarta 
med olika teman som bidrog till att generera nya och mer avgrän-
sade frågor som placerades in i strukturen.  

Detta gav en totalbild över materialet och en möjlighet att sorte-
ra in empirin i olika delar med hjälp av de nya frågorna, vilket i sin 
tur ledde vidare till en än mer detaljerad beskrivning av lärarnas 
undervisningspraktik. Det viktiga i sorteringsfasen var att jag inte 
förlorade sammanhanget och de frågor som ställdes ursprungligen. 
Av denna anledning övergick analysarbetet från markeringar i ut-
skrifterna till arbete vid datorn. I olika dokument och i olika map-
par samlades empiri men med en ständig koppling till samman-
hanget och den del av områdena som berördes. Dök det upp intres-
sant empiri skapades nya delar i tankekartan. Med de båda fälten 
utbildning och idrott i ständig åtanke skapades en väv av relatio-
nerna mellan idrottsundervisningens och idrotternas rum. På detta 
sätt skapades de teman som sedan bildade utgångspunkt för struk-
turen i resultatredovisningen. 

Dessutom avtecknades en mer personlig översikt av alla lärarna 
med deras personliga erfarenheter inom de båda fälten. Detta em-
piriska material används inte i resultatredovisningen då de närgå-
ende beskrivningarna av individerna skulle riskera att lämna ut de 
enskilda lärarna. Det har däremot kommit väl till pass vid analysen 
av hur relationerna inom de sociala rummen är kopplade till indi-
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vidernas dispositioner. Detta innebär att såväl mönster som grup-
per av personer blir synliga i analyserna (Tagaard 2004). Jag över-
gick i detta skede av analysen från att skapa en översikt av mate-
rialet till att även se frågor kring värde, dominans och makt genom 
att sätta in empirin i ett större sammanhang och skapa en väv av 
relationerna. 

 
Analys och tolkning med de teoretiska begreppen 
Min analys av resultaten innebar även ett tolkande arbete som 
bygger på de teoretiska begreppen. Redan från det att de första 
idéerna och begreppen dök upp startade analysen av empirin och 
pågick under hela intervjun. Teoretiskt informerad metodologi 
fungerade här som ett slags analytiskt verktyg ”att se med”, som 
fanns i bakhuvudet och användes för att få ett grepp om ”verklig-
heten”. I genomförandet av intervjuerna är redan en klar avgräns-
ning gjord utifrån avhandlingens problemområde, men samtidigt 
har det varit möjligt för mig att lämna tillräckligt mycket öppet ge-
nom att vara flexibel under arbetets gång och påverkas av det som 
framkommit från empirin. Då kan nya begrepp konstrueras och 
kompletteras vilket medför att ny kunskap skapas (Tagaard 2004).  

En förståelse för de sociala sammanhang som uppträder inom 
området är nödvändigt. En sådan analys hjälper till att förstå hur 
föreställningsvärlden hos lärarna ser ut. Min analys har fokuserats 
på lärarnas tal om hur idrottsundervisning går till med ambitionen 
att nå förståelse av hela den sociala och kulturella praktiken inom 
skolan. Frågorna har berört såväl mikro- som makronivå (Borg-
nakke 2004).  

Utgångspunkten i analysen har varit relationen mellan ”innehål-
let” i ämnet idrott och hälsa och idrottsfältet. Avhandlingen kret-
sar således kring idrottsundervisningens rum och dess inplacering i 
ett fält. I fokus är lärarnas, fotbollspelarnas och de övriga elevernas 
positioner inom idrottsundervisningens rum i relation till idrottsfäl-
tet. Med fältbegreppet kan en precisering av kapitalbegreppet 
åstadkommas och därmed lösa upp det kulturella kapitalet i en 
mängd olika former. Inom idrottsfältet finns det ett tydligt specifikt 
kulturellt kapital. Idrottskapital används som en samlad benäm-
ning för detta kapital.  
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Analysen riktas också mot de föreställningar inom idrottsunder-
visningen som bidrar till en auktoriserad och legitim kultur vars 
värde kan erkännas i alla läger även av dem som är utestängda från 
den. Det blir då möjligt att analysera hur symboliskt våld upp-
kommer när makt och inflytande fördelas mellan de som domine-
rar och de som domineras inom fältet. Den rådande doxan är i fo-
kus och kan synliggöras i analysen med hjälp av vad som erkänns 
och misskänns i lärarnas tal om undervisningspraktiken. I analysen 
granskas också utbudet och efterfrågan i idrottsundervisningen. 

Hur utbildningskapital respektive idrottskapital omsätts i skolan 
och idrottsfältet kan bäst besvaras genom att undersöka männi-
skors strategier att skaffa sig tillträde till olika fält. Det hela hand-
lar om att konvertera kapital. Analysen riktas mot i vilken ut-
sträckning det specifika kapitalet inom idrottsfältet används, ges 
tillträde och växlas till en position inom idrottsundervisningen..  

Människors habitus sätter ett slags ram för deras handlande och 
avgränsar ett spektrum av tillgängliga handlingsstrategier. Hur in-
dividerna, inom denna ram, faktiskt kommer att handla, vid en gi-
ven tidpunkt, avgörs alltid i mötet mellan deras habitus och de 
konkreta omständigheterna (Broady 1991). I idrottskapitalet ingår 
det kroppsliga kapitalet med de kroppsliga dispositioner som kan 
benämnas ”idrottshabitus”. Därför analyseras jag i avhandlingen 
hur de kroppsliga dispositionerna framträder inom fältens olika 
sociala rum. Med bestämningen av individernas idrottsliga habitus 
analyseras hur det kroppsliga kapitalet framträder i ett visst id-
rottsligt sammanhang med olika rörelser och specifika former.  

Genom att analysera empirin är förhoppningen att komma bak-
om det som gör att innehållet i idrottsämnet i skolan uppfattas som 
självklart.97 Med tillämpning av ett kritiskt perspektiv är det möj-
ligt att närma sig och gå på djupet i förståelsen av hur det ”verkli-
gen förhåller sig”. Det ger möjligheten att kritiskt granska anta-
ganden som är tagna för givna.  Detta kan även i sin tur leda till att 
vi bryr oss om ”hur det är” och först då kan eventuella föränd-
ringar göras till det bättre (Willis & Trondman 2000). Det kan ge 
                                                   
97  ”The same holds true for social science, which is concerned with figuring out and understanding 
the true causes of the malaise that is expressed only through social signs that are difficult to interpret 
precisely because they seem so obvious” (Bourdieu 1999c s. 628)  
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förståelse för hur de som inte har ett idrottsintresse fungerar i detta 
sociala rum. Genom att uttrycka denna röst möjliggörs det att gå 
från ”hur det är” till att det kan vara annorlunda och att det finns 
olika sätt att vara och att agera på. Möjligheten finns då till att ge 
ny förståelse för hur idrottsundervisningens rum kan uppfattas. 
 
Trovärdiga, överförbara och pålitliga 
Hur kan resultaten som erhållits säkerställas? Bourdieu ställer frå-
gan om huruvida de är trovärdiga, överförbara och pålitliga, och 
framhåller vikten av en överensstämmelse snarare än om de visar 
validitet i en mer formell mening. En forskares hantverksskicklig-
het visas genom arbetet, inte via argument för detsamma. Att kvali-
tetssäkra resultaten handlar om att lyckas kommunicera resultaten. 

För att försäkra mig om att svaren på frågeställningarna i av-
handlingen stämmer överens med hur studien presenteras och upp-
fattas, använder jag tre olika grupper. Den första gruppen är indi-
vider som inte är bekanta med fältet, men alla har gått i skolan och 
haft idrottsundervisning. Det är värdefullt om denna grupp förstår 
det som beskrivs och tycker att det är intressant. Nästa grupp är 
idrottslärare som agerar i fältet. Återges idrottsämnet på ett rimligt 
sätt inför denna grupps ögon? Här var det betydelsefullt att reflek-
tera över hur jag framställer lärarna i avhandlingen. Lärarna inom 
fältet kan bara till viss del värdera forskningsresultaten. För helhe-
ten krävs troligtvis att man är bekant med teorierna som används. 
Den sista gruppen är slutligen akademiska kollegor. Forskningsmil-
jön bidrar med en kollegial granskning. Detta är en viktig faktor 
för att kunna förstå vad som är relevant i forskningen.  

Ett sätt att fortlöpande kontrollera arbetet var att kritiskt bedö-
ma tolkningarna som gjordes i avhandlingen. För detta ändamål 
gjordes utskrifter från intervjuerna som användes i analysen. Dess-
utom var det viktigt för mig att lyssna på intervjubanden för att 
återföra texten till intervjutillfället. Detta genomfördes upprepade 
gånger. Till analysen konstruerade jag adekvata frågor för att upp-
nå en logik i tolkningarna och för att väcka teoretiska frågor om 
just den bit av världen som undersöktes, men även för att kunna 
skapa nya begrepp.  
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I den tradition som denna studie utförs i anses det att vetenskap-
ligt arbete innehåller sin egen ”validering”. En för hård inriktning 
på validitet blir kontraproduktiv. Indirekt är det dock ett slags ”va-
liditet” att känna fältet (Aspers 2007). Då är det lättare att ställa 
lämpliga frågor, kunna ifrågasätta, kunna kontrollera informatio-
nen, samt fokusera på det som är viktigt med insikter i idrottsun-
dervisningens rum. Samtidigt är det viktigt att nå viss distans och 
att lämna den tysta kunskap som är innesluten i förväntningarna 
av erfarenheter som tas för givet (Kvale 1997). Därför är koppling-
en mellan forskningsfrågan och de teoretiska begreppen av stor 
vikt, speciellt då användandet av Bourdieus begrepp medför en av-
saknad av metodologi i form av procedurregler (Bourdieu 1999c).  

Jag har kritiskt och efter bästa förmåga beaktat ovan nämnda 
aspekter i min databearbetning och analys, för att säkerställa att 
resultaten blir så trovärdiga och pålitliga som möjligt.  
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UNDERVISNINGSUPPDRAGET 

I detta kapitel ställs följande frågor. Vilka mål framträder som de 
mest centrala för undervisningen? Vilket är undervisningens inne-
håll? Vad betygsätts i undervisningen och på vilket sätt sker betyg-
sättningen?98  

Lärarnas utsagor om mål, innehåll och betygsbedömning i ämnet 
idrott och hälsa analyseras och avsnitten delas därmed in i mål, in-
nehåll och bedömning. Kapitlets frågeställningar riktas mot vad lä-
rarna värdesätter i sin undervisning, och mot hur idrottsundervis-
ningen är relaterad till faktorer som präglar idrottsfältet. I detta 
kapitel är därmed följande frågeställningar i fokus. Hur framträder 
idrottsfältets logiker; tävling, hälsa och upplevelse, i idrottsunder-
visningen? Vilket idrottskapital och vilka idrottspraktiker framträ-
der och ges värde i idrottsundervisningen?  
 
Mål  
För att få en uppfattning om vad som värdesätts i undervisningen i 
ämnet idrott och hälsa ställdes frågor om mål och inriktning. De 
mer precisa frågorna till lärarna var inledningsvis: beskriv inrikt-
ningen du har i ämnet, är den prestationsinriktad, upplevelseinrik-
tad, hälsoinriktad eller har du någon annan form av inriktning? 
Anledningen till att alternativ gavs var att inledningsvis få en struk-
tur i intervjuerna och för att möjliggöra jämförelser mellan lärarna. 
Intervjusvaren presenteras i följande särskilt framträdande teman: 
                                                   
98 Se följande bilagor om idrottsämnet: Bilaga 1. Ämne - Idrott och hälsa. Bilaga 2. Kursplan för 
IDH1201 - Idrott och hälsa A .  
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hälsomedvetenhet, rörelseglädje, fysisk kapacitet och kunskaper. 
Dessa teman bildar underrubriker i nedanstående avsnitt.  
 
Hälsomedvetenhet 
Ett viktigt mål för idrottsundervisningen som alla lärarna lyfter 
fram är att eleverna ska bli medvetna om det hälsosamma med fy-
sisk aktivitet. 

 
VadVadVadVad    vill du att eleverna har med sig från undervisningen?vill du att eleverna har med sig från undervisningen?vill du att eleverna har med sig från undervisningen?vill du att eleverna har med sig från undervisningen?    

Det är att man har förstått att det är viktigt att sköta sin hälsa. 

Ok, så duOk, så duOk, så duOk, så du    kopplar tillbaka till hälsan?kopplar tillbaka till hälsan?kopplar tillbaka till hälsan?kopplar tillbaka till hälsan?    

Ja, inte, att man har med sig någon idrottslig färdighet, det kan 

jag inte utläsa någonstans ur kursplanerna heller … det vikti-

gaste är att man har förståelse och man tar tag i och gör något i 

sitt liv, kanske satsar på någon aktivitet vad det nu än är. (5) 

 

Här gör läraren en markering att det finns direktiv att följa, kun-
skaper att inhämta för att ha med sig ut i livet samt att ämnet id-
rott och hälsa är ett ämne inom skolans verksamhetsområde. Vad 
är viktigt att ha med sig ut i livet? Jag frågar en annan lärare som 
resonerar likartat. 

 
Ja, när dom slutar här från ämnet idrott och hälsa ska dom 

kunna få med sig hem, rörelsehälsa plus sin egen friskvård. Veta 

att kroppen är din närmaste boning och den ska du stå ut med 

hela livet så det gäller att vårda den. Det är ingenting som är 

självklart, det är väl huvudbudskapet egentligen. Sen är det min 

uppgift och för vissa är det rent hälsobetonat, jag gör det för 

min hälsa, andra säger att det är så himla kul med idrott och 

det är därför jag gör det, hälsan får jag på köpet. (12) 

 

En annan lärare uttrycker det på följande sätt. ”Det är sysselsätt-
ning, det är ett hälsoämne och ett intresse som dom ska få med sig 
för livet” (9). Här kommer sysselsättningen i främsta rummet och 
pekar mer på en omhändertagande funktion i skolsystemet än en 
kunskapande. Ytterligare en lärare uttrycker sig så här. 
  



 

  71

Ser du att det finns något kärninnehåll i din undervisning?Ser du att det finns något kärninnehåll i din undervisning?Ser du att det finns något kärninnehåll i din undervisning?Ser du att det finns något kärninnehåll i din undervisning?    

Hälsa, för mig är det viktiga att eleverna förstår vikten att ha en 

bra hälsa och hittar vägar så att dom kan nå dit. Kunskapsmäs-

sigt och färdighetsmässigt, få dom till att bli aktiva istället för 

inaktiva. (16) 

 

Det antyds att det måste till ett innehåll med kunskapskrav och att 
det inte räcker med enbart en fysisk aktivitet. Avsikten är att ele-
verna ska bli medvetna om vikten att vara aktiva. Denna mer kri-
tiska inställning till ett allmänt aktiverande av eleverna förekom-
mer dock mer sällan bland lärarna i studien. En annan lärare har 
samma hälsoinriktning. ”Ja, att dom ska tycka det är roligt att röra 
sig och att dom ska lära sig äta rätt och sköta sin kropp” (8). Även 
om det förekommer resonemang om hur hälsa ska ingå som en 
grund i idrottsundervisningen blir det i huvudsak en uppdelning 
där läraren använder de fysiska aktiviteterna som ett sätt att för-
medla glädje och de teoretiska inslagen som ett sätt att förmedla 
kunskaper om kost och kropp. Hur ser inslagen ut i undervisning-
en hos de lärare som betonar hälsan, vid sidan av de fysiska fär-
digheterna? 

 
Ja, det är sånt dom lär sig rent teoretiskt. Först hur dom ska 

träna, hur dom ska äta, hur dom ska sova och hela den biten. 

Sen att dom under de här två åren lär sig tillämpa detta, så att 

dom hittar någonting som känns rätt av alla motionsformerna, 

så att dom inte bara kan det teoretiskt och sen sitter hemma 

framför tv:n ändå på all fritid, utan att dom använder detta och 

ger sig ut och börjar motionera och börjar röra på sig … det är 

mycket individuella sporter, det måste det bli. (11) 

 

Lärarna vill få eleverna aktiva även utanför själva idrottslektioner-
na. En annan lärare berättar om hur det går till. 

 
Ja, den är ju hälsoinriktad för att jag pratar rätt mycket med 

alla, vad gör du på din fritid? Det är viktigt att du är igång och 

cyklar du hit? Det är mycket, har du tränat? Dom får skriva 

såna här anteckningsböcker också om vad dom gör varje vecka, 
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t.o.m. vad dom äter. Dom får en dagbok med hem. Jag tar in 

den en gång i månaden och läser igenom den. Eleverna skriver: 

‘har nu sprungit tre gånger denna vecka och försökt hålla igen 

på läsken’, haha. (9) 

 

Här anges hälsa som argument för att få dokumenterat vilka elever 
som verkligen är aktiva på fritiden, andra hälsofaktorer får mindre 
utrymme. En annan lärare resonerar som följer.  

 
HHHHur skulle du beskriva dom praktiska aktiviteterna?ur skulle du beskriva dom praktiska aktiviteterna?ur skulle du beskriva dom praktiska aktiviteterna?ur skulle du beskriva dom praktiska aktiviteterna?    

Ja, det vi kan göra på idrotten för hälsan, det är att dom ska 

röra sig mer och att vi får med alla och därför har man tonat 

ner den här prestationen. Istället är det viktigare att röra sig … 

målet är god hälsa och medlet är förutsättningen och det spelar 

inte så stor roll hur jag rör mig, bara jag gör det. Så får man 

börja. Det är viktigt för mig. (8) 

 

Med denna betoning på hälsa är läraren fokuserad på att eleverna 
ska röra sig. Hur de rör sig spelar mindre roll. Det existerar inga 
kvalitativa krav på idrottsprestationen, eller krav på möjligheten 
att rangordna elevernas fysiska prestationer. Finns det ändå några 
specifika krav på hur fysisk aktivitet ska gå till när eleverna rör på 
sig i idrottsundervisningen? En annan lärare får frågan om inrikt-
ningen. 

 
ÄrÄrÄrÄr    det hälsoinriktat, upplevelseinriktatdet hälsoinriktat, upplevelseinriktatdet hälsoinriktat, upplevelseinriktatdet hälsoinriktat, upplevelseinriktat    eller något annat?eller något annat?eller något annat?eller något annat?    

Jag tror det är en kombination av det, av dom två sorterna. 

Prova på så mycket grejor som möjligt och framförallt att man 

rör sig så mycket som möjligt. (10) 

 

Återigen betonas den fysiska aktiviteten, att röra sig, som central, 
men det finns lärare som i detta sammanhang betonar allsidig trä-
ning. 

 
Sen tycker jag att allsidigheten är viktig och framför allt grund-

träningen, styrka, kondition och syssla med detta så dom får en 

rörelseupplevelse, det här med lite koordination och testa olika 
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grejor, vi kan inte komma ifrån det. (6) 

 

Hur kopplas träningen till en hälsofrämjande verksamhet? En lära-
re utvecklar ett resonemang. 

 
Ja, glädjen och så det här hälsofrämjandet att dom ska få den 

upplevelsen. Det är inte bara för jag ska se dom springa och få 

någon tid på min klocka som dom springer … klockan ska vara 

kompis, det ska inte vara något som ska bli aggressivt använt. 

Utan det är ett bra instrument att träna med. 

Hur får du feedbacken, att dHur får du feedbacken, att dHur får du feedbacken, att dHur får du feedbacken, att dom förstår dom här delarna?om förstår dom här delarna?om förstår dom här delarna?om förstår dom här delarna?    

Många kommer, inte alla … då känner man sig lite nöjd att 

dom har förstått det och tycker det är värdefull kunskap dom 

har fått. (7) 

 

Att bli medveten om hur man med hjälp av fysisk träning kan på-
verka sin hälsa är central för många lärare.  Det görs med en ut-
gångspunkt i att träning behövs och det gäller att leda eleverna till 
att bedriva träning. Hur vill lärarna att valet av aktivitet ska gå till 
för att åstadkomma en medvetenhet om hälsan? 

 
Ja det strävar mot bättre hälsa, helt och hållet alltihop, som jag 

sa innan vill vi få dom att begripa varför dom tränar. Vad som 

händer i kroppen när dom tränar. Sen för att få något resultat 

av detta utbildar vi dom i att tänka på alla dom här grejorna. Vi 

försöker då hjälpa dom hitta någon aktivitet genom att presen-

tera kanske 30-40-50 olika grejor under dom här två läsåren. 

Förhoppningsvis är där någonting dom tycker så bra om att 

dom väljer det sen även när dom slutat. (11) 

 

Eleverna ska förstå varför de tränar. En fysiologisk syn på hur häl-
sa ska uppnås kommer till uttryck. Det anges som en nödvändighet 
att lära sig ta hand om hälsan och få förståelse för hur kroppen 
fungerar. När det gäller att välja aktivitet, presenteras ett stort an-
tal aktiviteter för eleverna som de kan välja från som ett smörgås-
bord. Målet blir att eleverna ska få ett bestående intresse för någon 
aktivitet för att därigenom kunna vara fysiskt aktiva.  
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Hur kopplas träningen samman med att välja aktiviteter? En an-
nan lärare frågas. 

 
Vilka är kvalitéerna du vill Vilka är kvalitéerna du vill Vilka är kvalitéerna du vill Vilka är kvalitéerna du vill skicka med eleverna?skicka med eleverna?skicka med eleverna?skicka med eleverna?    

Att dom tränar, att dom hittar en aktivitet som dom kan träna 

självständigt, att dom har kunskaperna till att förstå varför dom 

ska träna och att dom kan genomföra det praktiskt på något 

sätt. (16) 

 

Dels gäller det att förstå varför man ska träna, dels gäller det att 
kunna självständigt genomföra denna träning genom att delta i oli-
ka fysiska aktiviteter. Elevens förståelse för att delta i fysisk aktivi-
tet betonas här av läraren men bara utifrån ett fysiologiskt per-
spektiv. Vad som görs har i resonemanget ingen eller ringa betydel-
se för syftet, det viktiga blir att kunna träna en vald aktivitet.  

Vad säger lärarna om strävan efter hälsomedvetenhet i relation 
till prestationskrav i undervisningen?  

 
Hälsa. Alltså prestation är det inte längre. Det är med få undan-

tag. Det är för att där är en stor del som fortfarande vill ha kvar 

den. Alla experter till trots. (7) 

 

Läraren ger uttryck för att prestationsinriktningen finns men mer 
på ett inofficiellt plan, då det inte accepteras av ”experterna”. An-
ledningen att det finns en prestationsinriktning läggs i detta fall på 
eleverna, de görs till språkrör för önskemålet. Läraren ger hälsoin-
riktningen en mer officiell prägel. Läraren fortsätter att berätta. 

 
Det sista du sa, hälsoupplevelse eller hälsofrämjande det bör det 

givetvis vara, det är en grundtes i ämnet här. Vad som är bra 

det kan skifta från individ till individ. Vissa tycker om att jogga, 

det blir obalans om dom inte får göra det och sen kanske någon 

får en kick av att gå i rask takt. Ganska snabbt märker de resul-

tat. (7) 

 

Den hälsofrämjande inriktningen möjliggörs genom att ge utrymme 
för olika individuella val för att finna en stimulans som får dem att 
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fortsätta. Det hela knyts dock samman med ett investeringstänkan-
de, hälsosam aktivitet ska ge resultat.  

En annan lärare utrycker ett pendlande mellan vikten att preste-
ra och att bedriva en hälsoinriktad undervisning.  

 
Ibland är det inte alls prestationsinriktat… Det kan vara hälso-

inriktat… att försöka få dem att vara medvetna om vikten att 

röra på sig ska fortsätta hela livet. Vi påpekar detta och så pra-

tar vi om lågintensiv träning och den motion som man får gratis 

… När de slutar skolan ska de kunna sporta resten av livet och 

då blir det inte så viktigt med en volleybollsmash … det är häl-

soinriktat och upplevelseinriktat de ska ha en annan bild av id-

rotten än vad de hade tidigare … Vi tänker på de svaga och sä-

ger varför vill du inte vara med? Vi försöker få med dom, känna 

att jag duger, jag kan och jag vill. De som kan prestera ser man 

direkt. Man satsar inte på dom alls. Men ändå, de springer fort 

och hoppar bra. Vi behöver inte stimulera dem. Klart jag lockar 

dem. Man ska inte stänga av dem. Har vi höjdhopp inomhus 

klart jag höjer ribban, de vill hoppa högre … Om de vill pröva 

sin egen kapacitet, var så god, det skulle vara fel att stoppa, ni 

får inte hoppa mer … Men jag vill att de som är duktiga fortsät-

ter att hoppa och vara duktiga med denna tävlan, de tävlar inte 

med de andra utan med sig själva … På samma sätt med kondi-

tionen. Har du sprungit på 18 min. springer du kanske nästa 

gång på 17 … De är glada att de har förbättrat sig, det är klart 

att springa har betydelse, det minsta försök att bli bättre har be-

tydelse och man blir positiv … (2) 

 

Läraren visar på ett i grunden tävlingspräglat praktiskt sinne, men 
med en ständig växling mellan å ena sidan tävlingsverksamhet för 
de duktiga, som anses vara betydelsefull, och å andra sidan ska de 
som inte vill vara med få en annan upplevelse av idrott med en på-
bjuden hälsoinriktning.99 

Sammanfattningsvis framhåller samtliga lärare värdet av att be-
driva en hälsofrämjande undervisning, där vikten av att bibringa 
                                                   
99 Ämnet idrott och hälsa har också fått en tydligare hälsoprofil i den senaste kursplanen (Skolverket 
2006a).  
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eleverna en förståelse för betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan 
betonas. Det uppnås företrädesvis genom att få eleverna att vara 
fysiskt aktiva. Med detta perspektiv blir vad man gör underordnat.  

 
Rörelseglädje 
Gemensamt för alla lärarna i studien är även ett resonemang om 
att det ska vara roligt i idrottsundervisningen. Detta gäller även de 
lärare som betonade vikten av fysisk träning. ”Kärnan är väl egent-
ligen mycket glädje, det ska vara roligt med idrott, det ska vara 
kul” (6). Idrottslärarna vill att deltagandet präglas av rörelseglädje.  
Alla lärarna framhåller att undervisningen ska upplevas som ”ro-
lig”. En lärare utrycker sig på följande sätt. 

 
I allt man gör, måste man veta de grundläggande reglerna och 

förutsättningarna om vad man ska göra, för att det ska bli ro-

ligt. Sen om man är lite krass, så kan man säga att på en gång i 

veckan med olika innehåll på alla lektioner, det jag kan lära ut 

till eleverna det är nog inte så hemskt mycket mer än att jag kan 

försöka få dom till att se glädjen i det dom gör.  

Så dSå dSå dSå det är nya aktivet är nya aktivet är nya aktivet är nya aktiviteteiteteiteteiteter varje vecka?r varje vecka?r varje vecka?r varje vecka?    

Ja, det är det, oftast är det så. (3) 

 

För läraren gäller det att börja från grunden då kravet på att kunna 
spelet är ett måste för att ha roligt. I resonemanget ligger att de 
elever som saknar grundläggande förutsättningar i spelet får de 
största svårigheterna att få in glädjen i aktiviteterna. Ändå blir det 
viktigare att roa än att eleverna lär sig något. Det hela kan tolkas 
som en viss uppgivenhet. Läraren fortsätter berätta. 

 
Jag tycker inte den är prestationsinriktad, det tycker jag inte, 

utan den är mer glädjeinriktad. Hoppas att dom har roligt med 

det dom gör, det är nog det viktigaste. Om dom blir jättedukti-

ga eller halvdåliga, men går på sin fritid och tycker det är roligt, 

är viktigare. 

Hur läser du av detta? glädje? Hur läser du av detta? glädje? Hur läser du av detta? glädje? Hur läser du av detta? glädje?     

Det märks ganska tydligt. Det är väldigt olika, förhållandevis så 

har vi ganska mycket lektioner i badminton och en del dom blir 
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trötta på det, förståeligt. Medan en del verkligen kommer igång 

och tycker det är jätteroligt att spela. (3) 

 

Lärarens önskemål är att eleverna ska finna glädjen i de fysiska ak-
tiviteterna. Att aktiviteten är rolig är det viktigaste för att de ska 
fortsätta på fritiden med den. En lärare uttrycker sig så här. 

 
Jag har gärna 4 mål på plan, jag kan ha 3 mål på plan, jag kan 

ha 7 bollar, jag har lite varianter och plötsligt så går jag till det 

traditionella, jag växlar. Jag står och dömer en innebandy-

match, det kan jag mycket väl göra. Men jag kan också göra att 

dom får lov att testa … och inte göra mål i det som precis har 

blivit mål i, eller dom får göra mål i alla och försvara alla mål. 

Jag mixar och ändrar, men dom ska ändå få lära sig det tradi-

tionella. 

Det du pratar om nu…Det du pratar om nu…Det du pratar om nu…Det du pratar om nu…    

Skapa intresse för hur man kan göra idrott på ett roligt sätt. 

Du har alltså en medveten struktur för hur dom ska få med Du har alltså en medveten struktur för hur dom ska få med Du har alltså en medveten struktur för hur dom ska få med Du har alltså en medveten struktur för hur dom ska få med 

sig de här upplevelserna i din undervisning?sig de här upplevelserna i din undervisning?sig de här upplevelserna i din undervisning?sig de här upplevelserna i din undervisning?  

För att bryta det här traditionella många gånger och att man 

tror man blir bra att stå och nöta vissa saker om och om igen, 

utan in med många bollar … så får dom lite självförtroende. 

Sen kan man prata, sen är dom kanske mottagliga för att kunna 

prata om en regel eller en teknik. Men, nä jag tycker det är van-

sinnigt roligt ha, ha. (6) 

 

Här använder läraren vedertagna lagbollspel och ändrar dessa för 
att eleverna ska få positiva upplevelser. Eleverna får upplevelser 
som kan kopplas samman med rörelseglädje, men aktiviteterna le-
der ändå så småningom fram till hur det traditionella lagbollspelet 
spelas och vilken teknik som är bäst att använda. Vad säger lärar-
na om eleverna med brist på idrottslig erfarenhet från idrott på fri-
tiden? 

 
I strukturen finns där något specieI strukturen finns där något specieI strukturen finns där något specieI strukturen finns där något speciellt?llt?llt?llt?    

Ja, det är att få med dem som är lite svagare, så att säga, de som 

tycker det är tråkigt rent allmänt med idrott. Fotbollspelarna är 
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det inga problem att få med, det kvittar vad jag gör så är de 

med … mitt mål med åren som eleverna har idrott är att de ska 

inse att det är viktigt att röra på sig och de ska tycka det är kul 

och ska ta det med sig resten av livet. De här fotbollspelarna, de 

har insett det förhoppningsvis för länge sedan att det är kul, 

viktigt och så där. (1) 

 

Läraren försöker sysselsätta de ”svaga” eleverna och vill att de ska 
tycka om även sådant som uppfattas som tråkigt. Att det ska vara 
kul får en stor betydelse i sig. Insikten att det är viktigt att röra sig 
vill läraren förmedla samtidigt som det ska uppfattas som roligt.  

Sammanfattningsvis är en genomgående uppfattning bland lä-
rarna att bara eleverna rör på sig och tycker att det är kul så upp-
står ett intresse för fysisk aktivitet som kan följa med dem hela li-
vet. Visionen är att alla elever ska känna rörelseglädje och alla del-
tar i aktiviteter. Det som framträder och betonas av alla lärarna är 
att erbjuda valmöjlighet för att därigenom stimulera till fysisk akti-
vitet. Det som värdesätts är egentligen fysisk aktivitet, och genom 
att göra undervisningen stimulerande och upplevelserik ska elever-
na lockas till aktivitet. För de flesta lärarna är det, ur detta per-
spektiv, viktigt att eleverna får välja aktivitet som de ska syssla 
med både i undervisningen och för framtiden. Är eleverna fysiskt 
aktiva och har kul räcker detta långt för lärarna, i strävan att sys-
selsätta eleverna. En stor grupp elever är redan aktiva på fritiden 
och tycker om idrott, därför går en del av lärarnas energi till att få 
den inaktiva gruppen elever aktiva. I princip ska eleverna som inte 
kan ändå tycka det är kul i idrottsundervisningen, de dominerade 
ska anpassa sig till en doxa som betonar att det är roligt med id-
rott.  

 

Fysisk kapacitet 
Det finns olika förväntningar på vad eleverna kan beroende på om 
de är fysiskt aktiva eller inaktiva på fritiden. En lärare berättar och 
svarar på inriktningsfrågan. 

 
Det har ingenting med prestationen att göra. Om det inte är när 

eleverna spelar i form av, volleyboll, handboll eller fotboll. Då 
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har man två lag och då är det prestation mellan dom. Men dom 

som väljer bollspel, pojkar eller flickor, det är dom som tycker 

om det, och det är oftast dom som är med i föreningar, för dom 

är det på något sätt en sysselsättning dom tycker om … (4) 

 
De elever som har en habitus formad inom tävlingsidrotten, fram-
för allt från lagbollspel, har möjlighet att få göra det som de är 
vana vid utan direkt förändring jämfört med om de skulle befinna 
sig på en match eller träning. De som har denna distinkta smak 
känner sig väl tillrätta.  

Hur uttrycks krav på prestation? En annan lärare berättar. 
 

Har du influenser från idrottsrörelsen?Har du influenser från idrottsrörelsen?Har du influenser från idrottsrörelsen?Har du influenser från idrottsrörelsen?    

Jag är aktiv själv inom idrottsrörelsen så visst det har jag.  

Vilka influenser har du med dig därifrån?Vilka influenser har du med dig därifrån?Vilka influenser har du med dig därifrån?Vilka influenser har du med dig därifrån?    

Att alltid göra mitt yttersta. Det är min influens, det är en sak 

jag lärt mig inom idrottsrörelsen och det handlar om att vara 

ärlig mot sig själv, att alltid prestera sitt bästa och gör man inte 

det får man gärna komma fram och berätta att idag tränar jag 

inte beroende på det och det. Och sen omtanken till människor 

runt omkring, att släppa in den som är lite sämre är viktigt. (14) 

 

Läraren har en hög förväntan på hur eleverna ska bete sig och spe-
ciellt de elever, som är som läraren själv, förväntas att prestera sitt 
allra bästa i alla lägen. Den ”idrottshabitus” som läraren bär med 
sig, från många år med idrott på fritiden, anger här det värde som 
eleverna skolas efter även om de tillhör de ointresserade. Det sker 
utan att läraren funderar över eller sammankopplar träningsbete-
enden från idrott på fritiden med kraven på att eleverna även i sko-
lan ska ge allt vad de kan avseende fysisk ansträngning. Den förra 
läraren fortsätter. 

 
… alla andra aktiviteter vi har är faktiskt inriktade på motion 

och hälsa, det har ingenting med prestationen att göra. Det 

enda vi gör med prestationen är när vi kör Coopers test på vå-

ren i parken. Vi kör men vi informerar dom varför. Det är bara 

för att ge dom bevis, svart på vitt, vad det är för tillstånd dom 
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befinner sig i, var dom ligger. (4) 

 

Ett konditionstest där eleverna förväntas att förbättra sig och an-
stränga sig visar fram bestämda krav på den fysiska kapaciteten 
med en prestationsinriktad inställning.  God kondition utrycks ofta 
explicit som ett viktigt mål och träningen motiveras utifrån ett fy-
siologiskt perspektiv. 

 
TTTTa något exempel, det är kanske bättre så.a något exempel, det är kanske bättre så.a något exempel, det är kanske bättre så.a något exempel, det är kanske bättre så.    

Ja, som vi var inne på lite innan, om vi nu ska ut och köra ett 

konditionspass, då måste vi ha reda på vad målet är med dagens 

övning för mig som individ. För att förbättra syretransporte-

rande förmågan. Hur ska jag då göra? Nu är det lite problem-

baserat, då får dom komma med olika förslag, så får vi reda ut 

begreppen, skillnaden och vad som händer osv. När vi gått ige-

nom detta, då förklarar vi att alla har olika utgångslägen. Var 

och en av er ska upp på 80 % av max. och det är skillnad … 

men det lär ni er känna snart. När man börjar liksom bli riktigt 

öm då går det lite för fort … Du kan stå centralt och du kan ha 

koll på dom hela tiden och ställa lite till rätta … så seriöst som 

det går att vara. 

Så dSå dSå dSå du jobbar med deras teknik samtidig?u jobbar med deras teknik samtidig?u jobbar med deras teknik samtidig?u jobbar med deras teknik samtidig?    

Försöker göra det, ja. Det är en viktig del både när du går och 

joggar. Och sen tar man då varianter på det.  Sen lägger vi upp 

att de får den där lustkänslan, glädjen i att det blir bollspel näs-

ta gång och detta säger man ganska strategiskt i lektionen som 

kanske upplevs som haah och så går man vidare. Då orkar dom 

lite till. Sen tar man en variant, olika intervaller … och förkla-

rar då anledningen till varför vi har olika typer. Vi går igenom 

det övar och sen lite feedback. (7) 

 

Med målet att förbättra konditionen får eleverna individuellt an-
passad träning, där alla elever förväntas anpassa träningsintensite-
ten till den egna förmågan. Elevernas deltagande motiveras med 
vad som ska komma senare. Belöningen består antingen av att ha 
genomfört det hela och vänta på träningseffekten eller, som beto-
nas här, få spela bollspel vid nästa tillfälle. Ett upplägg som signa-
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lerar att det finns aktiviteter som är nyttiga och det finns aktiviteter 
som ger ”lustkänslor”. Med andra ord, det finns en vedertagen in-
ställning även hos läraren att bollspel skapar glädje, men att löp-
träning knappast gör det. Utbudet balanseras upp med den efter-
frågan som läraren är väl medveten om finns hos eleverna och kan 
därför locka med det. Träna framträder här som en aktivitet som 
kräver målmedvetenhet, beslutsamhet, kontinuitet och planerings-
förmåga kombinerat med framför allt en förmåga att kunna och 
vilja anstränga sig fysiskt. Elever med erfarenhet från tävlingsidrott 
(som lagbollspelande elever) är de dominerande och vana vid kon-
tinuerlig träning. Enligt de flesta lärarna är lagbollspelarna i regel 
bra på konditionsträning. Detta gör att de även kan genomföra 
denna form av idrottsundervisning. Alla lagbollspelarna behöver 
inte vara förtjusta i träningen men de genomför den. Läraren riktar 
sig mer till denna dominerande grupp, som kan träna och gör det 
bra – när bollspel utlovas nästa lektion, för att höja motivationen – 
än till de elever som varken gillar konditionsträning eller bollspel. 
Härigenom tillgodoses de dispositioner för idrott som redan finns. 

Ju mer fokus på resultat, t.ex. löpning på tid, desto längre från 
skolans krav på hur ämnet idrott och hälsa ska genomföras enligt 
läroplanen rör sig lärarna. Inom idrottsfältet är det däremot fysisk 
kapacitet som räknas, speciellt inom tävlingsidrotten men även 
inom hälsoidrotten förekommer det en jakt på minuter, sekunder, 
kilon, hekton, centimetrar och kalorier.  Konditionsförbättring kan 
tolkas som en del i en fysisk prestationsinriktning. Lärarna använ-
der sig av konditionstest för att mäta konditionsnivån och för att 
säkerställa mätbara fysiologiska värden. Skolverket skriver att en-
bart individens förmåga att utföra de fysiska färdigheterna inte får 
bli avgörande för hur målet har nåtts (Skolverket 2007a).100 Kondi-
tionsstatus, ansträngningsgrad och villighet att kämpa oavsett om 
förmågan/oförmågan sitter fysiskt i kroppen eller mentalt i huvudet 
är inte indikatorer på hur målet har uppnåtts. 
                                                   
100 Måluppfyllelsen blir inte större om en elev klarar av att genomföra ett högintensivt träningspass 
jämfört med ett lågintensivt träningspass eller tvärtom. Här är kursplanen tydlig då det står att ele-
ven ska kunna... planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för träning och 
andra hälsofrämjande åtgärder (Skolverket 2007a).  
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Sammanfattningsvis kan noteras att så gott som alla lärarna vär-
desätter den fysiska kapaciteten. Med tanke på att lärarna betonar 
och bygger undervisningen i stor utsträckning på att eleverna gör 
sitt bästa och anstränger sig, blir det problematiskt för dem att 
handskas med direktiv som gör gällande att intensiteten i elevernas 
fysiska aktivitet inte har någon betydelse. Att prestera förstås som 
tävling/test i form av mätbara kroppsliga resultat eller tävling i oli-
ka spelformer. Det uttrycks endast i undantagsfall av lärarna att 
idrottsämnet är ett kunskapsämne och görs det är det framförallt i 
samband med fysisk prestation.101 Det är en tydlig betoning på den 
fysiska kapaciteten, där eleverna inte förväntas prestera resultat i 
en kunskapsprocess.  
 
Kunskaper  
Hur värdesätts då erfarenhet och kunskap i undervisningen och 
vilken betydelse ges den? Jag frågar en lärare om idrottserfarenhe-
terna. 

 
Jag känner mig säkrare, jag vet att jag kan och att jag kan hjäl-

pa eleverna, jag känner mig bättre. Det är en viss begränsning, 

jag kan inte göra så mycket av min kunskap. Hade det varit 

stadsmästerskap och jag hade tränat laget tidigare, då skulle jag 

faktiskt utnyttjat mycket mer av mina kunskaper, inte för att 

jag gör det i skolan nu, men jag tror att alla kan göra likadant. 

Jag kan inte utmärka mig att jag är bra i en idrott, för jag har 

inte tid och jag måste anpassa mig till klassens nivå. (2) 

 

Läraren framhåller här känslan av säkerhet genom en extra id-
rottskunskap men läraren kan inte utnyttja sin fulla potential och 
det är med en saknad som detta konstateras. Det finns en högre 
kunskapsnivå hos alla lärare oavsett ämne i skolan. De kan aldrig 
utnyttja all kunskap för en överföring till eleverna utan det handlar 
i alla ämnen om att möta eleverna på den nivå som gäller för ål-
dern och avsedd kurs. Här dyker det upp två aspekter som är spe-
ciella för idrottsämnet i skolan. För det första, idrott är en populär 
                                                   
101 Liknande resonemang förs fram av andra forskare (Ekberg 2009; Hunter 2004; Redelius et al. 
2009). 
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företeelse i samhället som många ungdomar sysslar med, vilket gör 
att eleverna kommer till skolan med en praktisk kunskap i form av 
färdigheter, som i vissa fall kan vara större än den som läraren 
själv innehar. Därför ger det lärare en extra säkerhet att vara spe-
cialist i en eller flera idrotter. Som jämförelse har lärarna en gene-
rellt större teoretisk kunskap inom ämnet än eleverna men detta 
påpekas inte av några lärare. För det andra verkar det mer handla 
om vad klassen kan med avseende på den praktiska kunskapen än 
vad som är angivet som mål att uppnå eller sträva mot i kurspla-
nen.  Det finns ständigt en idrott på fritiden att snegla mot och 
markerar vad som är möjligt att uppnå. Det som har uppnåtts med 
omfattande träning under många års tid bildar här ofrånkomligt en 
referenspunkt för såväl elever som lärare. Vad önskar denna lärare 
sig i detta sammanhang? 

 
Skolor skulle tävla mer. Låta de bästa gå mycket mer … man 

skulle tänka på de svaga också, men det är blandade känslor, 

men ja idrott ska vara lite tävling, och mer heja … överhuvud-

taget skulle skolorna satsa mer på idrott. Det går inte på en lek-

tion det kanske skulle utökas till minst två lektioner i veckan … 

med två lektioner i veckan skulle jag låta de andra utmärka sig 

mer och satsa mer på dem och kunna gå vidare. Jag har mycket 

kunskaper men kan inte visa dem, ingen behöver dem … alla 

ska vara likadana, till och med de duktiga ska stoppas lite. Jag 

märker dem som är duktiga men har inte tid och kan inte sti-

mulera dem och det är inte det som är målet med lektionen. 

Alla ska vara med, vara glada och nöjda. (2) 

 

Läraren visar på en medvetenhet om en konflikt mellan å ena sidan 
att satsa på de duktiga och tävling i skolan och å andra sidan att 
kunna tänka på de svaga eleverna. Ändå utrycks önskan att idrott i 
skolan borde innehålla mer tävling och en förhoppning att kunna 
stimulera de bättre eleverna mer samt att lärarens egen kunskap 
kommer till användning i den ordinarie undervisningen mer fullt 
ut. Att vara duktig i skolans idrottsundervisning likställs med att 
kunna göra bra resultat i de idrottsliga sammanhang som inrym-
mer en tävlingslogik. Elever som anpassar sig till och accepterar en 
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bokföring av den fysiska prestationen i idrottsundervisningen är i 
regel de som redan är duktiga i tävlingslogikens idrottspraktiker.  

Det finns några få lärare som till viss del rör sig bort från bokfö-
ring av resultat i idrottspraktiken. En lärare berättar att springa på 
tider och tävla mot varandra förde mycket negativt med sig. Med 
det traditionella sättet att stå med klocka och måttband för att 
skriva upp tider och längder märkte läraren, speciellt hos de som 
inte är jätteroade av idrott, att eleverna trycktes ner ytterligare då 
de redan från början visste att de skulle hoppa en meter kortare än 
de duktiga. Eleverna blev inte förvånade av att de var lågpreste-
rande, de förväntade sig inte att göra några underverk.  

En annan lärare säger att den syn som många av kollegerna som 
undervisar i andra ämnen har på idrottsämnet är förlegad. Den 
bygger på deras egen erfarenhet att hur det var i skolan. Läraren 
säger att direktiven från skolledningen är att de inte får mäta resul-
tat på det sättet längre. Dels visar resonemanget striden i skolan 
mellan lärare i olika ämnen, dels visar strategierna när en kris inom 
idrottsämnet uppstår. Detta känsliga område framträder när lära-
ren samtidigt säger att någon form av resultat måste finnas. Mate-
matiken mäter hela tiden resultat i form av matteprov, språk mäter 
också resultat säger läraren och gör ingen åtskillnad mellan fysiska 
färdighetsprov och helt teoretiska kunskapsprov. Läraren säger att 
de har valt att titta på individen och att eleverna ska finna hälsan. I 
början, under de första åren var det frustrerande för läraren att 
inte få mäta resultat. Tidigare fanns det klara mätresultat om ele-
ven antingen var bra eller dålig vilket gjorde det väldigt enkelt. Det 
är numera en större utmaning att undervisa säger läraren och sam-
talet fortsätter. 

 
Hur får du fram resultat på det här sättet?Hur får du fram resultat på det här sättet?Hur får du fram resultat på det här sättet?Hur får du fram resultat på det här sättet?    

Jag ser en utveckling på eleverna, om eleverna brukar allvar så 

kommer en utveckling, det gör det alltså. Brukar man inte allvar 

så går utvecklingen åt fel håll. Det är klart vi har ju skriftliga 

förhör, jag ser om man läst på eller inte och man kan föra ett 

resonemang kring vissa saker vi har pratat om, om de förstår 

det… Men det är svårare, det krävs en diskussion med mina 

kolleger, om hur de löste det. Jag kan inte bara köra på mitt 
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eget sätt hela tiden. Det är skönt i läraryrket som oftast är att 

man jobbar själv… Det har ju skett en förändring i ämnet idrott 

och hälsa. Namnet säger att det ska vara hälsa. Det tog ett tag 

innan man kom fram till det, men det är en stimulans, det kan 

man inte förneka utan man får hålla med. (14) 

 

Undervisningen har i detta fall blivit bredare med en strävan att 
dels få fram en utveckling, dels få fram en förståelse hos eleverna i 
ämnet. Hälsa används som logik för att i viss mån ersätta resultat-
tänkandet i form av fysisk kapacitet. Hur resonerar de få lärare 
som är inne på liknande tankar? 

 
Tittar man på bollsporterna så har dom flesta eleverna på 

grundskolan gått igenom en del hur man skjuter en bredsida el-

ler en tåfjutt eller vad det nu är. Det kan jag inte säga att jag 

har lagt någon tonvikt på alls egentligen, utan snarare låtit det 

mer komma via eleverna t.ex. om dom haft fotboll tidigare så 

har jag sagt att ska ni bara vara här för att spela så ska man ha 

en idé om vad man gör, antingen kikar du på hur man bygger 

upp ett anfall, breddar spelet eller försvarsspelet eller något lik-

nande så du kan ge dina kamrater något. På det viset har man 

fått fram det … (5) 

 

Här lägger läraren en kunskapsdimension i resonemanget om lag-
bollspelet där det betonas att verksamheten ska ha en idé, i det här 
fallet att eleverna lär sig de taktiska delarna av spelet. Eleverna får 
själva stå för kunskapsproduktionen med den erfarenhet som de 
har tillägnat sig från idrott på fritiden. Det som eleverna sysslar 
med på fritiden påverkar då självklart även den idrottsliga prakti-
ken i skolan.  

Finns det bestämd kunskap som eleverna ska ta till sig?  
 

… … … … Men man behöver inte göra det vid exakt det tillfället utan 

man kan själv styra det ganska mycket. Har man missat något 

pass t.ex. så har man chansen att gå på ledig skoltid till idrotts-

lokalen och faktiskt ta igen, för träningsjournalen kan man all-

tid komma åt … så kan man göra sitt eget pass där. (5) 
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Istället för att bedöma prestationen dokumenteras att det tränas. 
Det ligger ett krav på att eleven ska utöva fysisk aktivitet. Missad 
tid tas igen. Närvaron blir snarare ett sätt att gå tillväga än att må-
let i sig själv betonas. Det finns andra kunskaper som lärs in. 

 
Att dom tränar, kan träna självständigt, att dom hittar en akti-

vitet som dom kan träna självständigt, att dom har kunskaper-

na till att förstå varför dom ska träna och att dom kan genom-

föra det praktiskt på något sätt. (16) 

 

Här handlar det om kunskaper som ska hjälpa eleverna att välja 
och delta i fysiska aktiviteter, något som är mer undantag än regel i 
lärarnas utsagor. Att det är eleven som själv ska komma till insikt, 
få en förståelse och kunna genomföra träning självständigt är i det-
ta fall en del av undervisningen. Oftast förväntar sig lärarna att det 
bara sker.  

Sammanfattningsvis är det centrala målet att få eleverna att vara 
fysiskt aktiva, snarare än att redovisa kunskaper. Med hjälp av vil-
ket innehåll ska dessa mål uppnås?  

 
Innehåll 
I detta avsnitt ställs frågor om vad undervisningen i ämnet idrott 
och hälsa har för innehåll och hur lärarna motiverar sina val. Här 
behandlas även varför ett visst innehåll inkluderas eller exkluderas 
i undervisningen samt för vem undervisningsinnehållet –utbudet – 
görs tillgängligt. Finns det speciella innehållsmoment och hur ser 
dessa ut? Hur anknyter innehållet till ämnets kursplan samt vilka 
kopplingar kan göras mellan undervisningsinnehållet och idrottens 
verksamheter utanför skolan? Under samtalen ställs frågor om in-
nehållets ungefärliga fördelning. Svaren på alla dessa frågor visar 
på vilken verksamhet som får värde och kretsar kring tre teman; 
lagbollspel, övriga aktivitetsformer samt det teoretiska innehållet. 
Avsnittet följer därför denna disposition. 

 



 

  87

Lagbollspel 
När det kommer till lagbollspel har lärarna mycket gemensamt 
även om vissa små detaljer ger lite olika nyanser och infallsvinklar 
till idrottsämnet. Följande kommer att tas upp och vidare belysas 
med ytterligare förtydligande resonemang; varför lagbollspel utgör 
den största delen av idrottsundervisningen (här berörs även i vilken 
utsträckning undervisningslokalerna som används passar för boll-
spelsundervisning) samt vilka varianter på bollspel som används 
och hur detta motiveras.  

 
Det har väl nog blivit så, jag ska inte säga något annat, det är 

bollsporter som nog är den största delen. Vi hyr in oss och den 

hallen vi hyr är en renodlad bollhall. Vi är lite begränsade där 

och det har vi tagit upp... Det är ett problem för de elever som 

inte gillar bollsporter och det gäller att hitta former som är lite 

mer lekbetonade bollsporter, alltså inte köra basket med bas-

ketregler utan man kan hitta på lite andra, att de som är domi-

nanta låter de andra svagpresterande få känna på bollen lite 

mer. Man får styra upp med en massa regler. Det verkar gå hem 

hos de flesta att lägga in lekbetonade regler. (1) 

 

Det första påståendet i utsagan ovan anger vad alla lärare ger ut-
tryck för; att lagbollspel utgör det allra största enskilda momentet i 
ämnets undervisning. Det utövas från strax under hälften av all 
undervisningstid till att vissa elever kan ägna nästan all tid till det-
ta. Det senare alternativet finns då eleverna kan göra olika aktivi-
tetsval själva, vilket innebär att många så gott som alltid väljer 
bollspel. Det finns inget moment i undervisningen som överhuvud-
taget kommer i närheten av denna dominans. En av lärarna som 
ägnar minst tid åt bollspel säger följande. 

 
Ja, jag kan nog säga att nästan 40 % är bollspel. Sen procentu-

ellt är det simning kanske på någonstans 5 % och det övriga typ 

friidrotten mm. är väl ungefär 55 %. (7) 
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Alla andra aktiviteter vid sidan av bollspel klumpas mer eller 
mindre samman för att kunna jämföras med denna aktivitet. Vilka 
olika aktiviteter ingår i undervisningen? 

 
KKKKan du kaan du kaan du kaan du kategorisera demtegorisera demtegorisera demtegorisera dem    på något sätt?på något sätt?på något sätt?på något sätt?    

Det gör man väl i och för sig om man har bollspel som ett mo-

ment och man har konditionsträning som ett, styrketräning som 

ett annat, vad har vi mer? Det är dans, simning, det är klart att 

man kategoriserar dom olika. 

Är det dom fem som…Är det dom fem som…Är det dom fem som…Är det dom fem som…    

Äh, det är fler, vi har orientering, där är säkert mer … (3) 

 

Alla lärarna uppfattar inte att det går att dela in i kategorier som 
ovan utan det kan fördelas lite olika. En annan lärare berättar att 
det är viktigt att ha olika varierande aktiviteter och att inte specia-
lisera sig bara på en gren, inte bara bollspel. Samtalet fortsätter.  
  

Hur gör du när du fördelar de olika aktiviteterna?Hur gör du när du fördelar de olika aktiviteterna?Hur gör du när du fördelar de olika aktiviteterna?Hur gör du när du fördelar de olika aktiviteterna?    

… vi går igenom alla dessa moment så att de inte missar något. 

Vi planerar tillsammans med tanke på att det ska vara brett. 

Hjärt-lungräddning, handikapp och inomhusidrotter. Det är fle-

ra moment hela terminen, paddling, bollspel, hälsoprofil, 2,4 

km löpning och simning. Jag har elevledda lektioner, jag tror att 

det är väldigt brett. Jag tror att vi omfattar väldigt många id-

rottsgrenar så att det kan tillfredställa eleverna. Den ena lektio-

nen liknar inte den andre, inte två med samma mål, olika aktivi-

teter, uppvärmning och från bollekar till avancerade grejor. (2) 

 

Innehållet som flera av lärarna erbjuder eleverna ett är ett varierat 
utbud av idrottspraktiker men de flesta aktiviteter som nämns tar 
lärarna enbart upp vid ett tillfälle, men varje bollspel räknas dels 
som en separat aktivitet, dels förekommer de vid ett stort antal till-
fällen. Här är lagbollspel överlägset störst i sammanhanget och de 
finns i alla möjliga olika former i undervisningen.102 En lärare be-
                                                   
102 En lärare berättar om några av dem. De spelar fotboll, lacrosse, baseboll och ultimate frisbee ut-
omhus. Inomhus försöker de variera och täcka upp de flesta bollspel som finns, inräknat handboll, 
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rättar om fördelningen av momentet lagbollspel som utgör mer än 
halva ämnesinnehållet. 

 
Ja, ja och det är väl rätt mycket hur jag är som lärare, det måste 

jag säga. Var jag lägger vikten. Det är jag som avgör det. Det 

kan vara en annan lärare som kanske tycker om friidrott men 

då hade han nog inte valt en sån här skola. För här är inga fri-

idrottsmöjligheter, det är mycket tråkigt. Du kan titta ut här, ef-

ter fem år så har vi fått en längdhoppsgrop som inte är färdig. 

Du ser också målet som är dåligt, en plan som blir ofta dränkt 

av vatten. 

Det är alDet är alDet är alDet är alltså en gruspltså en gruspltså en gruspltså en grusplan härute och somlan härute och somlan härute och somlan härute och som    

Som ofta periodvis är mycket dränkt av vatten, jag menar om 

man tittar i det omedelbara området här så är det rätt ok, om 

man sticker bort en bit, för att göra någonting... Här är vi bara 

1 km från ett friluftsområde, men då ska du ta dig dit, byta om 

och sen kunna göra någonting där på 60 min. Sen ska man hit 

här igen och ha lektion, så det går inte.  

Har duHar duHar duHar du    bollspel ute också?bollspel ute också?bollspel ute också?bollspel ute också?    

Ja, det är bollspel och det är tennis där borta och brännboll som 

vi kör på gräset där … (läraren pekar). (9)  

 

Uppenbarligen har lokalerna betydelse och det har de även haft 
under lång tid vilket Sandahl påpekar (Sandahl 2005). Läraren 
ovan kopplar också samman det egna intresset för en viss idrotts-
praktik med valet av skola. I och med lärarens stora intresse för 
lagbollspel, accepteras ändå sämre förhållanden, då det ger en bra 
anledning till att utesluta vissa praktiska moment i undervisningen 
till förmån för i synnerhet lagbollspel. Fotboll spelas såväl inne i 
idrottshallen som utomhus och har på det sättet blivit en året runt 
aktivitet i idrottsundervisningen. Det innebär för läraren en enkel 
omställning, om det är vatten på planen så spelas det fotboll eller 
något annat lagbollspel inomhus istället. Betydligt svårare är det 
att ta sig till friluftsområdet. Här ser läraren hinder och besvärlig-
                                                                                                            
basketboll, volleyboll och innebandy. Det finns med andra ord ett stort utbud som erbjuds och detta 
är ändå inte alla de bollspel som ingår i undervisningen. 
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heter som bidrar till att den formen av aktiviteter inte blir av. Enk-
lare är det att utnyttja skolans område. Idrottsutbudet är stort för 
bollspel och lagbollspel i synnerhet och ersätter även andra aktivi-
teter i undervisningen, många gånger med hänvisning till bekym-
mer med idrottslokalerna.  

Hur förhåller sig lärarna till att lagbollspelen utgör en stor del av 
idrottsundervisningen? Jag frågar en lärare vad lagbollspel innehål-
ler. 

 
Där får jag in det jag vill, jag får in kondition, jag får in koordi-

nation, jag får in gemenskap mm. och det måste vara det som är 

det viktigaste i ämnet. Sen, vill jag att dom också får en period 

med styrka, men du vet, om jag får in konditionen här kan jag 

sen omsätta det när vi ska ut och springa och ha konditionsträ-

ning. (9)  

 

Genom att eleverna får utöva bollspel hävdar läraren att det vikti-
gaste i ämnet kommer med. Av de tio mål som eleverna ska ha 
uppnått efter avslutad kurs i idrott och hälsa A103 kan man med 
god vilja endast till viss del passa in delar av tre mål i ett undervis-
ningsinnehåll med bollspel.  

På vilka sätt uttrycker andra lärare att lagbollspel passar in i id-
rottsundervisningens innehåll? En lärare berättar om innehållet i 
lagbollspel. 

 
Pratar du om lagbollspelen då?Pratar du om lagbollspelen då?Pratar du om lagbollspelen då?Pratar du om lagbollspelen då?    

Ja, det kan jag göra. Man tränar intervallträning som är bra för 

sin kondition exempelvis. Det är ett tillfälligt lustmoment också 

som är mycket, mycket viktigt för dom här eleverna som inte 

har valt att gå på egen fritidsträning. När man ser att det fak-

tiskt är roligt det här med lagbollspel och man har möjligheten 

att jobba för fullt där inne och det kan hetta till ibland med. 

Men efteråt när det är klart då är man, vi kan kalla det, bästa 

kompisar eller efter när vi byter om och varvar ner. Det finns en 

                                                   
103 Se bilaga 2. 
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möjlighet att få utlopp för energi som är oerhört viktigt … (14) 

 

Läraren presenterar en bild över hur lagbollspel kan utföras som är 
en direkt kopia av den tävlingsbaserade delen av fritidsidrotten. 
Här framförs det att de elever som inte har en erfarenhet ska få 
möjligheten att uppleva denna form av idrottspraktik. De domine-
rade ska uppleva att det ”faktiskt är roligt” och tvingas anpassa sig 
även om det utförs som inom tävlingsidrotten.  

Samma typ av innehåll förmedlas av följande lärare. ”varje pass 
förutom om det nu är något bollspel på slutet så ska det innehålla 
någonting annat, antingen ett gympapass eller bara lite stafetter 
och lekar, för att röra på sig” (3). Bollspel inramar hela den övriga 
undervisningen med sitt innehåll. För att tillfredställa de elever som 
redan kan, finns bollspelet med. De övriga inslagen finns med för 
att de elever som inte kan, eller vill delta i bollspel, ändå ska delta i 
lektionen.  

Hur går det till när bollspel ständigt finns med som ett inslag?  
 

Rörelse. Därför att i och med att det är idrott bara en gång i 

veckan så är tyngdpunkten idag att få igång eleverna. 

Och rörelse i form av vilken typOch rörelse i form av vilken typOch rörelse i form av vilken typOch rörelse i form av vilken typ????    

Det kan vara allt möjligt, det kan vara bollspel, det kan vara 

konditionsträning men att få eleverna till rörelse. Dom har all-

tid tre valmöjligheter t.ex. volleyboll, bandy och styrketräning. 

Det behöver aldrig bli att jag säger, idag är det volleyboll, utan 

man kan välja mellan tre valmöjligheter. Just av den anledning-

en att man inte ska kunna säga att det här är tradigt. Jag vet av 

erfarenhet att styr jag upp och bara säger idag är det fotboll, så 

är det en del som säger jag hatar fotboll och så gör dom ingen-

ting. Då säger jag att du har att välja på t.ex. stepmaskin, 

roddmaskin, träningscykel och att göra någon bollaktivitet. (10) 

 

I och med att läraren gör bedömningen att idrottsämnets praktik 
går ut på att se till att eleverna är fysiskt aktiva har det ingen bety-
delse vad innehållet är i undervisningen. Om det finns alternativ 
kan de elever som inte tycker om bollspel erbjudas annan aktivitet. 
Därmed försvinner de elever som inte kan, vill eller hatar bollspel 
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och alla de andra erbjuds ständigt bollspel som ett alternativ. Den 
grupp elever som kan spela bollspel och vill göra det, består till 
största delen av de elever som aktivt utövar bollspel på fritiden. 

Finns det annat innehåll för de elever som inte gillar bollspel och 
använder lärarna sig av andra sätt för att eleverna ska vara med på 
lektionerna?  

 
… Precis, det är bra för eleverna som är rädda för klubban, de 

kan använda sig av detta spel104. Det stimulerar de svaga elever-

na att vara med och våga kämpa om bollen som de inte kanske 

skulle göra om det var med en klubba. Där har vi tänkt på de 

svaga faktiskt. Det finns också ett annat spel. Vet inte vad det 

heter, så fort vi får höra om något nytt anpassar vi oss och vi 

har inte alls gamla metoder, eller gamla lekar. Vi försöker för-

nya oss och inte upprepa oss. (2) 

 

För att kunna stimulera de som lärarna betecknar som de svaga (de 
dominerade) eleverna, men ändå fortsätta locka de bollspelande 
eleverna används nya typer av bollspel. Här framträder nya former 
av spel och lekar som inte finns på det övriga idrottsfältets mark-
nad utan framträder som ett konstruerat innehåll i skolans idrotts-
undervisning. Detta utbud erbjuds för att både möta de domine-
rande, bollspelande eleverna, och försöka göra bollspel tillgängligt 
även för dominerade elever. En annan lärare ger ytterligare ett ex-
empel.  

 
Vad är kunskapsinnehållet i den delen?Vad är kunskapsinnehållet i den delen?Vad är kunskapsinnehållet i den delen?Vad är kunskapsinnehållet i den delen?    

Ja, då har vi alltid grunden, regler, begränsningar och yta. Vi 

förklarar varför vi har ändrat på ursprungsregler t.ex. i lacrosse 

som dom tycker är jätteroligt, detta indianska spel. Där vi då 

förklarar hur det verkligen går till, backarna har lite extra långa 

såna här håvar osv. och att det är ett av världens tuffaste spel. 

Men nu spelar vi på ett annat sätt därför att vi måste fortsätta, 

ni har två år kvar på gymnasiet, ni ska inte bli invalider, ha, ha. 

Bygger man upp det så, så tar vi ut mål och spelar på gräset där 

                                                   
104 Beskrivningen syftar på, ball bouncer, spel där klubban är en pinne med en mjuk skumgummiför-
sedd del längst ned på skaftet och spelet påminner om innebandy. 
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och alla springer ju, alla kan lägga håven över och få dominans 

på bollen. Dom tycker det är ett rätt roligt spel. (7)  

 

I idrottsämnets praktiska karaktär ligger en ständig utmaning för 
läraren att genomföra fysiska övningar, lekar, spel och aktiviteter 
så att alla kan delta och utvecklas på egna villkor. Om läraren väl-
jer rörelseövningar som bygger på att elever ska samverka i ett lag 
ställs det omedelbart stora krav på hur denna aktivitet bedrivs, så 
att alla verkligen kan vara med och utvecklas.  

Att bollspel utgör en så stor del av idrottsämnets innehåll hos 
alla lärarna i studien kan inte motiveras utifrån ämnets kursplan 
eller andra styrdokument i skolan. Under ett samtal med en lärare 
preciseras vilka kunskaper i bollspel som eftersträvas. 

 
Deras kunskaper är numera mindre i alla bollspel. Jag vet inte 

vad de gör på grundskolan. Det är så i den nya läroplanen, man 

ska inte tänka på tekniken. Det viktigaste är att de får kondi-

tion och får leka osv. 

Vilka kunskaper vill ni förmedla?Vilka kunskaper vill ni förmedla?Vilka kunskaper vill ni förmedla?Vilka kunskaper vill ni förmedla?    

Vi vill att de absolut vet det minsta om reglerna … de vill bara 

spela. Vi vill att de ska kunna reglerna i klassiska bollspel, inte 

detaljerat men i alla fall och sen för glädjen har vi andra lekar 

som tillfredställer dem. Men jag tycker att bollspel ska ha rikti-

ga regler. (2) 

 

Lek fyller funktionen att tillfredställa rörelseglädjen medan lagboll-
spelen snarare räknas som en träningsform enligt tidigare resone-
mang och tillfredställer t.ex. konditionsträningen. Här är det där-
emot klart markerat som viktigt för dess egen skull där de ”rikti-
ga” reglerna ska följas. Detta, menar läraren, har betydelse i ett vi-
dare samhälleligt perspektiv och i idrottsfältet där vissa idrotter 
värderas som viktigare att känna till och kunna något om. Här har 
just lagbollspelen en särställning som de ”viktiga” idrotterna i 
samhället där även reglerna blir betydelsefull kunskap, vilka ska 
tillämpas på det sätt som görs inom tävlingsidrotten. Utbudet som 
erbjuds innefattar även en värdemarkering för tävlingslogiken och 
dess normer ”regler”. Läraren säger att det inte spelar någon roll 
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vilken fysisk aktivitet som utförs, men ändå får det betydelse trots 
lärarens vetskap om att det inte betonas som viktigt i läroplanen. 
Hur förhåller sig lärarna till de olika delarna av undervisningsin-
nehållet?  

 
Vilka är de stora bitarna i undervisningenVilka är de stora bitarna i undervisningenVilka är de stora bitarna i undervisningenVilka är de stora bitarna i undervisningen????    

Det allra största … det är bollspel …  

Innehållet kan du hänga upp det på någon form av syfte? Innehållet kan du hänga upp det på någon form av syfte? Innehållet kan du hänga upp det på någon form av syfte? Innehållet kan du hänga upp det på någon form av syfte?     

Om man pratar bollspel och racketspel så det är klart, det jag 

vill med det dom gör, det är att dom på egen hand ska kunna 

slå sig samman och säga, nu spelar vi här 5 mot 5 och vi kan 

reglerna så pass bra att vi kan sköta detta själva och vi skulle 

kunna göra det på vår fritid. Likadant om man spelar badmin-

ton, kunna de grundläggande reglerna, veta vad man ska göra. 

Gärna få dom till att tycka att det är roligt och få in lite täv-

lingsmoment istället för att alltid bara stå och slå till varandra, 

att man kan komma igång och bli så pass duktig att man om 

man möter någon jämbördig, kan det bli bra spel av det hela. 

Det är målsättningen med det hela och att man sen ska vilja 

göra detta på sin fritid. (3) 

 

Bollspel ges en central roll och övriga aktiviteter utgör en inram-
ning som ska finnas med för att eleverna ska få röra på sig. En be-
tydande roll får bollspel då det används till att kunna planera, 
genomföra och få ett intresse för fysisk aktivitet. Vidare blir boll-
spelet i sig betydelsebärande då det är viktigt att kunna reglerna 
och delta aktivt genom tävling för att få till ett ”bra spel”. Spelet 
utförs som en tävlingsorganiserad verksamhet och något förmer än 
att ”bara stå och slå”. I bollspel handlar undervisningen om mer 
än att bara sysselsätta eleverna eller få dem att röra på sig. Här blir 
det uttalat att det självklart ska ske på ett visst sätt och enligt givna 
regler såsom det görs på fritiden inom tävlingsidrotten då det är 
detta utbud som erkänns inom den rådande doxan.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att ämnets innehåll domi-
neras av lagbollspel. För alla elever är det viktigare att förhålla sig 
till om de är bollspelare eller inte än vilket kön de tillhör då de 
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dominerande är bollspelare.105 Antingen är eleverna med och spelar 
boll och inordnar sig i denna idrottslogik vilket ger ett allmänt 
stort erkännande eller ställer de sig utanför. Här är det tydligt att 
idrottslogiken inte bara innehåller tävling som komponent utan 
även innehåller ett ”bollspelskapital”. Avstår elever bollspel värde-
ras de som ”svaga” i förhållande till lagbollspelarna oavsett vilken 
annan aktivitet de väljer att utöva. De saknar således det kapital 
som värderas. Ett förhållande som misskänns av lärarna när lag-
bollspel blir en del av doxan i undervisningens utbud. 
 
Övriga aktivitetsformer 
Förutom lagbollspel vad innehåller idrottsämnet mer? 

 
HHHHur skulle du beskriva kärninnehållet i undervisningen, om ur skulle du beskriva kärninnehållet i undervisningen, om ur skulle du beskriva kärninnehållet i undervisningen, om ur skulle du beskriva kärninnehållet i undervisningen, om 

det finns någon kärna i det du gördet finns någon kärna i det du gördet finns någon kärna i det du gördet finns någon kärna i det du gör????    

Kärnan är hög aktivitetsgrad, att det är aktivitet som pågår, 

ingenting annat, av vilket slag spelar ingen roll. Alla är engage-

rade. Jag pratar om alla, inte bara någon enstaka. När det inte 

fungerar är varken jag eller klassen nöjd, har jag märkt. Vi har 

lektioner på det viset att alla är med. Jag har sett mina kolleger 

göra likadant. Även den svagaste kan hänga med, de får alltid 

utrymme, vissa dom springer fort, andra går långsamt men dom 

är alltid med. (13) 

 

Idrottsundervisningen delas inte upp av läraren i vissa specifika 
moment, utan här är innehållet till för att skapa hög aktivitet hos 
eleverna. När läraren fortsätter att berätta ges det ett exempel på 
hur aktiviteter används i undervisningen; vid konditionsträningen 
ska alla kunna hänga med i eget tempo och de snabba får vänta 
åtminstone i början, men ju fler varv som avverkas desto mindre 
tvingas de att vänta. Det som gäller för alla elever är att ingen sitter 
still. Det är även detta som kontrolleras, ingenting annat än aktivi-
tet ska pågå. Läraren fortsätter berätta. 

 
  
                                                   
105 Här kan jämförelser göras med Håkan Larssons avhandling, när kön iscensätts i tävlingsidrott på 
fritiden (Larsson 2001). 
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Jag går till dom som styrketränar eller dom som behöver upp-

muntras lite eller ger instruktioner osv. och är det bollspel som 

behärskas av dom flesta, då är det inga bekymmer. (13)  

 

Här blir det direkt en tydlig uppdelning i aktiviteter där de som 
spelar bollspel klarar av att vara aktiva som läraren vill och de 
andra behöver få tillsyn och uppmuntran. Innehållet kommenteras 
av flertalet lärare i termer av aktiviteter och att det är aktivitet som 
eftersträvas. De säger att aktiviteterna ska vara omväxlande och ge 
allsidig träning eller motion. Vad innehållet består av har mindre 
betydelse. Det förekommer heller ingen speciell ordning som de 
olika aktiviteterna tas upp i. Omväxling betonas och inte progres-
sion. Finns det någon prioritering av vad som är viktigt i innehål-
let? 

 
Det är självklart om man tittar på varje lektionstimme för sig, 

så har man uppvärmning, man har vissa huvudaktiviteter och så 

har man avslutning med stretchning och nedvarvning. Men det 

varierar, om jag befinner mig här i gympasalen, på motions-

centrat eller i sporthallen. Det beror på vad det är för aktiviteter 

vi gör. (4) 

 

Med tanke på att lärarna vill aktivera eleverna bygger innehållet 
mer på aktivitet och fysisk träning än på själva kunskapsprocessen. 
Hur kopplas detta aktivitetstänkande till kursplanens innehåll?  

 
Läroplan och kursplanLäroplan och kursplanLäroplan och kursplanLäroplan och kursplan, hur passar allting in , hur passar allting in , hur passar allting in , hur passar allting in i i i i det här tdet här tdet här tdet här tänket änket änket änket 

som du har presenterat för mig?som du har presenterat för mig?som du har presenterat för mig?som du har presenterat för mig?    

Hade man haft ambition att gå till hundra procent enligt läro-

planen, då har vi ingen möjlighet att göra det. Helt naturligt, 

allt som kallas för vinteridrott faller bort. Vi försöker faktiskt 

så mycket som möjligt ta dom till isbanor och ge dom möjlighet 

att åka skridskor … vi kan inte tvinga dom till att betala för ak-

tiviteter dom inte själva vill göra … (4) 

 

Samtidigt som det finns en föreställning om att ämnet bygger på att 
läroplanen/kursplanen anger vilka aktiviteter som ska ingå, finns 
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det även en utbredd uppfattning att det har mindre betydelse vilka 
aktiviteter som erbjuds eleverna. När aktiviteterna väljs låter lärar-
na de praktiska omständigheterna samt egna och elevers önskemål 
vara styrande för utbudet av ämnets innehåll. Exemplet med fri-
luftsliv är talande då momentet ska ingå, men få lärare nämner att 
det överhuvudtaget finns med i undervisningen.106 

Hur stark är den fysiska aktivitetens position i ämnets innehåll? 
 

Beskriv vad som är kärninnehållet i din undervisning.Beskriv vad som är kärninnehållet i din undervisning.Beskriv vad som är kärninnehållet i din undervisning.Beskriv vad som är kärninnehållet i din undervisning.    

Det ligger väl fortfarande alltså på fysisk aktivitet, det ligger det 

mesta på. Teoripassen, vi har aldrig ett helt teoripass eller något 

sådant, dom gånger vi har teori tar man en kvart i början på 

lektionen eller något liknande. Dom är ombytta varje gång och 

gör någon form av fysisk aktivitet och helst … så att man kän-

ner att man har gjort någonting, att det blir träningspass av det 

hela. (3) 

 

Här görs en uppdelning i dels fysiska aktiviteter, dels teoretiska in-
slag. Att ämnets kärna utgörs av den fysiska aktiviteten är något 
alla lärarna påtalar. All undervisning kretsar kring denna del. Id-
rottsämnet har en lång tradition av att vara ett praktiskt ämne. Det 
innebär att de teoretiska inslagen får och har en underordnad ka-
raktär. För att inte ta för mycket av den tid som kan gå till fysisk 
aktivitet blir teorin endast en del av en hel lektion. Det handlar mer 
om att lektionen ska kännas i kroppen än att lektionen har tillfört 
kunskaper till eleverna. Beskrivningen av känslan i kroppen har 
inte en kunskapsfokus utan beskrivs endast som att det ska vara 
något ansträngande, att eleverna ”har gjort någonting”, som tar 
energi och gör dem trötta.  

Finns det något innehåll som inte berörs i idrottsundervisningen?  
 

… ja, redskap har vi inte alls längre. Det är bara på begäran. 

Berätta om Berätta om Berätta om Berätta om fördelningenfördelningenfördelningenfördelningen????    

Ja du, ja. Dom har mycket mer lekar nu t.ex. än vad man hade 

                                                   
106 Erik Backman behandlar området i sin avhandling som inriktas på friluftslivets värde i idrottsäm-
net. Han skriver att trots friluftsliv betonas i såväl kursplan som i lärarutbildningen förekommer det 
sällan i skolans idrottsundervisning (Backman 2010). 
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förr, och det accepterar alla … Det tycker jag är bra för alla blir 

jätteglada då, det ser man på ansiktena, nu har vi mer lekar 

tycker jag och mindre redskap. Det har vi nästan inte alls utan 

det är mer om någon säger kan vi inte ha det och man märker 

att det är flera som vill, då kan vi ha en lektion med det. (8) 

 

Redskapsgymnastik är ett moment som studiens lärare helt tagit 
bort eller förekommer endast på begäran. Traditionellt har red-
skapsgymnastik haft en stark position i idrottsämnets innehåll un-
der lång tid, men från 1960- talet och framåt har momentet mins-
kat i omfattning (Lundvall & Meckbach 2003a; Sandahl 2005). De 
senaste utvärderingarna som gjorts av idrottsämnet pekar även tyd-
ligt på detta (Skolverket 1993; Skolverket 2004b). Idag finns det 
inget i kursplanen som direkt säger att redskapsgymnastik och 
gymnastik ska vara med som inslag i undervisningen eller att det 
finns ett mål som tydligt går att koppla till denna form av innehåll. 
Anledningen att redskapsgymnastik saknas i undervisningen beror 
troligtvis inte på att det saknas i kursplanen, då lärarna i stor ut-
sträckning har med t.ex. bollspel som inte heller finns angivet som 
ett speciellt moment i kursplanen. Huruvida det ena eller det andra 
momentet ska finnas med i undervisningen har därmed reducerats 
till något som de enskilda lärarna har att ta ställning till mycket ut-
ifrån det egna praktiska sinnet. Bollspelen har tagit över och är 
överlägset i striden på fältet.   

Hur påverkar det som är populärt innehållet? Samtalet med lära-
ren fortsätter. 

 
…    När jag tänker på vad vi har mer, friidrott har vi inte heller 

så mycket som man hade förr, när det var augusti/september då 

var man där nere och stod i led och hoppade längd och sånt, det 

gör vi inte alls längre. Det är nästan så man börjar sakna det 

nu. Det, ibland när jag har gjort det nu så har jag märkt att 

dom tycker det är kul. Alltså att det kan vara roligt att hoppa, 

jag vet inte vad dom gör på högstadiet längre för att, en del 

tycker det är riktigt roligt, eller så har det med svenska fram-

gångar i friidrott att göra, jag vet inte. Men nu kan jag känna 

att jag nästan längtar mer och då för några år sedan, 10 år se-
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dan, tog vi bort det ur ämnet, men det känner jag inte nu. (8) 

 

Omfattningen av friidrott i undervisningen har fluktuerat med po-
pulariteten. Friidrott har en lång tradition som del av idrottsämnet. 
Idrottsplatser med fotbollsplaner och löparbanor började uppföras 
på de flesta orter i stor omfattning fram till 1930 – talet (Lindroth 
2000). Sedan dess har friidrott varit ett stående inslag i idrottsun-
dervisningen.  

Vad sker då med utbudet av rörelser till musik, dans och frilufts-
liv som finns nämnda i kursplanen och som ska förekomma i un-
dervisningen?107 En lärare berättar om innehållet i undervisningen. 

 
… men sist vi körde dans, var för tre år sen och det var kata-

strof. 

VVVVad hände?ad hände?ad hände?ad hände?    

Ja, eleverna var inte det minsta intresserade. Dom sa, jag ska 

inte dansa, på något sätt var det en smitta som spridit sig … Det 

gick jättebra om man hade gruppdans, men när man kom till 

bugg. Visst fanns det ungdomar som lärde sig stegen och att 

bugga, det var jättebra, men vi lärare fick intrycket att om vi 

hade kört ett konditionspass den timmen, eller vad som helst, 

hade gett mycket mer för på något sätt fick eleverna känslan att 

det inte hände mycket under den lektionen. Ribban låg på hög 

höjd och plötsligt sänktes ribban och det tar kanske 1-2 veckor 

innan dom är på den här vanliga nivån igen. 

Ni har aerobicNi har aerobicNi har aerobicNi har aerobics, äs, äs, äs, är det barr det barr det barr det bara vissa grupper som väljer detta a vissa grupper som väljer detta a vissa grupper som väljer detta a vissa grupper som väljer detta 

då?då?då?då?    

Det är faktiskt ett av alternativen dom har att välja. Vi kör inte 

aerobics där alla måste delta. 

ÄÄÄÄr r r r ddddet på samma sätt med dans?et på samma sätt med dans?et på samma sätt med dans?et på samma sätt med dans?    

Ja, en stor risk är att plötslig har du 15 ungdomar där som sä-

ger, jag är förkyld, jag mår inte bra, jag har sovit dåligt och så. 

Man vet att det bara är bortförklaringar så frågan är antingen 

ska man ta strid med dom för att det måste bli en konsekvens 

av det. Eller ska man försöka välja en väg där man inte avslöjar 

                                                   
107 Bilaga 2. Kursplan för IDH1201 - Idrott och hälsa A. 
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dom. Det är inte bra om dom tappar masken. (4) 

 

Utsagan ovan är typisk i ett speciellt avseende och det är att dans 
så gott som saknas i undervisningsunderhållet trots att det står i 
kursplanen att eleven ska ”ha utvecklat sin förmåga att kombinera 
rörelser till musik och vara förtrogen med några dan-
ser”(Skolverket 2007b). Detta är ett av de tydligaste och mest spe-
cifikt uttryckta målen av de tio som finns med i kursplanen. 
Genomgående har dans emellertid en undanskymd plats eller så 
finns dans inte med som innehåll överhuvudtaget i undervisningen. 
Aerobics är ett exempel bland många på hur det går att kombinera 
rörelser till musik, men i och med att denna aktivitet görs valfri 
kan heller inte alla elever utveckla denna förmåga. De domineran-
de värdesätter inte dans och kan därmed få momentet struket från 
innehållet. De riskerar inte att blotta sin svaghet och hamnar aldrig 
i samma ”svaga” position som de dominerade eleverna.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att en hög fysisk aktivitets-
nivå anges som det eftersträvansvärda av flertalet lärare och ger de 
aktiva eleverna värde. När alla fysiska aktiviteter görs valbara in-
nebär det att en aktivitet, t.ex. en som anges specifikt i kursplanen, 
kan ersättas med vilken annan aktivitet som helst. Friluftsliv och 
redskapsgymnastik är två aktiviteter som inte längre ingår i under-
visningen hos många av lärarna. Momenten är lågt värderat. Finns 
dans med i undervisningen är det så gott som genomgående valfritt 
trots att det precis som friluftsliv finns med bland målen i kursen. 
Detta bortprioriteras till förmån för de dominerande eleverna. 
Dans ges inget värde och därmed drabbas inte dessa elever. När de 
dominerade inte vill delta i bollspel utsätts de för symboliskt våld. 
När de dominerande inte vill delta i dans ändras utbudet istället. 
 
Teoretiska inslag 
Vad berättar lärarna om de teoretiska inslagen i undervisningen? 
En lärare säger ”teorin kan vara 15-20% kanske” (16). Om lektio-
nerna i idrott och hälsa läggs ut på samma sätt av lärarna, med ett 
60 minuters pass en gång i veckan, så skulle det bli ungefär tjugo 
lektioner på en termin. Att planera in så mycket som tre till fyra 
lektioner teoretisk undervisning under en termin är dock ovanligt 
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och utgör en övre gräns av den tid som lärarna lägger ner. Hur an-
vänds tiden? 

 
Hur ofta har ni teori?Hur ofta har ni teori?Hur ofta har ni teori?Hur ofta har ni teori?    

Vi gjorde teoriprov i två delar, vi hade en del under hösten och 

en del under våren men till varje teoriprov ville vi åtminstone ha 

två veckor teori för att gå igenom boken. Med ett teorikompen-

dium som utgångspunkt gjorde vi frågeformulär, vi gjorde in-

studeringsfrågor så att det var två veckor teori, tredje veckan 

var det prov … försökt genomföra det som faktiskt är ålagt att 

genomföra. Jag menar med en timme i veckan, måste man prio-

ritera, måste välja aktiviteter när man vet att eleverna framför-

allt vill ha dom. Det är deras idrottstimme, det är deras hälsa 

det handlar om. (4) 

 

Ovanstående är ett av de mest ambitiösa sätten att använda tiden 
till teoriundervisning. Det finns en oro att inte kunna genomföra de 
fysiska aktiviteterna, det som alla lärarna prioriterar som det allra 
viktigaste. Det framstår som om teori inte erkänns värde i jämfö-
relse med att utföra fysisk aktivitet. Teori är det som faller bort 
först i undervisningen till förmån för de olika fysiska aktiviteterna. 
Detta är inte konstigt då många lärare påpekar att idrottsämnet 
används som en ventil för att lätta på de krav som skolan ställer på 
eleverna, men frågan är om det räcker för att kunskapsmålen ska 
uppfyllas. 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till ut-

tryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och för-

trogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Un-

dervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra 

kunskapsformen. (Skolverket 2006a s. 5) 

 

Här framträder två möjligheter: att läraren har integrerat den prak-
tiska undervisningen med den teoretiska på ett sätt som möjliggör 
att eleverna får en bred kunskapsinhämtning eller att kunskap inte 
ses som annat än praktisk färdighet i ämnet. När det gäller integre-
rad teoriundervisning i ämnet idrott och hälsa finns det dock få ex-
empel på hur det går till.  En lärare berättar följande. 
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Men när det gäller konditionsbiten brukar jag oftast ta det när 

vi t.ex. springer runt här på idrottsplatsen eller i parken, en 

runda på 3 – 4 km. I samband med detta drar man lite om pul-

sen, om betydelsen av att höja konditionen och vad kondition 

är osv. Hur man kan bättra på sin förmåga att vara uthållig och 

orka mer osv. De mest elementära sakerna. (13) 

 

När det integreras görs det framförallt mellan konditionsträning 
och fysiologi som ovan. Lärare kan möjligtvis täcka in och integre-
ra kunskapsdelar utan att det medvetet uttrycks, men det handlar 
oftast om att eleverna ska få mer tid till fysisk aktivitet och mindre 
tid till teori. En lärare berättar. 

 
Vi hinner inte, jag delar ut böcker och så låter jag dom läsa nå-

got kapitel … Vi har inte tid att sitta i klassrummet. Vi går ige-

nom något kapitel och jag berättar lite. Några prov det har vi 

inte, det är mycket sällan nu förtiden. För att man känner sig, 

jag gör det i alla fall, oerhört stressad. (15) 

 

Många av lärarna anger att det är svårt att hinna med teoriunder-
visningen. Läraren ovan fortsätter berätta att det gäller utnyttja all 
tid till fysisk aktivitet och på sin höjd kan det bli något läxförhör 
och avslutar med att konstatera ”… jag menar nu ska jag inte ut-
veckla det men, jag menar att de där 60 minuterna vill jag att dom 
ska vara genomsvettiga så mycket som det går” (15).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det teoretiska innehållet 
kommer på undantag i undervisningen. Det framstår som att teori 
är egentligen det som handlar om kunskap, men får en ton av att 
inte ha ett egentligt värde och värderas bara som ett komplement 
eller snarare ett moment som snabbt ska klaras av. Teori innebär 
att sitta stilla, läsa och svara på uppgifter och allt detta tar värde-
full tid från att vara fysiskt aktiv. Det är den del av undervisningen 
när eleverna deltar kroppsligt aktivt som är värdefull. Teori kläms 
oftast in som del av en lektion snarare än att det teoretiska innehål-
let integreras i lektionen. Anledningen till detta är oftast att under-
visningen enbart erbjuds eleverna i form av ett utbud av olika fy-
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siska aktiviteter med kravet att de ska röra på sig, vilket i sin tur 
motiveras av att man har begränsad tid till förfogande. Genom att 
betrakta teoriundervisningen framgår det tydligt att det är den fy-
siska aktiviteten som värderas i undervisningen.  Det är inte säkert 
att lärarna själva är medvetna om den internalisering av vad som 
ska värdesättas och som etableras som ett ”oundvikligt medvetan-
de” (Bourdieu & Wacquant 1996). Här framträder lärarnas ”id-
rottshabitus” som en omedveten praktik.  

Reproduktionsstrategierna i skolan har två funktioner (Bourdieu 
1999b). En funktion är att inom skolan reproduceras samhällets 
kulturella och ideologiska grundvalar. Denna funktion framträder 
hos lärarna i idrottsämnets undervisningsinnehåll genom utövandet 
av idrottsfältets praktik. När det gäller den andra funktionen, den 
att eleverna lär sig kunskaper som läsa, skriva och räkna och så vi-
dare, för att kunna klara sig och fungera i samhället, går det inte 
att tydligt uppfatta kunskapsinnehållet i idrottsämnet då flertalet 
av lärarna inte lyfter fram detta. Det blir snarare lärarnas praktiska 
sinne som formar innehållet i undervisningen och styr praktiken på 
ett omedvetet sätt. Det finns en tydlig föreställning om att under-
visningsuppdraget blir lyckat om eleverna är aktiva oavsett vilket 
innehåll lektionen har. Flertalet lärare använder innehållet i under-
visningen till att förmedla viljan att vara aktiv. Det är den fysiska 
aktiviteten och omväxlingen av aktivitet som betonas, inte progres-
sion i en kunskapsuppbyggnad. 

När det viktigaste är fysisk aktivitet, vad bygger då betygsätt-
ningen på? Nästa avsnitt tar upp frågeställningar som handlar om 
betygsättningen.  

 
Bedömning 
Följande avsnitt kommer att belysa hur lärarna gör sina betygs-
grundade bedömningar.108 I fokus är vad som tillerkänns värde. 
Vad är avgörande för bedömningarna? Vad är ett godkänt betyg? 
Vad behöver eleverna göra för att få ett av de högre betygen? Ge-
nom att besvara dessa frågor ges också indirekt svar på och ett er-
                                                   
108 Betygskriterier enligt skolverket se bilaga 2.  
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kännande/misskännande av vad som är det viktigaste innehållet 
och kunskapsobjektet. 

På vilka grunder görs bedömningarna i idrott och hälsa? Redo-
visningen nedan följer de huvudkriterier som lärarna utgår från; 
vara närvarande och delta, vara aktiv, ha rätt attityd – göra sitt 
bästa, ha fysisk kapacitet och kroppslig förmåga, samt; teoriunder-
visningens, lagbollspelets och ledarskapets betydelse för betygsätt-
ningen. 
 
Vara närvarande och delta 
Först behandlas frågan när lärarna bedömer att en elev inte kan nå 
upp till ett godkänt betyg?109  

 
Vad brister hos dom i de här delarna?Vad brister hos dom i de här delarna?Vad brister hos dom i de här delarna?Vad brister hos dom i de här delarna?    

Det är närvaron som brister, för dom som får IG. Jag kan inte 

komma på någon på rak arm som har haft full närvaro som 

ändå har fått IG, då ska man vara extremt dum i huvudet. Det 

tror jag nästan inte jag haft, med i princip bara för att förstöra, 

det är väldigt sällan. (3)  

 
Den helt avgörande principen för att få ett betyg är att eleven har 
en god närvaro på lektionstimmarna. Kommer bara eleverna på 
lektionerna har de ett godkänt betyg oavsett allt annat, vilket också 
framhålls av andra lärare. En annan lärare berättar att det är 
mycket sällan det sätts IG. De elever som får IG har väldigt hög 
frånvaro och skolkar helt enkelt från idrotten. Alla resonemang ut-
går ifrån den praktiskt inriktade undervisningen och det är den 
som bildar norm för betygsättningen, då kan ett godkänt betyg sät-
tas.  

 
Det är mycket på närvaron eftersom dom bara har idrott en 

gång i veckan … Ja, närvaron ska vara minst 50 % för att kun-

na få godkänt, det är inte sådär på gränsen men det ser jag rätt 

tydligt och har dom inte 50 % är det icke godkänt … (9) 

                                                   
109 Betygsbeteckningarna ändrades den 1 juli 2007. I studien är betygen satta före den 1 juli 2007 och 
då gällde betygsbeteckningarna Godkänd (G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG) 
(Skolverket 2004a). 
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Det ständigt återkommande argumentet att idrott är så sällan på 
schemat, gör att lärarna vill att eleverna ska vara närvarande. De 
flesta lärare betonar att om eleverna är närvarande så kan de få 
godkänt. En närvaro på hälften av lektionerna är den nedre grän-
sen som någon lärare accepterar. Följande lärare har något högre 
krav.  

 
Ja, GJa, GJa, GJa, G----betyget, vad är det som orsakar att dom får IG då?betyget, vad är det som orsakar att dom får IG då?betyget, vad är det som orsakar att dom får IG då?betyget, vad är det som orsakar att dom får IG då?    

Ja, det är för att dom inte deltar tillräckligt, närvaro alltså. Vi 

har ju 70 % deltagande för att man ska bli godkänd. Alltså du 

ska ha varit med på 70 % av alla lektioner och det brukar man 

påminna dom om när dom börjar ramla ner under, tänk nu på 

att du får nog börja vara med lite grann.  

Finns det något mer krav för att få det där godkända?Finns det något mer krav för att få det där godkända?Finns det något mer krav för att få det där godkända?Finns det något mer krav för att få det där godkända?    

Nej, dom ska delta till 70 %. (8) 

 

Ju högre krav på närvaro desto mindre andra krav ställer lärarna 
på vad eleverna ska kunna i ämnet. Närvarokravet hamnar på mel-
lan 50-80 % för att eleverna ska få ett godkänt betyg. Närvaro är 
den största och mest betydande indikatorn för att eleverna ska få 
ett betyg. 

De undantag från regeln som finns berättar en lärare om. Är ele-
ven exempelvis sjuk en längre tid ska intyg från föräldrar eller lä-
kare visas upp för att det ska gälla som giltig frånvaro. Vad ingår i 
närvarokravet? 

 
Du har godkänt, i stort sett, bara du kommer och deltar även 

om det är så lite som möjligt men du deltar … regel nummer 

ett, det är inget sittande hos oss. Det är ingen idé, de kommer 

inte få godkänt betyg. Vi pratar om deltagande alltså, men delta 

kan du på många sätt. (13) 

 

Läraren vill uppmuntra eleverna bara de är närvarande och deltar i 
undervisningen.”Då blir det lätt när du har t.ex. en som ska få 
godkänt bara för att ha deltagit och detta har vi även inskrivit i 
våra lokala kursplaner” (13). Godkänt betyg har blivit ett ”delta-
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gitbetyg”. Omfattningen av deltagandet blir också grundande för 
vilket betyg som eleven ges. En lärare säger att avgörande för ett 
bra betyg är att närvaron är hög och att eleverna gör så gott de 
kan. Ett VG kan det bli även om det kanske rent prestationsmäs-
sigt bara är godkänt eller knappt det. Hos flertalet av lärarna har 
närvaron på lektionerna även betydelse för det allra högsta betyget. 

 
Men vi har sagt att ska man nå upp till ett MVG så bör man 

inte ligga på mer än 20 % frånvaro totalt, det har vi satt, och 

sen är det lite grann mellan fingrarna. T.ex. är du idrottselev, 

du har varit borta 25 % pga. resor till din idrott, eller du kan 

ha haft körtelfeber i åtta veckor, då kan man inte sätta den 

gränsen utan man får vara lite flexibel. Har du haft ströfrånva-

ro i 30 % då kan du aldrig nå upp till ett MVG. (10)  

 

Oavsett vad eleven presterar kan det hos denne läraren aldrig bli 
tal om ett högt betyg utan en mycket hög närvaro. Ytterligare en 
lärare:  

 
Vad kräver du för att man ska uppnå det bästa betyget?Vad kräver du för att man ska uppnå det bästa betyget?Vad kräver du för att man ska uppnå det bästa betyget?Vad kräver du för att man ska uppnå det bästa betyget?    

Ja … har man skött sin närvaro och skött sin träningsdagbok, 

att man har visat en bra förståelse, att man är aktiv och inte 

bara gör det för sin egen skull utan tar till sig dom här bitarna, 

att man tränar … på idrotten tränar man någonting, det är väl-

digt mycket självvalda aktiviteter man har där. (5)  

 

Sammanfattningsvis är det vanligaste tillvägagångssättet hos lärar-
na att närvaro och flit i sig utgör en grund för betygsättningen. 
Detta tillämpas med det återkommande argumentet att eleverna 
måste få röra på sig då det är så få tillfällen som ryms i kursen och 
att dessa måste utnyttjas. Kursen blir inte grundad på kunskaps-
mål, utan den fysiska närvaron blir i sig ett viktigt betygskriteri-
um.110  
                                                   
110 Forskning visar även detta i grundskolans idrottsundervisning (Ekberg 2009; Redelius et al. 2009). 
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Vara aktiv 
Vad mer än närvaro utgår lärarna från då de sätter sina betyg? 

 
Hur går din betygsbedömning till?Hur går din betygsbedömning till?Hur går din betygsbedömning till?Hur går din betygsbedömning till?    

Ja, aktiviteten på timmarna ska vara som jag brukar säga, du 

ska vara svettig varje timme, varje gång. Vi har två saker som vi 

mäter så att säga … Och sen dom här kvaliteterna att man visar 

ett bra kamratskap… men största vikten i betyget, det är aktivi-

teten. (15) 

 

Det finns flera delar som läraren bedömer men den avgjort största 
är den aktivitet som eleverna visar fram varje enskilt tillfälle. Här 
är det den fysiska ansträngningsgraden som värderas som avgjort 
viktigast hos eleverna. Hur går bedömningen till och vad ställs det 
mer för krav på eleven? 

 
Ja, när det gäller för vår del, trycker vi väldigt mycket just på 

att det här är det enda ämnet som där är fysisk aktivitet där du 

bedöms för varje lektion och det informerar du eleverna redan i 

ettan att ska man ha ett bra betyg oavsett hur duktig man är så 

ska man vara på lektionerna, komma i tid och alltid jobba 100 

%. Vi har dessutom sagt det här och det är också mycket för att 

fånga upp dom här svagare eleverna, för dom har ofta kanske 

aldrig fått mer än IG - G i högstadiet, alla elever som är sköt-

samma på lektionerna dvs. att dom är på lektionerna och gör 

sitt bästa efter sin personliga förmåga, kan alltid nå upp till ett 

VG … det har gjort att vi har väldigt lite frånvaro på våra lek-

tioner. Eleverna här ser möjligheterna, även om dom är svaga 

kommer dom på lektionerna och gör sitt bästa. Vi har vunnit 

mycket då man får igång dom under de här 80 minuterna. (10) 

 

Aktivitetskravet tillsammans med god närvaro utgör i realiteten att 
eleverna blir bedömda varje lektionstillfälle. Eleverna förväntas ar-
beta maximalt varje idrottslektion och dessutom vara skötsamma. 
Uppfylls dessa krav kan betyget bli ett VG. I princip blir det som 
om läraren låter eleverna göra samma prov om och om igen vid 
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varje lektionstillfälle. Den enda skillnaden är att det inte framgår 
vilka kunskaper som examineras vid dessa tillfällen. Vad är det 
som egentligen bedöms på dessa lektioner. 

 
Ja, om man jämför med det gamla betygssystemet så kunde man 

inte få en 4:a om man var dålig i allting. Det gick inte när vi 

gick i skolan, men nu skulle man väl kunna säga att det är möj-

ligt att få ett VG även om man är jättedålig egentligen, om man 

alltid jobbar som en bäver, kommer alltid, gör så gott man kan 

hela tiden, sköter och tar till sig teoriundervisningen. (11) 

 

Kunskapsmässigt nämns här bara att eleverna ska ta till sig den te-
oretiska delen av undervisningen, hur nämns inte.111 I övrigt, då an-
strängning belönas, handlar det om att kompensera den fysiska 
färdigheten med hårt arbete och gott uppförande. Uppgiften att få 
eleverna att delta i fysisk aktivitet överskuggar alla andra syften 
som idrottsämnet har, så lärarna tar på sig en starkt fostrande roll. 
Hur går bedömningen till i praktiken? 

 
Dom måste komma, vara med och jobba sig igenom dom här 

sjuttio minuterna. Har man haft elever i två år, ja, då vet man 

klart. Man behöver nästan inte ens titta i katalogen för att få 

uppfattningen om var dom ska ligga, dom har presenterat sig så 

många gånger under läsåret … dom är aktiva och hon är duk-

tig. Det är ingen som tittar om dom är superduktiga, det är det 

inte … görandet är den här helheten. Sen, det är klart man har 

tillgång till vad dom har presterat, om dom gjort livräddning 

och sådana detaljer. (4) 

 

Vad eleverna har för olika färdigheter har viss betydelse, men lära-
ren framhåller inte detta som avgörande för betyget. Eventuella 
kunskapskrav som ställs kommer i skymundan. Det som bedöms 
som avgörande för betyget är att eleverna är aktiva på lektionerna 
och att närvaron är en förutsättning för att de ska vara det.  
                                                   
111 Denna del kommer att behandlas utförligare längre fram i avsnittet.   
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Sammanfattningsvis spelar det egentligen ingen roll vad de gör 
på lektionen, det handlar främst om att visa sig aktiv. Genom att 
eleverna deltar fostras de in i ett beteende som i själva verket krä-
ver i stort sett enbart en fysisk och kroppslig insats utan krav på 
någon kunskap. Däremot ska läraren kunna konstatera att det ut-
förs ett ordentligt energikrävande arbete.  

 
Ha rätt attityd – göra sitt bästa 
Ingår det fler delar i betygsbedömningen? Jag samtalar med en lä-
rare om hur eleverna uppträder i undervisningen. 

 
Så detta betygssätts också?Så detta betygssätts också?Så detta betygssätts också?Så detta betygssätts också?    

Ja, det gör det, ämnet idrott betygssätts hur det fungerar i grup-

pen, rent socialt, om du kommer i tid till lektionerna och om du 

är på lektionerna överhuvudtaget och liksom är aktiv på lektio-

nerna och om du har trevligt uppträdande. (10) 

 

Här tillkommer krav på ett socialt engagemang som eleverna måste 
svara upp mot och som även det ingår i bedömningen. Flertalet lä-
rare    tar in denna del i bedömningen genom att titta mycket på ele-
vernas engagemang och uppträdande i klassen. En lärare säger att 
det inte är lätt att sätta betyg i idrott och hälsa och fortsätter: 

 
I matte t.ex. är det annorlunda där räcker det i princip att 

komma och skriva läxorna. Jag talar om klart och tydligt att 

det är viktigt att närvara. Men sen det här som går på engage-

mang och aktivitet det är sådant som jag beskriver för eleverna 

… den här viktiga delen, engagemang, är basen i min bedöm-

ning och den bygger mycket på erfarenhet från min sida. (1)  

 

Idrottsämnet framställs som annorlunda bedömningsmässigt, det 
anses bygga på andra krav med en otydlighet om vilken kunskap 
som ingår. För att bedöma elevens engagemang krävs stor erfaren-
het hos läraren. Vad som ingår framgår inte, bara att eleverna ska 
leva upp till vissa krav. Hur kan dessa krav se ut för eleverna? 

 
        



 

  110

Din betygsbedömning,Din betygsbedömning,Din betygsbedömning,Din betygsbedömning,    hur går du tillväga där?hur går du tillväga där?hur går du tillväga där?hur går du tillväga där?    

Haha, haha. Måste jag svara på det. Jo, jag har väl en praktisk 

bit och där är en teoretisk bit i idrott och hälsa, det är tre prov 

som vi har och där dom måste klara godkänt. Klarar dom inte 

godkänt så får dom göra om samma prov igen. Sen är det den 

aktiva biten, där har jag fem variabler som jag då bedömer. Jag 

tittar på dom, aktivitet, intresse och attityd som en sak. Hur du 

tar dig an uppgiften, om du kommer i tid, om du visar intresse 

även om det kanske inte är precis det du hade längtat att få 

göra och hur du är mot andra. Ja, just den här inställningen. (6) 

 

När eleverna bedöms ska de, förutom att viss kunskap i form av 
praktiska färdigheter och teoretiska fakta redovisas, med utgångs-
punkt i varje undervisningssituation visa fram intresse och rätt atti-
tyd i den fysiska aktiviteten. Framförallt gäller det att ha rätt in-
ställning med skötsamhet och intresse oavsett aktivitet. Detta bete-
ende är det som bedöms av läraren samt hur eleven uppträder 
gentemot andra elever i klassen. ”… men sen också att dom, vad 
ska jag säga inte bara presterar men att man visar att man faktiskt 
gör sitt bästa” (5). Att eleven är aktiv och gör sitt bästa är ständigt 
återkommande hos lärarna och förmedlar en del i en kroppslig di-
sciplinering. I verksamheten ingår en förväntan på eleverna att de 
ska vara närvarande och att de ska vara aktiva under alla lektio-
ner. Detta ligger som underlag för betygsbedömningen och det är 
uppenbart rent kroppsligt när en elev är aktiv i undervisningen.112 

Det finns dessutom bestämda kriterier att uppfylla i dessa be-
dömningssituationer. Hur görs denna disciplinering synlig i aktivi-
teten? 

 
Hur går det till när de visar hänsynHur går det till när de visar hänsynHur går det till när de visar hänsynHur går det till när de visar hänsyn????    

Ja, vi vill också försöka kunna agera tillsammans och då är det 

lätt att göra det i olika lagbollspel i lättare form, tycker jag. Det 

                                                   
112 ”Om de flesta organisationer … ger sådant stort utrymme åt kroppslig disciplinering, beror det i 
stor utsträckning på att lydnad är övertygelse och övertygelse är vad kroppen erkänner även om hu-
vudet säger nej … Det är möjligen genom att fundera över vad som är mest specifikt med idrott, dvs. 
den normerande manipulationen av kroppen, på det faktum att idrott … är ett sätt att få den under-
kastelse från kroppen som huvudet kanske vägrar …” (Bourdieu 1990). Översättningen hämtad från 
(Bourdieu 2005 s. 32). 
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är också lika viktigt att kunna respektera varandra oberoende 

om man är skicklig eller inte skicklig … (14) 

 

Att eleverna ska lära sig bollspel är inte i fokus, det används som 
exempel för att lyfta fram den fostran eleverna får i att kunna age-
ra tillsammans, oavsett tidigare kunskaper ska de klara detta. Lag-
bollspel tillerkänns ett högt värde, då det får bilda mall och ideal 
för hur en elev agerar på ett respektfullt sätt och det är detta bete-
ende som bedöms. Doxan kräver att eleverna ställer upp på boll-
spel och dessutom agerar oklanderligt.  

Hur är kraven ställda och gäller andra principer för att nå upp 
till den högsta betygsnivån, MVG? 

 
Ja, men det är att man ska delta på allting, vara med på allting 

och det är en fördel om man är duktigt. Är man duktig på nå-

gonting så tycker man oftast det är roligare, då kämpar man 

mer och det gör att man får ett bättre betyg. (3) 

 

Grundkraven från de andra nivåerna finns kvar, närvaro och aktivt 
deltagande men även att alltid kämpa. 

Sammanfattningsvis bedöms elevernas aktivitetsgrad och hur 
mycket de kämpar vid varje undervisningstillfälle. Eleverna förvän-
tas inordna sig i en kroppslig disciplinering. Det förs anteckningar 
på såväl den kroppsliga insatsen som den kroppsliga disciplinering-
en. I det kroppsliga kapitalet som ger utdelning i betygsbedöm-
ningen, har förmågan och viljan att kämpa högt värde.  

 
Ha fysiska förutsättningar och kroppslig förmåga  
När lärarna berättar om sin betygsbedömning utgår de ifrån en 
uppdelning i teoretiska och praktiska moment, där de praktiska 
innehåller alla de olika fysiska aktiviteterna som ingår i undervis-
ningen. Vilka prestationer baserar lärarna sina bedömningar på?  

 
Din betygsbedömning, hur går den till?Din betygsbedömning, hur går den till?Din betygsbedömning, hur går den till?Din betygsbedömning, hur går den till?    

Tittar på närvaro … och sen tänker vi på de fysiska kvaliteter-

na, lite allmänt i bollspel, där vi har bollkänsla. Vi har styrka, 

koordination, … vi har kondition, eleverna springer. Vi sätter 
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bara en gräns, där du måste komma under ett visst antal minu-

ter för att bli godkänd, vi sätter inte gränser för VG, MVG osv. 

Det är klart att du springer så fort du kan. Så vi tränar dem, vi 

tänker på kondition, koordination, styrka … och vi tittar på 

simning och livräddning. Tittar på intresse, ja överhuvudtaget 

inställningen och ambitionen. Vi har ett papper som eleverna 

skriver själva, en självutvärdering. (2) 

 

Läraren nämner här en hel del olika fysiska aktiviteter som räknas 
som moment vilka eleverna ska ta del av. Det poängteras att det 
inte bara är generell närvaro som räknas utan läraren gör här ett 
ställningstagande som slår fast att det är vissa fysiska aktiviteter 
som eleverna måste vara med på och bli bedömda i. Så förutom 
närvaro, inställning och ambition som nämndes tidigare finns det 
moment som eleverna har till uppgift att utföra. Vad gäller för ele-
verna som har möjlighet att välja aktiviteter? 

 
Vissa kan ju gå på bollspel, på t.ex. fotboll, bandy eller volley-

boll i princip stort sett varenda gång. Men då har vi ju ändå vis-

sa grejor som vi har gemensamt. I år går vi igenom Coopers test 

och allting om konditionsträning, det tar vi i samband med att 

vi har träningslära. Då krävs det att dom efter två år har ham-

nat på en hyfsad kondition. Vissa har bra förutsättningar och 

har det redan från början, men konditionsbiten är en stor del i 

det hela. Det är inte så att vi har några fasta tabeller precis att 

detta motsvarar VG men man får inte ett MVG om man inte 

kan ta sig runt två varv. Där finns alltså en skamgräns om man 

ska sikta på dom högre betygen och sen krävs det att dom skö-

ter teoriundervisningen och skriver hyfsat på det och att dom 

har gjort allt sånt som t.ex. simning och livräddning på ett bra 

sätt. (11) 

 

Ett praktiskt moment som alla lärarna lyfter fram och trycker hårt 
på är konditionsträning. Att träna de olika fysiska kvalitéerna be-
tonas och av dessa framhålls konditionsdelen som den viktigaste. 
Här finns den enda tydliga samordningen mellan praktik och teori 
där det gäller att skapa en förståelsekunskap i ett praktiskt mo-
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ment med inslag av teoretiska delar. Idrottslärarna har träningslära 
i form av ren teori och som praktisk tillämpning i laborationsform, 
men här finns också det tydligaste specifika kravet på att eleverna 
ska prestera och visa fram en ”hyfsad kondition”. Om eleverna vill 
uppnå de höga betygen får med andra ord inte konditionen vara 
för dålig. Kondition erkänns med ett symboliskt värde och hälsolo-
giken omvandlas till ett siffervärde och ett basalt krav i undervis-
ningen som det inte alls ruckas på.   

Vad är det då som bedöms? En annan lärare berättar om be-
dömningen av de praktiska momenten. 

 
Det har blivit mycket att delta på lektioner och aktivitetsgrad. 

Färdighetsmässigt när du ser dom spela boll och ger eventuellt 

1+, 2+. I simning gäller om dom kan två simsätt, t.ex. crawl och 

bröst och behärskar det bra, då står det för crawl 2+ osv. Om 

det då redan är + erbjuder man dom att simma 50 meter på tid 

som man antecknar, dom som inte vill slipper. Samma sak när 

jag har redskap, dom som vill antecknas. Vi har beslutat på vår 

skola sedan fem år tillbaka, då det här nya betygssystemet kom 

till, att man dessutom inom ämnet idrott och hälsa tog bort det 

här tävlingsmomentet. (13) 

 

Här framkommer att det för läraren handlar om färdighetsmässiga 
bedömningar. Eleverna har en valfrihet när det gäller att bli note-
rade för olika prestationer och tider men de används som betygs-
underlag framförallt för de högre betygen där enbart färdigheten 
blir det dominerande kriteriet i bedömningen. Det kan förstås som 
att bara det är de som vill ha de högsta betygen som tävlar blir täv-
landet legitimt och anses som bortplockat. Tävlingslogiken gäller 
och erkänns ett stort symboliskt värde, då det gäller de högsta be-
tygen. I skolverkets betygskriterier står det att eleven genomför oli-
ka fysiska aktiviteter med eller utan viss handledning, eller så ut-
vecklar eleven färdigheter och metoder.113 Vilka fysiska aktiviteter 
som ska gälla för denna bedömning är enligt skolverket möjligt att 
lokalt kunna konkretisera med hjälp av tre utgångspunkter nämli-
                                                   
113 Bilaga 2. Kursplan för IDH1201 - Idrott och hälsa A. 
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gen att de kan genomföras av alla, att de kan ha olika innehåll men 
samma mål och att de ges med ett brett perspektiv på kunskap. Det 
viktiga med ett brett perspektiv på ämnet innebär att lokala kriteri-
er mäter måluppfyllelse även om infärgning av programmål eller 
val av stoff gör att processen ser olika ut för olika elever och kan 
bedömas utifrån ett brett hälsoperspektiv (Skolverket 2007a). 

Hur görs då bedömningarna i de olika momenten? En lärare be-
rättar om simning. 

 
2000 meter är det alltså?2000 meter är det alltså?2000 meter är det alltså?2000 meter är det alltså?    

Ja, det är bröstsim. 

På vilken gräns är det?På vilken gräns är det?På vilken gräns är det?På vilken gräns är det?    

Inga tider utan det är bara att man ska ha genomfört simman-

det.  

Men vilken är det, MVG eller är det?Men vilken är det, MVG eller är det?Men vilken är det, MVG eller är det?Men vilken är det, MVG eller är det?    

Det är för alla. Alla ska ha gjort det … för olika bedömningar 

ska man ha simmat, gått igenom dom andra simsätten114, förut-

om fjäril, vi går igenom dom andra tekniskt, åtminstone ett av 

dom simsätten ska man också visa prov på och klara 200 meter. 

(10) 

 

Simning är en av alla dessa fysiska aktiviteter som inte nämns spe-
cifikt i kursplanen115 men kan räknas in om de lokala kursplanerna 
har fastslagit att det passar in i skolans struktur och organisation.  

Skolverket skriver i exempel på planering om ”val av stoff” föl-
jande.  

 
Målen kan konkretiseras på flera sätt genom olika "val av 

stoff". Med val av stoff menas det innehåll som lärare och elev 

väljer för att målen ska kunna nås. Dessa val kan handla om 

vilken litteratur som ska användas för att inhämta fakta eller 

vilken aktivitet som väljs för att lära om t.ex. konditionsträ-

ning. (Skolverket 2007a) 

 

                                                   
114  Simsätten är förutom bröstsim även crawl, fjäril, ryggsim (ryggcrawl och liksidigt ryggsim). 
115 Simning finns däremot med betygskriterier i grundskolans kursplan för idrottsämnet. 
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Skolverket väljer att ta konditionsträning som exempel på det stoff 
som väljs för att målen ska kunna nås. Det ges ett utförligt exempel 
på ett praktiskt tillvägagångssätt med pulsmätning för att skapa 
förståelse i denna kunskapsprocess. Denna del att anpassa under-
visningen till konditionsträning använder lärarna sig av och har ti-
digare beskrivits ovan. Den kan kopplas till målet att ha kunskap 
om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila.  

När det gäller andra fysiska aktiviteter som bedöms av lärarna, 
där inte träningsläran som sådan är i fokus, kopplas aktiviteterna 
till målet att ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters bety-
delse för hälsa och välbefinnande. Detta mål länkas till målet att ha 
kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några 
självvalda aktiviteter. Simning kan räknas som en vanlig rörelseak-
tivitet, som alla elever har erfarenhet från då de ska vara simkun-
niga enligt de direktiv som gäller i grundskolan. Simning är ett 
moment som finns med hos de flesta lärarna men som tidsmässigt 
inte får så stort utrymme.  

En lärare berättar följande. ”Och sen är det då, livräddning och 
vi har första hjälpen som vi vill göra. Sen är det, ja vad har vi mer. 
Vi bedömer dom rent praktiskt i bollspel” (10). Här grundas be-
tygsbedömningen även på hur eleverna kan utföra bollspel. Vad 
som i kursplanen kan kopplas till bollspel är målet att ha kunska-
per i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några själv-
valda aktiviteter. Oavsett vilken fysisk aktivitet som görs till inne-
håll i idrottsundervisningen ska det alltid sammankopplas med dess 
betydelse för hälsa och välbefinnande enligt målen och betygskrite-
rierna. Om det är några självvalda rörelseaktiviteter som eleverna 
får välja mellan är bollspel ständigt ett alternativ. Det innebär att 
bollspel inte har en nödvändig plats som ett specifikt moment men 
lärarna ger det ändå en position som erkänns värde. I och med den 
betydelse bollspel erhåller och den omfattande tid i undervisningen 
som ägnas bollspel blir följden att lärarna har med det som ett spe-
ciellt moment i betygsbedömningen. Hur görs bedömningen av de 
så vanligt förekommande bollspelen?  
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När dom spelar bollspel t.ex. hur gör du där?När dom spelar bollspel t.ex. hur gör du där?När dom spelar bollspel t.ex. hur gör du där?När dom spelar bollspel t.ex. hur gör du där?    

Ja, när man har haft dom i två år så har man ju järnkoll egent-

ligen, på allt vad dom är bra på men jag gör ofta lite anteck-

ningar också, framför allt i början innan jag lärt känna dom. 

Jag kan stå och skriva lite anteckningar i journalen bara, + eller 

++ eller 0 eller vad som helst, medel eller någonting sådant. Så 

man har lite, det är mer för att bilda sig en uppfattning om var 

man har dom när man sen ska dela upp lag och sånt, man får 

rätt snabbt en bild över vilka som är duktiga … men som sagt, 

anteckningar har vi men inte några direkt fasta gränser. (11) 

 

Det har betydelse att vara duktig i den idrottsliga bollspelsprakti-
ken och anteckningar förs om hur eleverna klarar just denna fysis-
ka aktivitet. Det handlar mer om en kartläggning av de duktiga på 
ett tidigt stadium för att kunna disponera klassens resurser än att 
se om det sker en utveckling av bollspelskunnandet hos alla elever, 
vilket innebär att det värde eleven tar med sig till undervisningen är 
också det som erkänns.   

Vad är det mer som lärarna tittar efter i bedömningen av de oli-
ka momenten? 

 
Hur gör dHur gör dHur gör dHur gör du med din betygsbedömning, hur går den till?u med din betygsbedömning, hur går den till?u med din betygsbedömning, hur går den till?u med din betygsbedömning, hur går den till?    

Jag tittar på om man har deltagit i alla momenten som vi har 

satt upp. Vi har tittat på hur skickligt man har utfört dom olika 

momenten, praktiskt har det varit. Teori, om man har klarat 

den teoretiska biten. Det är allt från konditionsträning, styrke-

träning, simundervisning, förmågan att agera i lagbollspel och 

förmågan att känna sin motorik, rumsfattning, kroppsuppfatt-

ning … så får jag fram det. (14) 

 

När läraren berättar om de olika momenten är det simning och 
lagbollspel som nämns mer specifikt, de andra exemplen handlar 
om fysiologi i form av träningslära och om kroppsrörelser i form 
av psykomotorik. Det innebär att de mer specifika fysiska aktivite-
terna får mer bestämda krav på utförandet i själva idrottsgrenen 
medan de andra aktiviteterna ordnas enligt vissa i förväg bestämda 
delar som granskas uppdelat bland annat i styrka, kondition, mo-
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torik och kroppsuppfattning. Med andra ord får vissa fysiska akti-
viteter hos denna lärare betydligt större värde än andra. Det fram-
går vidare när det gäller betygsbedömningen att vissa delar bedöms 
som idrott och andra delar som hälsa. Samma lärare fortsätter på 
följande sätt. 

 
Hur är din form av bedömning på detta då?Hur är din form av bedömning på detta då?Hur är din form av bedömning på detta då?Hur är din form av bedömning på detta då?    

Vi testar dom innan perioden helt enkelt med test. … och sen 

så, bygger vi upp ett träningspass för att förbättra konditionen 

och så testar vi även i slutet av perioden. Då ser vi om det har 

haft någon effekt. De där testerna kan man bara jämföra med 

sig själv. (14) 

 

Bland fysiska kvalitéer betonas och bedrivs konditionsträning av 
alla lärarna. Hur går lärarna tillväga då de gör sina bedömningar?  

 
… jag brukar ha en skala 1-3 eftersom vi har det betygssyste-

met. Och det är ju viktigt, oerhört viktig. Och sen tittar jag fak-

tiskt på dom fysiska kvaliteterna. Jag tittar på konditionen och 

det är inte allt. Det är väl det som jag har, att dom får springa 

en beep eller en Coopers och skulle det vara så att dom har 

astma eller ont i knä eller annat så kan jag bedöma det ändå. 

Om man tycker att dom har en hyfsad kondition eller den är 

dålig, både på simning och man ser hur dom rör sig i hallen, 

men jag har kanske inget värde på dom, jag har inget testvärde. 

Sen tittar jag på styrkan, och det är 1-3 och vi gör små styrke-

tester och vi jobbar på uppvärmningarna och då ser jag hur 

dom jobbar och om dom kan och vi går på gym ibland och ser 

hur dom tar sig an där. Tränar dom vid sidan om påverkar det i 

och för sig också för då har dom ju kunskaperna kring sin trä-

ning. Sen är det koordination och det är då allt från bollspel 

och gymnastik till taekwondoövningar, allt det här samordnat. 

Det är som jag säger, att möblera en hel bana och där kommer 

allt fram … och sen kommer simningen och sen kommer lite 

annat också. (6) 
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Här läggs betygsbedömningen upp utifrån en indelning i de fysiska 
kvalitéerna uthållighet, styrka och koordination. Bedömningarna 
bygger på olika tester som läraren utför med eleverna. Använder 
lärarna något annat än tester för att mäta elevernas prestationer? I 
samtal med en lärare kommer bokföring av resultat upp i samtalet. 

 
När du säger det är inte tillåtet, vem säger det?När du säger det är inte tillåtet, vem säger det?När du säger det är inte tillåtet, vem säger det?När du säger det är inte tillåtet, vem säger det?    

Det är skolledningen. 

Skolledningen.Skolledningen.Skolledningen.Skolledningen.    

Visst. Föra lärarjournal med vissa tider, vissa resultat, sprungit 

si och så och hoppat si och så… (15) 

 

Lärarnas traditionella rutiner att bokföra elevers resultat har änd-
rats. Hur gör lärarna istället?  

Ja, berätta hur det går till.Ja, berätta hur det går till.Ja, berätta hur det går till.Ja, berätta hur det går till.    

Jo, man har igång en klocka, men när man har en elev, det är 

deras kunnande klart men även ambitionen att göra något bra. 

Om vi t.ex. joggar, går vissa bara och tittar på fåglarna och 

struntar i det helt, andra klarar av att springa där varv efter 

varv. Har man en bra kondition kan man jogga där en 3–4–5 

varv.  Då gör vi små anteckningar och man kan ta med tiden 

också men vi har inte några fasta betygsgränser. Vi säger aldrig 

till en elev att du måste kunna springa 3000 m på 10 minuter 

för att få ett MVG. Det förekommer inte. Det är den totala bil-

den av allt dom gör plus allt dom inte gör. (11) 

 

De flesta lärare framhåller att anteckningar om elevresultat inte 
görs längre. Man understryker att det inte finns fasta betygsgränser 
baserade på den fysiska prestationen, men som hos läraren ovan 
förs ändå vissa resultat ned som t.ex. tiden på konditionstesten. 
Det finns uppenbarligen ett tydligt prestationskrav. 

 
Hur går det till dåHur går det till dåHur går det till dåHur går det till då    när du gör betygsbedömningen?när du gör betygsbedömningen?när du gör betygsbedömningen?när du gör betygsbedömningen?    

Ja, betygsbedömningen, med tiden alltså, speciellt när dom nya 

betygen kommit. Har blivit en rätt så, hur ska jag säga det rätt 

ut så att det inte blir fel, rätt så jobbig historia. Med tanke på 

att du inte har dom här mätinstrumenten längre, som det var 
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förr då du tidsmässigt skulle kolla det ena och det andra. Det 

enda vi har det är lite tester vår och höst. Ett konditionstest som 

det här Coopers test eller beeptest, det ska alla genomgå. Dom 

ska delta i alla fall i detta, så det antecknar man. (13) 

 

Här framgår det att resultat på test inte räknas på samma sätt som 
förr då resultat fördes i alla andra aktiviteter, men vad är egentli-
gen skillnaden vid en jämförelse med vad man gjorde tidigare? 
  

FFFFler delar som du betygssätterler delar som du betygssätterler delar som du betygssätterler delar som du betygssätter, t.ex. Coopers test?, t.ex. Coopers test?, t.ex. Coopers test?, t.ex. Coopers test?  

Vi har två konditionsdelar som vi betygssätter och det får dom 

möjlighet att göra i ettan och som du alltid kan förbättra i två-

an. Det bästa resultatet gäller när man sätter betyg, det är Coo-

pers utomhus och beeptest inomhus. (10)  

 

Ett testresultat på konditionen ingår uppenbarligen i betygssätt-
ningen. Elevernas fysiska färdighet får påtagligt stor betydelse och 
för lärarna blir det ett enkelt sätt att mäta och rangordna i termer 
av antingen erhållen tid eller i form av ett konditionsvärde. Av de 
fysiska kvalitéerna är det framför allt uthålligheten – konditionen – 
som lyfts fram av lärarna och som används som indikator dels på 
kroppslig status med innebörden att eleven är kapabel att an-
stränga sig ordentligt i fysiska aktiviteter, dels på hälsa med inne-
börden att eleven har ett siffervärde på ett så kallat hälsotillstånd. 
Genom att utföra konditionstest kan lärarna genomföra ett täv-
lingsliknande moment som rangordnar eleverna i en bestämd vär-
deskala.  

Förekommer det bedömning av andra fysiska prestationer än 
konditionstest? 

 
Vad gör du mer för bedömningar förutom närvaro?Vad gör du mer för bedömningar förutom närvaro?Vad gör du mer för bedömningar förutom närvaro?Vad gör du mer för bedömningar förutom närvaro?    

Ja, det är då gymnastikbiten, lite styrkebiten alltså de ska kunna 

lyfta sin egen kropp, eller motsvarande för godkänt och dom 

ska klara ett visst antal armdragningar och lyfta sin egen kropp 

över en stång och sen har jag en bänkpressbit där de ska kunna 

klara lyfta sin egen vikt där också för godkänt och det är inte 

alltid så lätt. Dom är rätt svaga. Sen är det redskap, ringar, oli-
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ka serier, matta handstående, lite hjulning, hopp, plint, hand-

boll och trampet. Ja sen är vi ute och springer i parken och har 

kondition, 3 km och vi har ju även lite rugby och orientering en 

gång om året. (9) 

 

Den fysiska prestationen och den kroppsliga färdigheten bedöms 
på en mängd olika sätt där även elevernas fysiska förmåga, stark – 
svag ligger till grund för betygsbedömningen. Som många andra 
grundar även denna lärare mycket av sin bedömning på kondi-
tions- och löpförmåga. 

 
Hur gör du bedömningen av dom här olika momenten?Hur gör du bedömningen av dom här olika momenten?Hur gör du bedömningen av dom här olika momenten?Hur gör du bedömningen av dom här olika momenten?        

Ja, jag tar då kondition för sig det är 3 km, var och en jämför 

bara med sin egen tid. Så alla blir godkända om man lyckas 

springa. Ska man sen få VG och MVG så ska man ha vissa tider 

och dom har jag inte riktigt i huvudet om det är runt 12 min för 

ett VG på 3 km. Ja och sen under 12 för ett MVG det är något 

sånt där. Det är egentligen inte det som är det viktigaste dom 

här tiderna.  Det är mest att dom gör så gott dom kan, jämför 

sig med sig själv och jag är inte sådär med mått hela tiden. (9) 

 

Bedömningen av den fysiska prestationsförmågan utgör en mycket 
tydlig indikator på vilken betygsnivå eleven har presterat. Hur 
formuleras dessa krav i övrigt för den högsta betygsnivån? 

 
MMMMer som du ställer som krav för att dom ska få MVG?er som du ställer som krav för att dom ska få MVG?er som du ställer som krav för att dom ska få MVG?er som du ställer som krav för att dom ska få MVG?    

Ja, dom ska vara fysiskt allsidigt duktiga, det är det första. Men 

om man ska ha MVG så ska man ha god kondition och man 

ska ha god kroppsuppfattning. Även om man inte är jätteduktig 

i fotboll, kan man faktiskt få MVG, man kan t.ex. vara jätte-

duktig i dans. (8) 

 

Här handlar det uteslutande om de praktiska färdigheterna där 
kraven på allsidighet och en god kondition dominerar, plus att det 
ger alltid eleven en fördel om den är speciellt duktig i ett moment. 
Möjligheten att få visa upp sig är dock begränsad till det innehåll 
som läraren tar med i undervisningen. Här är exemplet dans ett 
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moment som endast i undantagsfall ingår till skillnad från lagboll-
spel som ständigt förekommer i undervisningen. Hur bedömer då 
lärarna de praktiska färdigheterna?    
    

Någon mer del som ingår i MVG?Någon mer del som ingår i MVG?Någon mer del som ingår i MVG?Någon mer del som ingår i MVG?    

Ja, vi har också med orientering, det har jag glömt att säga. Vi 

har en lång bana och en kort bana … Vi har också sagt att dom 

som ska ha MVG, dom ska ha gjort den långa. Den kallar vi för 

ambitionsbanan. Man behöver däremot inte göra den långa ba-

nan om man nöjer sig med ett G eller VG i betyg. (10) 

 

Det finns oftast en valfrihet för eleverna att bli antecknade för re-
sultat eller som ovan att välja bana. Ju högre betyg desto mer vikt 
läggs vid att eleven kan prestera goda resultat och är duktig rent 
färdighetsmässigt. Konditionstestet genomförs som obligatoriskt av 
så gott som alla lärare och sedan varierar det vilka andra prov som 
eleverna får utföra och hur många. I betygsbedömningen tillkom-
mer, hos de flesta lärare, färdighetsprov för de elever som vill nå 
högsta betyg.  

Eleverna betygsätts varje lektion, vilket innebär att all praktik 
noteras som del i en bedömning. Det första steget är som nämnts 
att vara aktivt deltagande. Vad som görs på lektionerna får stor be-
tydelse. En elev har en klar fördel om det ständigt är ett innehåll 
som den tycker om och är bra på att utföra. Den specifika färdig-
heten framgår tydligt och aktiviteten blir även högre hos eleven 
vilket läraren noterar.  

Det finns alltså två olika principer som präglar hur den praktiska 
bedömningen går till hos lärarna. Antingen betonar läraren elevens 
färdighet där resultatet av den fysiska prestationen är det viktiga, 
eller så betonar läraren elevens färdighet mer utifrån flit, vilja och 
ambition där de fysiska förutsättningarna spelar lite mindre roll. 
Hur går lärarna tillväga när de fokuserar mer på det senare?  En 
lärare berättar om betygsbedömningen och säger följande. 

 
De här nya betygskriterierna för ämnet idrott har skapat lite in-

flation på betygssidan, men samtidigt har det blivit trevligare. 

Du jobbar inte så kortsiktigt och eleverna upplever inte längre 
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den här stressen och pressen. Dom duktiga eleverna behöver 

inte bry sig, dom vet att dom får MVG medan dom som är på 

VG, dom har chans att på ett lättare sätt uppnå MVG och det 

skapar, mycket trevliga förhållande mellan lärare och elever 

åtminstone för min del. Min kollega säger också detta … tidiga-

re hade en sån elev stoppats, för med dessa resultattagningar så 

visste du som lärare redan att det kommer aldrig att uppnås. 

Nu har den här eleven en chans genom att du säger, ok, klarar 

du dom här sakerna, det går bra för övrigt, du håller ditt kondi-

tionstest på rätt nivå och jag ser att du tränar lite extra på friti-

den då kan du uppnå det … det blir fler MVG än det någonsin 

har varit. Jag kan ärligt säga att det inte bekymrar mig. Jag vet 

inte hur dom duktiga eleverna upplever att även den som inte är 

så duktig kan uppnå MVG. (13) 

 

Läraren utgår i resonemanget från principen som anger att det 
gäller att vara duktig i den idrottsliga praktiken. Denna referens-
ram finns fortfarande. Det som har ändrats för läraren är att mät-
ningarna och det kvantitativa resultatskrivandet i olika idrottsakti-
viteter har i viss mån ersatts av mer subjektiva bedömningar, fram-
förallt i form av att ansträngningsgrad och flit hos eleven räknas 
in. Träning i form av idrott på fritiden har också det betydelse för 
bedömningen. 

Vad hamnar då i fokus för betygsbedömningen hos de lärare 
som inte längre räknar in fysiska resultat i samma omfattning som 
tidigare? En annan lärare uttrycker sig så här. 

 
Hur går din betygssättning till?Hur går din betygssättning till?Hur går din betygssättning till?Hur går din betygssättning till?    

Det blir svårare och svårare att sätta betyg tycker jag. Anled-

ning är beroende på hur mycket fysik man ska ta med i det hela. 

Jag brukar säga väldigt enkelt så här. Om man kommer och är 

med på varenda lektion, man byter om, man gör allting utifrån 

sina egna förutsättningar bra, gör bra på teoretiska prov osv. då 

har man åtminstone ett VG i betyg, är man dessutom fysiskt 

duktig så får man säga att man kommer upp i ett MVG. Men 

det blir mindre och mindre av det med den där fysiska biten 

utan det är mer ambitionerna och tankarna kring idrott och 
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hälsa som styr.  

UUUUtveckla det sista du sa här om ambitioner…tveckla det sista du sa här om ambitioner…tveckla det sista du sa här om ambitioner…tveckla det sista du sa här om ambitioner…    

Men det är om man har elever som är ambitiösa dels kommer 

dom alltid, dom kommer i tid, dom har alltid kläderna med sig 

om dom inte är lite krassliga osv. Dom har i princip 100 % 

närvaro när dom inte är sjuka. När det är teoretiska prov, då 

har man koll på det, man kommer dit och skriver. Proven är 

inte särskilt svåra utan har man något sånär ambition så klarar 

man ett bra betyg på dom. När man får välja aktivitet, då går 

man inte bara och sätter sig i en hörna och man säger äh, det 

var inget som var roligt idag, utan då försöker man. Är det så 

att man inte vill, att där är många som vill spela fotboll och jag 

inte vill det, då försöker man få med sig någon annan och göra 

någonting, vad som helst. Du kan gå ut och promenera en run-

da eller jogga en runda om det är väder till det. Man gör hela 

tiden vad man ska och bryr sig om vad man ska göra och sen 

plus då att man inte är så vidare kaxig eller störig. (3) 

 

Även här görs det en skillnad mellan MVG och de andra nivåerna. 
 Sammanfattningsvis är den fysiska prestationsförmågan en vik-

tig grund för betygssättningen även om den ibland kan ha mindre 
betydelse.  Det som också lyfts fram som viktigt är momenten som 
ska fostra eleverna till kroppslig disciplinering.  Svårigheten för lä-
raren är här att väga fysisk prestationsförmåga mot skötsamhets-
kravet. 
 

Teoriundervisningens betydelse 
Som framgått ovan så förekommer ibland prov på de teoretiska de-
larna. Hur går bedömningen i teoriundervisningen då till bland lä-
rarna? Hur viktig anser lärarna att den teoretiska delen är? Hur 
gör lärarna bedömningarna när de teoretiska avsnitten är integre-
rade? Hur räknas resultat från den teoretiska delen in när idrotts-
betyget ska sättas? 

 
… Så, jag tycker vi gör det rätt bra där vi använder tiden effek-

tivt och bakar in teorin i undervisningen. Faktum är att vi frå-

gar eleverna om dom vill ha mer teori och dom enda som svarar 
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”mer teori” är naturligtvis dom som inte vill röra sig. Det är 

dom som hatar ämnet idrott och hälsa. För då har dom en möj-

lighet att sitta mer på ändan och plugga istället. Dom vill inte 

för det är ofta dom som aldrig har kläder med sig eller som inte 

kommer på lektionerna. Det är dom som är intresserade av teo-

rin. Vi har gjort undersökningar, så jag kan säga att frågar du 

eleverna på vår skola så vill 85-90 procent inte ha mer teori. 

Det är inte så att det är vi som har bestämt utan vi har gjort en 

undersökning och frågat dom. Vill du ha det som vi har det nu 

inbakat eller vill du ha mer renodlat teori. (10) 

 

Teori sätts här i motsatsförhållande till viljan att röra sig. Läraren 
vill inte ha mer teori och stöd för beslutet kommer från eleverna 
som vill behålla en praktisk inriktad undervisning och ortodoxin 
gör att det traditionella utbudet kan bestå. Eleverna som ”inte vill 
röra sig” tillmäts ingen talan då de tillhör de dominerade. Att vilja 
ha teori och plugga ger inget värde i idrottsundervisningen, något 
som annars är en tydlig logik för andra ämnen inom gymnasiesko-
lan. Hur kan läraren bedöma elevernas teoretiska kunskaper? Lä-
raren fortsätter berätta. 

 
Vi har däremot försökt att ha teori, men vi har inte haft skriftli-

ga prov. Faktum är att ha idrott en gång i veckan och då sitta 

och älta teori med dom, som jag har sagt, det är lätt att baka in 

det i undervisningen. Sen har vi en handbok som vi ger eleverna 

där dom kanske får ett stycke att läsa igenom. Om man som lä-

rare tycker att man vill ha test på det, det är individuellt …    dom 

får material att läsa igenom som alla ska ha läst, sen kan du 

förhöra dom muntligt. Men vi har ingen på vår skola som har 

teoriundervisning 80 minuter. 

Det betygssätts inte?Det betygssätts inte?Det betygssätts inte?Det betygssätts inte?    

Nä, det kan jag inte säga att det gör. (10) 

 

Eleverna får uppgifter som förhörs men det hela bedöms inte på 
annat sätt. Om avsnittet inte betygsätts blir budskapet till eleverna 
att det dels inte är av någon större vikt, dels att avsnittet inte på-
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verkar det slutliga betyget. En annan lärare uttrycker sig på följan-
de sätt. 

 
Teori sa du, är det någon skrivning då?Teori sa du, är det någon skrivning då?Teori sa du, är det någon skrivning då?Teori sa du, är det någon skrivning då?    

Vi har lite läxor, vi har små korta genomgångar i läroboken, jag 

har genomgång vid tavlan, prövar ofta i salen det som står i bo-

ken om det är möjlig att testa och sen så får eleverna läsa kapit-

len och så får de förhör på dessa, och det som står i boken är 

också det vi går igenom i salen. Det står lite mer i boken än jag 

kan säga, vi hinner inte ta upp allt i salen. (14) 

 

Det är i detta fall endast vissa delar i undervisningen som är teore-
tiskt integrerade och de används av lärarna för att hålla eleverna 
fortsatt fysiskt aktiva. Hur värderas teoretisk kunskap av lärarna i 
förhållande till de övriga momenten som ingår i undervisningen? 

 
Teoriprov, pratar du om.Teoriprov, pratar du om.Teoriprov, pratar du om.Teoriprov, pratar du om.    

Ja, det har vi också, men där gör vi så för att få dom högre be-

tygen måste man vara godkänd på teoriproven det finns elever 

som är väldigt svaga som inte kan läsa in och dom får ju inte IG 

på gympan för att dom inte klarar av godkänt nivån på teori-

proven. Dom får skriva det och klarar dom inte det så får dom 

inte IG för det i hela kursen, för det är ju bara en del utav den. 

Utan det är mer det, att dom som ska ha VG och MVG måste 

vara godkända, så är det. (8) 

 

Teori behandlas som ett delmoment i undervisningen och inte som 
något som ständigt ska finnas med. Denna kunskap är inte heller 
nödvändig för att en elev ska klara idrottskursen. Samma uppfatt-
ning finns hos många lärare. 

 
Har dom IG på teoriprovet, säger vi till dom att räknar ni med 

att få högre betyg än G i idrott. Ja, då måste ni ha åtminstone 

minst G på provet. Får ni IG på teoriprovet och IG gränsen är 

inte heller så hög. Det betyder att ni nonchalerat teoridelen full-

ständigt och förtjänar faktiskt inte att hamna på den övre hyl-

lan. Det är bara för att tvinga dom till omprov och gå igenom 
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materialet en gång till och få G. Det är som påtryckningsmedel 

man använder det men framförallt för att stimulera dom. 

Kan man få MVG i betyg om man har G på teoridelen?Kan man få MVG i betyg om man har G på teoridelen?Kan man få MVG i betyg om man har G på teoridelen?Kan man få MVG i betyg om man har G på teoridelen?    

Det är lite tveksamt. Vi sätter våra gränser och man kan få ett 

G i stort sett om man tänker logiskt och vi har i vårt prov fak-

tiskt inte svåra alternativ. Du har en fråga, sen svarsalternativ 

och sen är det att kryssa … tänker man bara logiskt så får man 

G. Det är lite lågt vattenmärke att få det. För VG måste de ändå 

utmärka sig i en del aktiviteter. Teoriprov ingår och den här 

helhetsbilden. Är det tvåorna vi pratar betyg med, då säger vi 

till eleverna. Ja, vi kan faktiskt be dom prestera bättre på Coo-

pers test eller säga till dom att du faktiskt måste övertyga oss 

om att du dessutom har bra kondis. Det är hela tiden frågan om 

att stimulera dom till att ge mer. (4)  

 

Med ett teoretiskt prov som alla kan klara möjliggör läraren att de 
elever som vill ha ett högre betyg kan skaffa sig det färdighetsmäs-
sigt med bra fysiska prestationer, en klar indikation på att teori 
inte erkänns ett egentligt värde. De kroppsliga prestationerna kan 
höja betyget, vilket inte ensamt de teoretiska prestationerna kan 
göra. När lärarna genomför teoriundervisning handlar den ofta om 
fysiologi, träningslära och olika modeller av konditionsträning som 
anknyter till den praktiskt utförda verksamheten. Att visa prov på 
bra kondition blir ett bevis för läraren att eleven är villig att an-
stränga sig och denna förmåga värderas här högre än resultatet på 
det teoretiska provet.  

Det finns dock enstaka lärare som avviker från uppfattningen att 
den fysiska prestationsförmågan är avgörande. En lärare som inte-
grerar teorin i undervisningen berättar att det som eleverna ska 
visa fram är att de ska veta varför de tränar, vad som händer med 
kroppen när de tränar och vad som händer om man inte tränar. 
Visar eleverna denna förståelse och läraren ser en utveckling kan 
eleverna få VG i betyg. En lärare redogör för det krav som ställs på 
förståelsen.  
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Ja, det är kondition, det är näringslära då gör man en labbrap-

port så jobbar man ett par tre stycken tillsammans och skapar 

sig en förståelse för det här och så stämmer man av med mig 

som handledare, man gör test som avslöjar då om man har för-

stått det eller inte, det är ett A4 ungefär. När det gäller kost 

t.ex. gör man en egenkontroll av sig själv, vi hade tre dagars el-

ler fyra dagars test där man tittade på näringsläran, eller när-

ingsbiten, det kan vara hur man har lagt upp sin egen kost, vad 

man kan dra för slutsatser utav det. Vi har haft ett antal före-

läsningar och dom har fått några kompendier ifrån mig, där 

dom har jobbat igenom och lärt sig dom olika kostbitarna och 

det grundläggande om proteiner och kolhydrater. (5) 

 

Lärarens berättelse ovan, om att krav ställs på elevens förståelse, 
får ses som ett undantag när den fysiska prestationen i övrigt ges 
stor betydelse i idrottsämnet. Det finns några få undantag bland 
lärarna som inte baserar sin betygsbedömning på den fysiska pre-
stationsförmågan utan endast betonar att eleverna ska vara fysiskt 
aktiva. Läraren låter eleverna använda sig av en träningsdagbok. 

 
Titta i deras träningsdagbok den är väldigt lätt att läsa av. 

Så den läser du av och Så den läser du av och Så den läser du av och Så den läser du av och     

Ja, ja. Mest att man har gjort det och det är ganska lätt att få 

sig en bild av eleven. Jag tror nog att det blir en ganska rättvis 

bild. Bitarna som man får fram via att man är kanske en aktiv 

person och jobbar i lag, dom har lätt för den här sociala biten. 

(5)  

 

Kravet att eleverna deltar fysiskt aktivt blir inte bara ett mål i sig 
utan blir en del av kunskapskraven. Ytterligare en lärare kopplar 
kunskapskraven till kursmålen. 

 
KKKKravet för MVG och vad avgör om dom ska få G?ravet för MVG och vad avgör om dom ska få G?ravet för MVG och vad avgör om dom ska få G?ravet för MVG och vad avgör om dom ska få G?    

Det är Idrott och Hälsa kurs A:s kursmål, om dom uppnår må-

len, alltså vi har, försöker vara så tydliga som möjligt för ele-

verna vad som gäller, att dom ska visa att dom har klarat liv-

räddning, första hjälpen, dom ska ha visat sina teoretiska kun-
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skaper i kost, hälsa, arbetsmiljö, gjort en utvärdering av ar-

betsmiljön, beskrivit vilka arbetsskador dom kan få och gjort en 

inlämningsuppgift på det. Dom ska ha varit aktiva på lektio-

nerna. Ska ha visat och gjort ledaruppgifter om dom ska ha ett 

MVG. Så vi har tydliga kriterier vad dom ska uppnå för att 

komma till MVG. (16) 

  

Betygen sätts här i enlighet med de mål och betygskriterier som 
kursplanen anger och där skolkunskaper är avgörande för betyget. 
Det är det tydligaste exemplet som finns, men dessutom tillkommer 
det betygskriterier som inte finns med i de officiella direktiven. Ele-
ven måste vara socialt kompetent och kunna agera ledare inför 
klasskamraterna. 

Sammanfattningsvis finns det ett fåtal lärare som både värdesät-
ter elevernas teoretiska förståelse och integrerar teoriundervisning-
en med den övriga undervisningen. Det som är betydligt vanligare 
är att teoriundervisningen för en undanskymd tillvaro utan egentlig 
betydelse för betyget annat än att eleven ska klara ett grundläg-
gande förhör eller prov för att bli godkända. Vissa kräver inte ens 
detta för att eleven ska klara godkänt. De dominerade eleverna kan 
inte utmärka sig även om de kan teorin och vill ha den typen av 
undervisning då det inte ger något värde om inte eleven dessutom 
kan prestera fysiskt. De dominerande som kan prestera fysiskt be-
höver enbart klara godkänt på provet som krav för att kunna er-
hålla ett högre betyg. Med andra ord: att visa en förståelse för 
sammanhangen mellan idrott och hälsa överskuggas helt av det 
värde som elevens färdigheter genererar i idrottsundervisningen.  

 
Lagbollspelets och ledarskapets betydelse 
Genomgående tar lärarnas utsagor om det högsta betyget, som 
ovan, en utgångspunkt i resonemang om ledarskap och kopplas of-
tast till lagbollspel. 
  

Var befinVar befinVar befinVar befinner dom sig någonstans,ner dom sig någonstans,ner dom sig någonstans,ner dom sig någonstans,    sosososom får MVG? m får MVG? m får MVG? m får MVG?     

Ja, dom som spelar lagbollsporter dom är fler som är MVG. 

Det är fler, det kan man säga, för dom andra är på en annan 

nivå. Men de som spelar lagsporter, men inte deltar i det ge-
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mensamma dom uppnår inte MVG. Dom måste delta i det ge-

mensamma med stor entusiasm och aktivitetsgrad och inte kla-

ga på det tråkiga. (13) 

 
Lagbollspelarna har ett utmärkt utgångsläge och det gäller bara för 
dem att förvalta det på bästa möjliga sätt genom att även delta i de 
aktiviteter som inte är lagbollspel. Läraren räknar med att dessa 
elever har kapacitet att klara det högsta betyget. Det gäller att visa 
fram ett godtagbart socialt beteende. Hur räknas elevernas kun-
skaper i lagbollspel in i bedömningen för betyget? 

 
Hur ser ditt krav ut för att få MVG på just denna Hur ser ditt krav ut för att få MVG på just denna Hur ser ditt krav ut för att få MVG på just denna Hur ser ditt krav ut för att få MVG på just denna kurs?kurs?kurs?kurs?    

Ja, då ska man ha genomfört den här kursen så gott som det 

går. Man kan falla på någon kursdel, man kan inte vara bra i 

allting. Man ska ha goda resultat, man ska ha god teknisk fär-

dighet exempelvis i lagbollspel. Man ska ha förmåga att kunna 

leda en grupp i lagbollsspel, exempelvis kunna dom elementära 

taktiska greppen …  

Leda, är det någontingLeda, är det någontingLeda, är det någontingLeda, är det någonting    med ledarskap, är det också med?med ledarskap, är det också med?med ledarskap, är det också med?med ledarskap, är det också med?    

Ja, dom har fått pröva på att ta ansvar för en lektion eller delar 

av en lektion där dom får leda sina kamrater, dom får lägga en 

planering efter det dom är intresserade av. Dom skriver det på 

papper och presenterar det för mig. 

Dom här fotbollsspelarna, vad gör dom då?Dom här fotbollsspelarna, vad gör dom då?Dom här fotbollsspelarna, vad gör dom då?Dom här fotbollsspelarna, vad gör dom då?    

Ja, dom väljer naturligtvis någon form av lagbollspel, det gör 

dom, oftast har dom valt fotboll. Sen har dom fått leda den lek-

tionen i klassen. Därefter har vi diskuterat, eller pratat om vad 

man bör ta hänsyn till beroende på vilka man jobbar med och 

det har fungerat bra på alla sätt. (14) 

 

Lagbollspelarna har en stor fördel genom att de kan använda sin 
specifika kunskap inom flera olika områden som läraren anser vara 
betygsgrundande och som inte direkt är omnämnt i kursplanens 
betygskriterier för MVG, mer än i allmänt svepande termer som att 
”eleven utvecklar färdigheter och metoder i ett flertal aktivitets-
former och bedömer deras hälsoeffekter”(Skolverket 2007b). God 
teknisk färdighet och kunskap i lagbollspelens taktik ger ett till-
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räckligt värde i bedömningen för att eleverna ska få lov att räkna 
bort andra aktivitetsformer som de inte är så bra på. Lagbollspels-
kunskapen räknas ytterligare in då eleverna får leda sina klasskam-
rater i olika aktivitetsformer vilket innebär för lagbollspelarna att 
de väljer lagbollspel. Det finns inget angivet i kriterierna för MVG 
att eleven ska leda någon verksamhet annat än att ”eleven instrue-
rar i livräddande första hjälp”(Skolverket 2007b). Hela betygsbe-
dömningen får slagsida mot det område som lagbollspelarna be-
härskar allra bäst och ger dessa elever en fördel när betygen ska 
sättas. Hur går bedömningen av lagbollspel till? 

 
Hur gör du bedömningen?Hur gör du bedömningen?Hur gör du bedömningen?Hur gör du bedömningen?    

Ja, ta t.ex. bollspel, där brukar jag jobba systematiskt så man 

jobbar kanske tre eller fyra gånger med fotboll och 3–4 gånger 

med basketboll osv. och sen brukar jag säga att idag betygssät-

ter jag. Jag säger rakt ut, idag går jag runt och tittar och an-

tecknar i en pärm och dom får välja ett bollspel utan redskap så 

att säga och ett med redskap, dvs. innebandy eller badminton, 

med racket eller klubba. Så får dom välja handboll, volleyboll 

eller basketboll. Fotboll blir lite speciellt eftersom det är en an-

nan koordination. Sen tittar jag på samspelet och jag tittar på 

bollhantering … kunna vara med och ha förståelse för spelet 

och veta vart jag ska skicka bollen vidare. (12) 

 

Här får de lagbollspelande eleverna två fördelar. För det första be-
döms de i flera olika lagbollspel där de kan visa upp en taktisk för-
ståelse som bygger på liknande grundläggande principer för sam-
spelet. För det andra får eleverna möjlighet att visa upp sig i det 
bollspel som de kan allra bäst. Denna möjlighet ger de lagbollspe-
lande eleverna fördelar gentemot andra elever som är duktiga i nå-
gon annan idrottsaktivitet. Lagbollspel ges i detta fall stor betydel-
se vid betygsbedömningen. I betygskriterierna för MVG står det 
”att eleven utvecklar färdigheter och metoder i ett flertal aktivitets-
former …”(Skolverket 2007b). Färdigheten i idrottspraktik får be-
tydelse vid bedömningen där vissa former får större betydelse än 
andra. Så gott som samtliga lärare ger elevens förmåga att utöva 
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och att leda aktiviteter i lagbollspelen ett stort utrymme och ansen-
ligt värde när betyget sätts i kursen idrott och hälsa A.  
 
Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel har följande frågeställningar varit i fokus. Hur fram-
träder idrottsfältets logiker; tävling, hälsa och upplevelse, i idrotts-
undervisningen? Vilka idrottspraktiker framträder och vilka ges 
värde när relationen idrottsundervisningens rum och idrottsfältet 
betraktas? Vilket idrottskapital ges värde i skolans idrottsundervis-
ning? Nedan följer en sammanfattande diskussion över det som har 
behandlats.  

Lärarnas syfte med undervisningen blir i praktiken reducerat till 
att få eleverna till att förstå att de ska vara fysiskt aktiva. Målet 
uppnås genom att eleverna ska disciplineras. På detta sätt hanterar 
man minskade tidsmässiga resurser. Med andra ord ska alla delta 
och komma till insikt om att de ska utöva fysisk aktivitet, med ett 
hälsomässigt syfte, utan att de tänker på att de är aktiva. De ska 
samtidigt uppleva att det är kul. Tycker de ”svaga” eleverna, de 
dominerade, att idrott är tråkigt är det inte insikten varför de ska 
utöva fysisk aktivitet som når dem utan de är inlemmade i en verk-
samhet där lärarna och de andra eleverna har en uppfattning om 
vad som ska anses som en ”naturlig” och korrekt praktik. Förhål-
landet accepteras som om det var för givet och samtidigt är alla in-
förstådda med att det är vissa som är otillräckliga. För att få så 
många som möjligt att vara aktiva erbjuds ofta en valfrihet i utbu-
det av aktiviteter. Valen iordningställs för att inte äventyra den po-
sition de dominerande innehar, eller avslöja dem som otillräckliga, 
t.ex. när det obligatoriska momentet dans blir till valfritt. Att en-
bart stimulera till rörelse är förankrat i doxan och ökar inte vare 
sig den dominerande eller den dominerade gruppens insikter om 
varför de ska utöva fysisk aktivitet. 

Genomgående hanteras elevernas förmågor som färdigheter i 
form av mätbara kroppsliga resultat eller genom en bokföring av 
färdigheterna, ofta i olika lagspel i tävlingsform. Med få undantag 
har lärarna inte uttalat gett prestation betydelsen att prestera kun-
skap i form av fakta, förståelse eller förtrogenhet. Prestationsin-
riktningen blir snarare en tävlingsinriktning och existerar i under-
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visningen som en tyst överenskommelse snarare än att den uttrycks 
direkt av någon lärare. Här har lärarna uppfattat kursplanen som 
att det inte är legitimt att ägna sig åt tävlingsverksamhet. Det 
kommer dock fram i flertalet av lärarnas berättelser att tävlingsin-
riktningen ändå är tydligt förankrad i undervisningen. Såväl hälso- 
som upplevelseinriktningen beskrivs av lärarna i ordalag som mer 
officiellt accepterade inriktningar.  

När det uttrycks att idrottsämnet är ett kunskapsämne är det 
framför allt i samband med den fysiska färdigheten. Den teoretiska 
delen bedöms inte tillräckligt värdefull för att ha någon större be-
tydelse när betyget fastställs. I betygskriterierna för ett godkänt be-
tyg i idrott och hälsa A finns exempel på kunskap som kan utföras 
”praktiskt”, t.ex. står det att eleven genomför eller eleven utför 
(Skolverket 2007b). Det finns även exempel på kunskap som kan 
redovisas ”teoretiskt” då det t.ex. står ”redogör för betydelse” eller 
”ge exempel på betydelse”, vilket innebär att inte bara fakta för-
medlas utan även förståelsen av dessa. De flesta kriterierna är även 
skrivna på ett sådant sätt att eleven måste visa flera former av kun-
skaper, då eleven både ska genomföra och redogöra, för att kunna 
bli godkänd. Så som kriterierna är skrivna finns det egentligen inga 
möjligheter att godkänna en elev utifrån alla sex kriterierna, utan 
att den så kallade teoretiska kunskapen är inräknad, även om man 
försöker att på olika sätt göra en bred tolkning av vad färdighets-
begreppet innebär.116 ”För att erhålla ett betyg ska, om inte annat 
framgår av 3-4 §§, eleven ha kunskaper enligt samtliga kriterier 
som gäller för betyget” (Skolverket 2004a s. 62).

117  
Det som tydligt utmärker lärarna i idrott och hälsa är att de även 

gör social kompetens till en del av betygskriterierna. Enligt läro-
planen ligger det i skolans uppdrag att arbeta med social kompe-
tens men det finns inget specifikt angivet i vare sig kursplanens mål 
eller betygskriterierna för idrott och hälsa A om detta. I läroplanen 
står det: ”Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och socia-
la kompetens samt uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor” 
(Skolverket 2006a s. 13). Genom att låta social kompetens vara en 
                                                   
116 För de sex betygskriterierna i idrott och hälsa A se bilaga 2. 
117 I skolverkets föreskrifter behandlas tillämpningen av betygskriterier i gymnasieskolan (SKOLFS 
2000:134). 
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del av betygskriterierna öppnar läraren upp idrottsämnet till att bli 
en del i elevens sociala fostran. Denna ambition är tydlig när disci-
plinering används till kroppslig lojalitet för att skapa förutsätt-
ningar för ”team spirit” som Pierre Bourdieu uttrycker det och han 
ger följande förklaring: ”Kroppslig disciplinering är instrumentet 
par excellence för alla slags fostran” (Bourdieu 2005 s.32). Kravet 
på social kompetens är avgörande i idrottsämnet när betygen sätts. 
I praktiken innebär det att eleverna som presterar goda resultat be-
döms som duktiga men att även de andra eleverna kan erhålla ett 
högt betyg genom att visa upp det idrottsbeteende som läraren vill 
se, vilket även innebär att visa fram en viss form av kroppslig di-
sciplinering.  

Dessutom har prestationen fortfarande stor betydelse, annars 
hade t.ex. inte elevens konditionsvärde räknats in i betyget.  Skill-
naden mellan flickor och pojkars betyg i idrott, där pojkarna ge-
nomsnittligt har högre betyg, talar också sitt tydliga språk (Eriks-
son 2005; Redelius et al. 2009; SOU 2009:64). Den fysiska presta-
tionen och valen av aktiviteter har betydelse i sammanhanget, vil-
ket även inbegriper en viss kroppslig disciplinering med kravet på 
social kompetens inräknat. Skillnaderna mellan pojkarnas och 
flickornas idrottsbetyg har dessutom blivit större de senaste tio 
åren (SOU 2009:64). Hur eleven svarar på den idrottsliga fostran 
ingår också i lärarens bedömning och kan kompensera för sämre 
färdigheter i den idrottsliga praktiken. Det har inneburit att det 
som tidigare var fysiskt svårt att uppnå då eleven inte var tillräck-
ligt snabb eller stark kan kompenseras genom att eleven visar fram 
en hög ansträngningsgrad. Fler ges möjlighet och toppen blir bre-
dare. I princip har här tävlingsdevisen, ”vinna är allt” vridits till att 
det numera även gäller att ”kämpa väl”. Båda uttrycken härstam-
mar från tävlingsidrottens logik. Detta indikerar vilka värden som 
bedömningen bygger på. Här framstår avståndet till skolans logik 
tydligt, där man utgår från att måluppfyllelsen ska bygga på in-
hämtade kunskaper.  

Kunskap i idrottsämnet är i hög grad fortfarande synonymt med 
den kroppsliga färdigheten, vilket erkänns i undervisningen men 
inte lika tydligt i betygsbedömningen utom på den högsta nivån 
där det öppet erkänns värde. Bedömningskriterierna har därmed en 
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tydlig koppling till tävlingslogiken. I vissa fall kan formandet av 
karaktären bli lika viktigt som prestationen. Då ges såväl tävlings-
logiken som hälsologiken ett erkännande. Det som sker är inriktat 
mot att utöva fysisk aktivitet, helst med så stor ansträngning som 
möjligt. Det kan till och med resultera i det högsta betyget hos en-
staka lärare även om färdighetsnivån inte är hög.  

Inställningen att utbudet i idrottsundervisningen ska roa och 
glädja eleverna på lektionerna, det vill säga en upplevelselogik, är 
ett avsteg från skolans logik som bygger på kunskapsförmedling, 
även om skolan också är en plats för fostran och förmedling av 
kulturellt kapital. Inom idrottsämnet tar denna fostransdel ett stort 
utrymme, även när hälsologiken tar plats i undervisningen och 
läggs in i betygsbedömningen, vilket gör att relationen till kursmå-
len blir svag. Energi, mod, vilja och initiativ som en integrerad del 
av idrottens ”idealmoral” värderas högre än uppbyggnad av kun-
skaper (Bourdieu 1992a, s. 199-200). Med andra ord är det andra 
logiker för framgång som gäller i idrottsämnet. De dominerande 
eleverna, företrädesvis de som ägnar sig åt tävlingsidrott på fritiden 
och då inte minst lagbollspelare, behärskar dessa framgångsprinci-
per och ges ett erkännande med högt värde som resulterar i höga 
betyg. Hur detta görs möjligt i undervisningens utformning handlar 
nästa kapitel om. 



 

  135

UNDERVISNINGENS UTFORMNING  

Följande fyra frågor ställs i kapitlet. Hur genomförs aktiviteterna i 
undervisningen? Vilka är förväntningarna på elevernas kunskaper i 
undervisningen? Hur förväntas eleverna uppträda i undervisning-
en? Hur styrs och planeras undervisningen?  
Kapitlet delas in i följande avsnitt; krav på aktiviteter, krav på 
kunskaper, krav på uppförande och krav på inflytande. I avsnitten 
behandlas frågor av central betydelse för idrottsundervisningens 
utformning och belyses med hjälp av lärarnas utsagor.  Dessa ana-
lyseras med utgångspunkt i såväl lärarnas egna idrottserfarenheter 
som deras erfarenheter av elevgrupper med olika erfarenheter av 
idrott. Därför ställs i samtalen med lärarna även frågor om fot-
bollspelare i idrottsundervisningen. Idrottsundervisningen med de 
logiker för kunskapsförmedling och fostran som gäller inom skolan 
sätts i relation till idrottslogikerna tävling, hälsa, och upplevelse 
som gäller inom idrottsfältet. Avsikten är att belysa vad lärarna i 
studien värdesätter i sin undervisning, samt hur idrottsundervis-
ningen är relaterad till faktorer som präglar idrottsfältet. 

I detta kapitel är följande frågeställningar i fokus. Hur ska un-
dervisningens utformning förstås, i ljuset av individernas disposi-
tioner som gör att de efterfrågar idrott på olika sätt? Vilka distink-
tioner görs i vad som betraktas som meningsfull och mest ända-
målsenlig idrottspraktik?   
 
Krav på aktiviteter 
Hur genomförs aktiviteterna i undervisningen? Detta är den över-
gripande frågeställningen som besvaras i nedanstående avsnitt. Av-



 

  136

snittet ställer därför frågor som; hur gör lärarna för att få till stånd 
olika aktiviteter i undervisningen och vilken betydelse får olika ak-
tiviteter i undervisningen?  
 
Betydelsen av lärarnas egna erfarenheter av idrott 
Under samtalen med lärarna förs deras egen idrottserfarenhet på 
tal. Frågor ställs om vilken betydelse det har för deras undervis-
ningsstrategier och hur det påverkar undervisningen i deras skol-
vardag. På direkta frågor om influenser från idrott på fritiden säger 
en lärare att vissa delar kan man ta med från den bakgrunden men 
man använder inte det i den dagliga undervisningen.   

Av de intervjuade lärarna har flertalet en bakgrund som elitid-
rottare och de flesta har även många år i yrket. De säger att tidiga-
re under deras lärargärning hade elitbakgrunden större betydelse 
och allt togs med ett större allvar. En lärare har gått ner i varv och 
blir t.ex. inte lika upprörd om elever glömmer kläder. En annan lä-
rare säger att det är mer fokus på välbefinnandet nu. Här dyker en 
konflikt upp mellan om det fortfarande går att pressa eleverna till 
att anstränga sig och hur strategin för välbefinnande ska utformas i 
undervisningen. Läraren säger att vissa elever är rädda för att an-
stränga sig men vet inte varför. Den egna bakgrunden smälter 
samman med lärarrollen och försvårar för läraren att finna egna 
lösningar på problematiken. Konflikten blir tydlig när en av lärar-
na vill pressa eleverna mer men inte vågar och upplever sig själv 
som för snäll. En önskan att eleverna hade varit mer alerta är tyd-
lig i lärarnas utsagor, även om läraren i detta fall avstår från att 
pressa elever som inte själva har ett elittänkande. Att hårdträna i 
idrott är inte lätt och slutsatserna från de egna misstagen delar lä-
raren gärna med sig av till eleverna. Hos lärarna är önskan inte att 
alla elever ska kunna träna hårt utan att de ska komma igång med 
träningen. Det framgår nämligen också att för att träna hårt krävs 
något extra av utövaren. Hård träning visar på ett erkännande av 
kroppslig förmåga, något som alla inte kan uppnå och som därmed 
alla elever inte bör sträva efter. Genom att klara av hård träning 
ökar värdet av individens kroppsliga kapital. 

Lärarna med eliterfarenhet har en i hög grad specialiserad id-
rottserfarenhet från en eller i några fall två idrottsgrenar och har 
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därmed ett tydligt idrottskapital. Detta ges ett högt symboliskt 
värde i idrottsundervisningen. Även övriga lärare har erfarenheter 
från tävlingsidrott, fast på lägre nivå. Detta kroppsliga kapital ut-
nyttjas i undervisningen och utgör en erfarenhetsgrund vid val av 
strategi. Lärarna delar i stort sett samma form av idrottserfarenhe-
ter, det vill säga tävlingsidrott och för flertalet i olika lagbollspel. 
Det är endast nivån de har utövat idrott på som skiljer. De allra 
flesta lärarna har inte bara egen praktisk idrottserfarenhet utan har 
också fungerat eller fungerar fortfarande som ledare eller tränare 
inom föreningsidrott med en erfarenhet framförallt koncentrerad 
till en idrottsgren, för de flesta gäller det en bollidrott. En lärare 
säger att det är en bra kombination med elitträning i lagbollspel 
upp till 5 ggr/vecka på kvällarna och att träna vanliga elever på 
dagtid. Läraren säger att det är friare i skolan och känner både 
press och stimulans att få merparten av eleverna att delta i under-
visningen. Det gäller att få dem att inse det är för deras egen skull 
de ska vara med i undervisningen. Läraren vill nå fram till alla men 
säger också att det hade varit enklare att bara bedriva undervisning 
med dem som vill ta del av idrottsämnet. Läraren säger att då hade 
det i vissa klasser bara blivit 4-5 stycken som hade valt att delta i 
idrottsundervisningen.  

De lärare som har andra idrottserfarenheter, dispositioner som 
utvecklats inom motionsidrott, friluftsliv och upplevelseidrott, ger 
en bredare bild av vad som präglar deras val av strategier. Här gör 
sig andra logiker gällande än bara tävlingsidrott. Det är hos denna 
mindre grupp av lärare, män och kvinnor, som den bredaste erfa-
renheten finns av idrottsliga praktiker. En lärare har t.ex. erfaren-
het av dans, gymnastik, flera olika bollspel och utomhusaktiviteter. 
Gymnastik i förening innehåller t.ex. såväl tävlingsverksamhet som 
en omfattande barn- och motionsverksamhet helt utan tävlingsin-
slag. Läraren berättar hur erfarenheter från idrott på fritiden har 
haft inverkan på undervisningen i skolan, särskilt gäller det idéer 
om kroppslig utveckling och lekens betydelse för självförtroendet.  

Hur sammankopplas lärarnas förkroppsligade erfarenheter med 
hur idrottsundervisningen utformas?   

Under ett samtal med en lärare som har erfarenhet dels från en 
europeisk utbildning, dels från en mångårig idrottskarriär på högs-
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ta nivå kommer vi in på bakgrund, utbildning och hur det var att 
komma till Sverige. Läraren berättar om den idrottsliga bakgrun-
den, i hemlandet, som rätt uppskruvad med fokus på rekord och 
hård disciplin. Om de första åren i Sverige berättar läraren att ni-
vån på disciplinen i den egna undervisningen kunde uttryckas som 
”det enda ni får göra utan att fråga om lov är att andas” (4). När 
det gäller arbetet med dagens elever för att de ska lära sig färdighe-
terna i olika idrottsgrenar, säger läraren att det gäller att fånga 
ungdomarna mycket tidigare, det krävs tid, metodiskt arbete och 
dessutom måste det finnas lärare som behärskar detta. Läraren på-
pekar att ett absolut krav är att själv kunna idrottsfärdigheter då 
erfarenheten från idrotten finns inlagrad i kroppen. Den elitidrotts-
liga erfarenheten ges ett kroppsligt kapital som värdesätts i idrotts-
lärarutbildningen och som också blir en livsstil med en bestämd 
uppfattning om hur idrottsundervisningen ska utformas.118 Är elit-
idrottaren mer tolerant mot andra om läraren är utbildad i Sverige? 
En lärare och elitidrottare berättar. 

 
DiDiDiDin n n n gedigna erfarenhetgedigna erfarenhetgedigna erfarenhetgedigna erfarenhet    från idrottsvärlden, hur påverkar från idrottsvärlden, hur påverkar från idrottsvärlden, hur påverkar från idrottsvärlden, hur påverkar 

den ditt sätt att undden ditt sätt att undden ditt sätt att undden ditt sätt att undervisa och fungera i ämnet idrott?ervisa och fungera i ämnet idrott?ervisa och fungera i ämnet idrott?ervisa och fungera i ämnet idrott?    

Jag tycker man känner sig uppdaterad på ett annat sätt än från 

den vanliga idrotten. Det fanns rätt många på GIH när man 

gick där som kom in för att det var en bekväm bra verksamhet 

som lärare … men elitidrott, det hade dom inte sysslat med själ-

va och hade ingen förståelse för det heller många gånger. (7) 

 

En annan lärare utbildad i Sverige berättar. 
 

… jag har tränat mycket, verkligen gett kroppen en omgång 

hela tiden och aldrig gett upp. Jag har disciplinerat mig själv … 

man måste bli lite sån för att också lära sig och lära sig förstå 

vad elitidrott är. (6) 

 

Ovanstående tre resonemang låter sig inte förklaras med att det 
handlar om ett annat lands utbildning, inte heller att det handlar 
                                                   
118 Forskning om idrottslärarutbildningen pekar även i denna riktning (Brown 1999; Brown 2005; 
Dowling 2006; Larsson 2009; Næss 1998). 
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om enbart kvinnor eller män då citaten ovan kommer från lärare 
av båda könen. Berättelserna om hur eliterfarenheten påverkar 
livsstilen finns där oavsett och återkommer hos samtliga elitidrot-
tande lärare, dock inte lika kraftfullt hos alla. Elitidrottarna utnytt-
jar ett inom tävlingsidrotten högt värderat kroppsligt kapital, vilket 
i vissa fall får stor betydelse för hur undervisningen utformas i äm-
net idrott och hälsa.119  

En lärare ger uttryck för saknaden av att inte kunna använda 
alla sina kunskaper. Idrottserfarenheten styr ändå valet av aktivitet 
i undervisningen på ett högst påtagligt sätt hos de flesta lärarna. 
Hur påverkar lärarnas egen smak innehållet?  

 
Min kollega, han kör sin baseboll, han älskar det. Jag är ingen 

vän av varken brännboll eller baseboll, men någon gång händer 

det. (7) 

 
Lärarnas ”idrottshabitus” och smak för olika idrottspraktiker 
tycks styra vilka spel som ingår i idrottsämnet samt i vilken om-
fattning de förekommer i undervisningen. Med lärarnas erfarenhet 
av idrottspraktiken förs det in en betydelse i undervisningen som 
annars inte nödvändigtvis hade existerat. Förutom fritidsidrottens 
betydelse visar manliga lärare även fram militärtjänsten som exem-
pel på hur denna har danat dem. En elitidrottande lärare, som en-
ligt egen utsago aldrig har haft några problem med eleverna och 
aldrig haft förståelse för de som har disciplinära problem, berättar 
att det är inom idrottsföreningen och inte på GIH som man lär sig 
bli organiserad och strukturerad. Pedagogiska knep får man lära 
sig på GIH, men när det gäller att organisera och disciplinera drar 
läraren fram likheter mellan idrottsföreningen och det militära.  

Även om de flesta lärare har idrottserfarenheter från idrott på 
fritiden och använder dem på likartat sätt, är spännvidden stor 
                                                   
119 ”Men om det är sant att produktionsfältet, här liksom annorstädes, bidrar till att producera beho-
vet av sina egna produkter, återstår att man inte kan förstå den logik enligt vilken aktörerna oriente-
rar sig mot den eller den idrottsgrenen, eller mot det eller det sättet att utöva den, utan att ta hänsyn 
till dispositionerna till sporten. Dessa dispositioner – vilka själva är en dimension av ett speciellt för-
hållningssätt till den egna kroppen – skrivs in i enheten hos dispositionernas system, habitus. Habitus 
är principen bakom livsstilarna” (Bourdieu 1997 s.209). 
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mellan lärarna med eliterfarenhet och den erfarenhet som framträ-
der i följande samtal.   

 
Vad har du för idrottserfarenhet, motionerat eller?Vad har du för idrottserfarenhet, motionerat eller?Vad har du för idrottserfarenhet, motionerat eller?Vad har du för idrottserfarenhet, motionerat eller?    

Nej, jag har bara varit duktig i idrott i skolan. Jag hade en posi-

tiv bild av mig själv. Jag är duktig i idrott det känner jag, men 

aldrig hållit på med det, tränat … jag var med i en klubb och 

spelade racketspel och sen blev jag alltid uttagen till att springa 

DM-tävlingar i 60 meter och längdhopp och sånt där när man 

gick på mellanstadiet, men det är det enda, jag har ingen erfa-

renhet alls av toppidrott på något sätt. 

Är det någon influens som du tar med dig in i idrottsämnet?Är det någon influens som du tar med dig in i idrottsämnet?Är det någon influens som du tar med dig in i idrottsämnet?Är det någon influens som du tar med dig in i idrottsämnet?    

Ja, jag går på aerobics och det har jag glädje av här … jag skulle 

kunna hålla en aerobicslektion när som helst om någon frågade 

mig. För det har jag aktuellt hela tiden.  

OkOkOkOk,,,,    så där hämtar du kunskaper.så där hämtar du kunskaper.så där hämtar du kunskaper.så där hämtar du kunskaper.    

Ja, precis. Sen har man lärt sig på idrottsutbildningen. Där lärde 

man sig allting, hur man lärde, ja det var en bra utbildning. (8) 

 

Motionsidrott ger även det en säkerhet i de idrottsliga aktiviteterna 
och en trygghet med en ”idrottshabitus” som har konstruerats till 
viss del ur positiva erfarenheter från skoltidens idrottslektioner. Att 
vara duktig i idrott är dock ändå starkt förknippat med tävlingsre-
sultat och är även det som lärarna själva har upplevt under sin 
skoltid.   

Är det så att ju mer specifik erfarenhet från fritidsidrotten lära-
ren har desto mer styr det valet av undervisningens utformning, 
samtidigt som idrottslärarutbildningen får mindre betydelse? Även 
om en viss idrottslig färdighet lärs in och behärskas under utbild-
ningen existerar ingen garanti för att det också ingår i lärarens un-
dervisning. Viktigt i sammanhanget att notera är att även idrottslä-
rarutbildningen ges av experter inom olika idrottspraktiker med 
bestämda preferenser. Flertalet lärare nämner att utbildningen till 
lärare ger en trygghet, men måste kompletteras av erfarenhet. Det 
är erfarenheten som gör att du blir trygg, säger en lärare. Detta 
gäller såväl erfarenhet från skolan som erfarenhet från idrott på fri-
tiden, båda krävs för att klara undervisningen. Den erfarenhet som 
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varje lärare hämtar från idrott på fritiden kommer som nämnts ti-
digare i regel från en eller två olika idrottsgrenar.  

Sammanfattningsvis präglar lärarnas positiva erfarenhet från en 
viss idrottspraktik(deras kroppsliga kapital), deras val av aktivite-
ter, stärker självförtroendet och ligger väl inbäddad i habitus. Flera 
lärare anger att de vill både berätta om och ha möjlighet att ge till-
baka liknande positiva kroppsliga upplevelser som de själva haft 
till eleverna. Det symboliska kapitalvärde en lärare, i synnerhet på 
elitnivå, tillerkänns av eleverna bidrar till att skapa ett större ma-
növerutrymme för läraren i undervisningen.  

 
Tävlingens betydelse och påverkan 
Hur aktiviteterna genomförs och utförs får medvetna och omed-
vetna konsekvenser beroende på vilken idrottslogik som görs gäl-
lande i undervisningens utformning. I detta avsnitt kommer fram-
förallt sammanhang att belysas där tävlingslogiken förekommer 
och bejakas eller där försök görs att reducera dess påverkan i un-
dervisningen. Övergripande berörs följande i avsnittet: hur förhål-
ler sig lärarna till tävlingen och vilken betydelse får den i undervis-
ningens utformning? Först belyses vad som hos lärarna kan räknas 
som tävling.   

Konditionstester ingår i ett resonemang om att de utförs som ett 
prestationsinslag med hälsoinriktning för att på fysiologisk grund 
säkerställa träningseffekten. Eleverna utför en prestation, men den 
sätts in i ett sammanhang som innebär jämförelser med andra sna-
rare än jämförelse med vad individen kan prestera i förhållande till 
några hälsomål. Det handlar uppenbart om att finna yttre tecken 
på en uthållig kropp med tydliga mätbara uppgifter som tid eller 
sträcka. Därmed uppstår möjligheten till en tydlig rangordning 
med klart uttalad tävlingslogik hos lärarna, när erhållna värden 
används vid betygsättningen.  

Istället för att låta alla tävla lämnas valet att tävla till eleverna. 
Följden blir dels att de som vill ha ett bra betyg måste acceptera 
tävlingslogiken, dels att tävlingslogiken framstår än mer tydligt då 
det gäller att prestera ett bra resultat på konditionstestet för ett 
högt betyg. Signalen är tydlig: utan bra kondition inget högt betyg. 
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En lärare säger att speciellt flickor borde tävla mer och att såväl 
föreningsidrotten som skolans idrottsundervisning är allt för snälla 
mot dem. Den manliga dominansen ses här som norm. Läraren sä-
ger vidare att flickor fostras genom att tävla mer och relationen 
mellan skola och föreningsidrott kopplas samman. Tävlingslogiken 
är tydligt framträdande i en strävan som egentligen handlar om att 
ta för sig och att ta plats. När den fysiska prestationsförmågan 
sätts in i en tävlingslogik upphör likheten till skolans övriga äm-
nen.  

Det framgår i samtalen med lärarna att det råder skillnader inte 
bara mellan flickor och pojkar utan framförallt mellan de elever 
som har en uttalad tävlingserfarenhet och de elever som inte har 
det. Följande samtal kommer in på detta förhållande. 

 
Så Så Så Så det är skillnad mellan fotbollsspelarna och övriga?det är skillnad mellan fotbollsspelarna och övriga?det är skillnad mellan fotbollsspelarna och övriga?det är skillnad mellan fotbollsspelarna och övriga?    

Ja, det tycker jag, eller dom som håller på med idrott där finns 

en naturlig lust att tävla, dom jag har träffat i varje fall. Dom 

som inte har idrott har inte alls den här tävlan i sig. (4) 

 

Om både läraren och de elever som idrottar på fritiden är överens, 
förekommer tävling ständigt i undervisningen och görs ”naturligt”. 
Detta tillämpas oavsett om eleverna som inte har erfarenhet från 
idrotten vill tävla. De utsätts för ett symboliskt våld, då tävling be-
traktas som en självklarhet. 

Hur handskas då fotbollspelarna som är vana vid tävlingssitua-
tioner när de dyker upp vid andra tillfällen än i lagbollspel? En lä-
rare berättar att fotbollspelarna är duktiga i stort sett på allting. De 
är aktiva, visar engagemang och har en förmåga att sprida glädje i 
klassen. Dessutom är de snabba, starka, spänstiga och har bollsin-
ne. Läraren anser t.ex. att en bordtennisspelare, i jämförelse med 
fotbollspelaren, inte alls är lika mycket på hugget eller lika snabb, 
spänstig och stark. Läraren berättar om tillfällen när lagbollspelare 
möter individualister vilka är specialister på andra idrottsgrenar, 
som t.ex. en bordtennisspelare. 

 
Spelar dom mot en bättre pingisspelare … en duktig fotbollskil-

le … möter en elev som är rätt dålig generellt i idrott men är 
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jävligt duktig i pingis. Det kan uppstå frustrationer när fot-

bollspelaren har svårt att ta en förlust … det går inte att luta sig 

mot någon, utan det hänger på dem själva. (1) 

 

Fotbollspelarna tillerkänns ett högt symboliskt kapital av läraren. 
Med detta höga värde är det svårt att acceptera att vara sämre än 
en icke lagbollspelande elev. Läraren säger att det är rätt roligt att 
se när de får möta varandra i en pingismatch eller en bandymatch. 
I och med mängden av olika matcher i lagbollspel blir detta inte 
störande så länge makthierarkin mellan eleverna hålls i balans. 
Detta förklarar varför strategin att ha väldigt mycket lagbollspel i 
undervisningen fungerar. Maktbalansen förblir intakt.  

Hur resonerar då lärarna kring bollspel och tävling? En lärare 
menar att om eleverna spelar badminton ska de kunna de grund-
läggande reglerna. De ska kunna spela badminton på ”riktigt” och 
tycka det är roligt med tävlingsmomentet. Detta vill läraren ha 
istället för att eleverna bara står och slår till varandra. Här blir det 
läraren själv som vill införa tävlingsinslag då eleverna bara står och 
slår. Det blir då en tävlingsverksamhet som erbjuds eleverna även i 
skolans idrottsundervisning. Tävling blir en strategi i undervisning-
en. 

Vad händer när eleverna själva får välja? Det är de tävlingsvana 
eleverna som blir styrande i frågan om huruvida det blir tävling el-
ler inte under lektionerna. Eleverna som är ovana att tävla befinner 
sig inte i den positionen att de kan vara styrande i frågan, utan får 
förlita sig på de tävlingsvanas beslut. Även med en uttalad ambi-
tion från vissa lärares sida att hålla tillbaka fotbollspelarna, och då 
framför allt genom att inte betona tävlingsinslagen, är de svåra att 
ta bort. Ingår tävlingsinslag i undervisningen tenderar de redan 
duktiga, dominerande, eleverna att gynnas och de svagare, domine-
rade, eleverna att missgynnas. Även om tävlingsmomenten är ned-
tonade kommer de duktiga eleverna med en klart uttalad tävlings-
inriktning till idrottsundervisningen. De idrottande eleverna hittar 
ständigt på sätt att tävla säger en annan lärare, trots instruktioner 
om t.ex. att var och en arbetar i sin egen takt. Lärare med en un-
dervisning utan tävlingsinslag sätter varken fokus på de svagare 
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elevernas prestationer eller de duktiga elevernas intresse för tävlan. 
Lektioner utan tävlingsinslag, hur ser dessa ut? 

 
Tävlingsinslag i din undervisning.Tävlingsinslag i din undervisning.Tävlingsinslag i din undervisning.Tävlingsinslag i din undervisning.    

Vi har inte mycket av det här på skolan utan vi försöker fånga 

upp dom här få som inte idrottar så mycket. Vad vi också här 

bygger väldigt mycket vår undervisning på, är att vi ska ha rö-

relse, mycket konditionsträning har vi på skolan och framförallt 

också variation. Vi har sällan t.ex. två lektioner i rad där vi har 

samma idrott och det är just av den anledningen. Man får dom 

här eleverna som aldrig idrottat att säga, ooh det här var roligt 

… det är flera elever som aldrig har idrottat som kanske tyckte 

squash var jätteroligt och som nu har börjat … jag lyckas hellre 

med en sån grej, än att lägga vikten på några fotbolls- och 

hockeyspelare för dom vet jag tränar ändå 15 timmar i veckan, 

det är inte där jag lägger mitt krut. (10) 

 

Genom att ha olika och omväxlande fysiska aktiviteter lägger lära-
ren energin på de elever som inte är aktiva i föreningsidrotten. Här 
lyfts aktiviteten som upplevelselogik fram med en ambition att be-
tona omväxling istället för tävling och visar på ett annat sätt att 
resonera i förhållande till undervisningen. 

 Sammanfattningsvis framstår tävlingslogiken som central i un-
dervisningen och tävlingsmoment efterfrågas också av de domine-
rande eleverna. Tävling erkänns som fenomen och med lagbollspe-
lens dominans i undervisningen utmanas inte denna logik, även om 
några lärare strävar efter att också ha inslag som karaktäriseras av 
upplevelselogik med de dominerade eleverna i åtanke.     

 
Att skapa efterfrågan  
Inledningsvis ställdes följande fråga. Vad åstadkommer lärarna 
med aktiviteterna i undervisningen? Många lärare framhåller vik-
ten av att eleverna får möta olika idrottsformer. Flera lärare upp-
når detta genom att kontakta olika idrottsföreningar.  
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… vi ringer föreningar och bokar deras lokaler, vi använder oss 

också av deras instruktörer, man kan inte vara duktig på allt. 

Dessutom när det är folk från föreningen som har hand om ele-

verna, är det boxning, ska inte jag stå där och officiellt instrue-

ra. Jag kan göra det, men det är alltid bra när man har någon 

vid sin sida som är proffs på det. Gruppen går på s.k. presenta-

tion av olika former av alternativ till träning. Då vill dom även 

ha det på sin fritid sen. Det är meningen att vi ska presentera 

många aktiviteter för dom. När dom t.ex. kommer till gymmet 

ser dom hur det funkar, annars är dom lite rädda … men är 

dom med oss några gånger och får genomgång på maskinerna, 

skaffar de sedan egna träningskort där. (4) 

 

Ämnet idrott och hälsa blir nära sammankopplat med tävlingsid-
rott men även med hälsoidrott som t.ex. gym.  Eleverna ska kunna 
söka sig till någon av alla dessa olika former av idrott som finns i 
samhället. Här handlar det om att prova på olika fysiska aktivite-
ter för att eleverna ska våga ta steget och prova på fritiden. Om 
eleverna är bekanta med miljön där idrottsaktiviteten utförs är ste-
get kortare att ta. Undervisningen byggs upp genom att rada upp 
en mängd exempel på fysiska aktiviteter som eleverna blir instrue-
rade i av instruktörer med en erfarenhet i den aktuella idrottsprak-
tiken. Läraren markerar tydligt att ”proffs” är man då kunskapen 
finns i idrottspraktiken. 

Genom det utbud som idrotten i samhället erbjuder, skall en ef-
terfrågan skapas av en aktivitet som eleverna vill fortsätta utöva. 
Här är det lärarens förhoppning att eleverna får smak för någon 
idrottsaktivitet, en smak som dock redan finns djupt inbäddad i 
många elevers kroppar. För att ändra smak krävs det en stor för-
ändringsbenägenhet över tid. Även om ett utbud finns är det inte 
en självklar möjlighet att kunna välja vilken idrottspraktik som 
helst (Bourdieu 1984; Bourdieu 1992a). Smaken för en viss idrott 
eller avsmak för idrott finns redan tydligt representerad hos elever-
na i gymnasiet.  Skolan erbjuder en möjlighet för eleverna att 
kringgå ett synkroniskt val och mer utnyttja ett diakroniskt.120 Ele-
                                                   
120  Idrottspraktikerna i idrotternas rum kan kopplas till två bilder av individernas sociala positioner. 
Den synkroniska bilden framträder när idrotter kopplas till de förkroppsligade dispositioner som 
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vernas kroppsliga dispositioner baseras bland annat på klasstillhö-
righet och är i många fall redan stängd i gymnasieåldern när det 
gäller vissa aktivitetsformer. Möjligheten är alltså kraftigt begrän-
sad för vissa elever, men trots detta gäller att ju större idrotten är, 
desto högre tryck på efterfrågan finns i denna modell av aktivitets-
val. Följden blir att minst ett lagbollspel ständigt erbjuds bland al-
ternativen. Vad är det som avgör vilken fysisk aktivitet som kan 
finnas med? Jag pratar med en annan lärare.  
  

Finns det någon idrottsaktivitet, som du säger, nej det här Finns det någon idrottsaktivitet, som du säger, nej det här Finns det någon idrottsaktivitet, som du säger, nej det här Finns det någon idrottsaktivitet, som du säger, nej det här 

ingår inte i undervisningingår inte i undervisningingår inte i undervisningingår inte i undervisningen, som ni har tackat nej till eller en, som ni har tackat nej till eller en, som ni har tackat nej till eller en, som ni har tackat nej till eller 

diskuterat om ni ska ha med eller inte?diskuterat om ni ska ha med eller inte?diskuterat om ni ska ha med eller inte?diskuterat om ni ska ha med eller inte?    

Nä kanske inte, om eleverna vill och vi tycker det har med id-

rott att göra. Där finns en gräns, det måste det, vi går inte och 

spelar biljard och inte dart. Du förstår vad jag menar? 

Ja. Där drar ni en gräns?Ja. Där drar ni en gräns?Ja. Där drar ni en gräns?Ja. Där drar ni en gräns?    

Ja, det gör vi. Bowling spelar vi däremot, gränsen går mittemel-

lan biljard och bowling. 

Kan du beskriva, Kan du beskriva, Kan du beskriva, Kan du beskriva, hur du hur du hur du hur du resoneraresoneraresoneraresonerarrrr    dådådådå????    

Riksidrottsförbundet, vi säger det i alla fall till eleverna, att det 

är idrott det vi håller på med och om vi har svårt att bestämma 

oss för vad som är vad. Det som ingår i Riksidrottsförbundet, 

det är idrott. Gör det inte det är det inte idrott. 

Om dart kommer medOm dart kommer medOm dart kommer medOm dart kommer med????    

Så skulle det kunna vara. Amen, det är bara en sån grej som vi 

har sagt, men ändå det ligger lite i det, att man försöker hitta. 

Vi vill helst få med lite motionsbit i det också även om all idrott 

inte är motion. Skytte är t.ex. inte motion.  

Skytte har ni som aktivitet?Skytte har ni som aktivitet?Skytte har ni som aktivitet?Skytte har ni som aktivitet?    

Ja, vi har det mest för att prova på det en gång, luftgevär. (11) 

 

                                                                                                            
individer med vissa sociala positioner har. Med andra ord, den sociala klass man tänker på när en 
idrottspraktik är ett självklart, men även ett omedvetet, val. Detta sker när smak, och social klass är 
sammanlänkat med habitus. Faran med att koppla samman en idrott med en social position är att 
olika positioner kan behålla klyftorna dem emellan och ge en skevhet till de faktiska förhållandena. 
Den diakroniska bilden framträder när individer försedda med olika dispositioner trots dessa kan 
börja utöva en viss idrott, som inte förknippas med deras sociala klass. Alla idrotter framstår då som 
möjliga att utöva men, vissa mindre troliga och valen sker heller inte godtyckligt.   
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Läroplan eller skolans kursplan i idrott och hälsa bildar här inte en 
referensram till vad som ska finnas med i undervisningen, utan här 
erbjuds olika fysiska aktiviteter som styrs i första hand via den or-
ganiserade idrottsrörelsen. Inträdesbiljetten in i undervisningen be-
står av att idrottsaktiviteten är med som medlem i RF. Även kravet 
på motion som läraren vill ha med får mindre betydelse. Idrottens 
konkurrensfält har här mer eller mindre öppen tillgång till ämnet 
idrott och hälsa i skolan. Detta innebär att det i idrottsundervis-
ningen i större utsträckning värdesätts det som produceras och ef-
terfrågas inom idrottsfältet än motsvarande inom utbildningsfältet.  

Bland de aktivitetsalternativ som erbjuds eleverna ingår så gott 
som alltid lagbollspel som ett val och med dess olika varianter ska-
pas en större efterfrågan. Det existerar en väl inarbetad strategi i 
undervisningen att ha med lagbollspel som ett ständigt återkom-
mande inslag. Argumentet är att tillgodose de duktiga och sköt-
samma eleverna, vilket gäller framförallt de som gillar lagbollspel. 
Däremot erbjuds det inte i samma utsträckning möjligheter för de 
elever som vill undvika lagbollspel. Det utövas ett symboliskt våld 
mot denna grupp elever, men de elever som är intresserade av lag-
bollspel behöver inte utsättas för åtgärder av läraren för att de ska 
vara villiga att pröva något nytt eller förändra den redan inslagna 
vägens intresse.  

Hur ser det då ut för de dominerade elever som inte tycker om 
lagbollspel? Här framkommer att det finns ett annat alternativ, en 
aktivitet som oftast inte har lika hög status i lärarens eller elevernas 
ögon. Lärarna har här problem att både sysselsätta och motivera 
dessa elever men berättar när de lyckats med någon helt ointresse-
rad elev. För lärarna handlar det mest om att skapa kontakt med 
och aktivera eleverna snarare än att de ska lära sig utföra aktivite-
ter. Problemen är oftast att dessa elever och lärarna inte pratar 
samma ”språk”, vilket hindrar den fostran läraren vill eleven ska 
få. Vid ett samtal med en lärare, om eleverna som inte är idrottsin-
tresserade, nämns ett udda knep för att få till stånd en möjlighet att 
uppmuntra aktivitet hos eleverna. Läraren berättar: 

 
Styrketräning går bra hem hos flickor. Dom har mycket dåligt 

självförtroende och man spelar lite på det här med utseendet. 
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Jag har medvetet gått in för det, att arbeta utifrån utseendet. 

Utseende alltså, hållning och liknande … inte är det hälsosyn-

punkter som dom fastnar först för. Det är mer utseendet, du 

kan spela på. (13) 

 

Dessa flickor går inte att motivera med det idrottsliga språk som de 
flesta lärarna använder sig av. Istället utnyttjas elevernas utseende-
fixering och den schablonbild som finns i samhället om hur en 
kropp ska se ut och som inte med nödvändighet bara har en id-
rottslig anknytning utan symboliserar vår tids skönhetsideal. Det 
blir ett danade av kroppen snarare än karaktären och flickorna 
möts i det här fallet med ett språk som de alla förstår och som ska-
par en vilja till förändring hos flickorna. Kroppen behandlas som 
ett mål. Det är inte den delen av hälsoområdet som behandlar 
kroppens verksamhet som en organism som är relaterad till den 
hygieniska kulten av kroppen, utan här handlar det om en beto-
ning av kroppens utseende, som en bild, som kan uppfattas av 
andra (Bourdieu 1997). Här utnyttjar läraren de etablerade genus-
föreställningarna som finns i samhället som strategi för att få till 
aktivitet hos eleverna snarare än att utmana sina egna och flickor-
nas föreställningar.121 122  

Jag har kunnat se två olika strategier användas för att fostra ele-
verna till aktivitet i idrott: en karaktärsdanande norm ingående i 
tävlingslogiken, som är den som lärare och de på fritiden idrottan-
de eleverna utgår ifrån, samt en kompletterande norm om det 
kroppsliga danandet.  Här framkommer m.a.o. två olika sätt att 
förhålla sig till vilken funktion idrottsaktiviteten ska ha och där-
med en definition av den legitima kroppen och det legitima bruket 
av kroppen (Bourdieu 1997). Lärarna har därmed andra förvänt-
                                                   
121 ”enligt en logik som återfinns också i relationerna mellan dominerande och dominerade i det soci-
ala rummet och gör att man i båda fallen gör bruk av samma opposition, men ger de termer den 
sätter mot varandra omvända värden, kan man – med Seymour Fisher – konstatera att män tenderar 
att vara otillfredsställda med de delar av sin kropp de anser vara »för små» medan kvinnorna snara-
re är kritiska mot de partier de tycker är »för stora»” (Bourdieu 1999a s. 81). 
122 Brown som i sin forskning utgår från Bourdieu bekräftar denna bild av etablerade genusföreställ-
ningar även hos idrottslärarstuderande (Brown 2005). 
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ningar på de fotbollspelande eleverna oavsett kön jämfört med ele-
verna som utsätts för den kroppsligt danande strategin.123  

Hur används då fotbollspelande elever i undervisningen? Vid ett 
samtal diskuteras ett par elever. Läraren säger att den ene sköter 
sig bra och på det organisatoriska och intellektuella planet befinner 
sig snäppet högre än den andre. Det som skiljer eleverna åt är att 
den ene eleven agerar som ledare och kan omvandla sina fotbolls-
kunskaper i undervisningen, medan den andre nöjer sig med att 
delta. Det framträder en klar distinktion mellan att bara delta och 
att även vara en ledare som kan ta ansvar för moment i undervis-
ningen. Vilken roll har då fotbollspelaren som ledare? Samtalet 
som handlade om en flicka som var en duktig ledare fortsätter. 

 
FFFFlickorna som är fotbollsspelare, var hamnar dom i detta?lickorna som är fotbollsspelare, var hamnar dom i detta?lickorna som är fotbollsspelare, var hamnar dom i detta?lickorna som är fotbollsspelare, var hamnar dom i detta?    

Man kan ju säga dom är lite förbindelselänkar. För dom andra 

tjejerna ser ju att dom är duktiga och kör … och har det här 

fotbollsspråket och jag tycker dom lär av varandra. (12) 

 

Fotbollspelarna används till att skapa intresse hos de andra elever-
na och läraren använder eleven som en budbärare för att förmedla 
ett idrottsspråk till de andra eleverna, såväl pojkar som flickor. 
Denna taktik används av lärare även då de inte själva har en stor 
kunskap inom området som behandlas. Lärarna använder också de 
fotbollspelande eleverna för att styra upp lagbollspelen under spe-
lets gång. Här är det viktigt att peppa lagkamraterna att komma 
igen och fortsätta att kämpa, prata om vilka positioner som ska 
markeras i försvaret och ta initiativ i spelet. Eleven blir expert 
inom ett område som är välkänt för många elever och det är enkelt 
för läraren att lämna över till eleverna.  

Det förekommer att även mindre vanliga aktiviteter kan ledas av 
elever. Ett exempel är en elev som skrev ett projektarbete om stre-
etdance och fick leda klassen i dans. Läraren använde eleven även i 
andra klasser då dansen uppskattades och ”du förstår, en sån ung 
flicka pratar deras språk” (13).  
                                                   
123 Här kan även i viss mån de etablerade genusföreställningarna utmanas eller kanske är de bara 
inordnade i den manliga dominansen. 
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De duktiga, aktiva och intresserade, eleverna ska försöka få med 
sig eleverna som är svagpresterande eller tycker det är tråkigt. 
Uppgiften är att få dem att känna samma glädje som lärarna säger 
att de själva upplever. Det finns en önskan att via upplevelsen ska-
pa intresse hos alla elever. Då kan inte de duktiga eleverna visa sig 
uttråkade, det kan smitta av sig till de andra. Förutom att skapa 
intresse används de duktiga eleverna även till att visa att vissa akti-
viteter, som t.ex. uppvärmning, inte är farligt att ta ansvar för.  

Sammanfattningsvis visade det sig att lärarna tar hjälp av elever 
som budbärare när undervisningen utformas kring de duktiga ele-
vernas efterfrågan av aktiviteter. Ju större idrotten är i samhället, 
desto högre tryck på efterfrågan finns i denna modell av aktivitets-
val.   
 
Krav på kunskaper 
Övergripande belyser detta avsnitt de krav som lärarna ställer och 
efterfrågar hos fotbollspelarna och de andra eleverna i form av 
kroppsliga kunskaper i undervisningen. Med andra ord: hur ut-
formar lärarna idrottsundervisningen i förhållande till den mening 
och det sammanhang som förekommer i kraven på elevernas id-
rottsliga förmåga och användning av kroppen?  

 
Kunna tävla och prestera med boll 
De specifika färdigheter som fotbollspelarna har bär de med sig in i 
skolans idrottsundervisning. De får god användning för vanan att 
idrotta i grupp samt för såväl fysiska grundkvalitéer som för mer 
idrottsspecifik teknik. Fotbollspelarna behärskar tekniken när de 
ska skjuta, passa och dribbla. De ska inte bara använda sin goda 
bollkänsla utan de färdigheter som fotbollspelarna har i sina krop-
par räknas bara som värdefulla om de samtidigt är aktiva. Fot-
bollspelarna har inte samma fysiska motstånd i skolans idrottsun-
dervisning, som de har på träningarna i fotbollföreningen, något 
som lärarna är införstådda med då de samtalar med eleverna om 
vad de gör på fritiden. Det handlar inte om att visa fram fotboll-
färdigheter eller den fysiska förmågan, det konstaterar läraren ti-
digt att de har. För lärarna är det viktigt att eleven visar sig aktiv 
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oavsett förmåga i alla lägen, men ju bättre eleven är desto mer ak-
tiv förväntas han eller hon vara.  

Flera lärare säger att vissa fotbollspelare är så tävlingsinskolade i 
fotbollföreningen att de tvunget vill ha kamp och motstånd och 
något att tävla om även i skolans lagbollspel för att vara helt moti-
verade att anstränga sig. Hur kommer tävlandet till uttryck enligt 
lärarna? 

 
Fotbollsspelare är väldigt tävlingsinriktade, det måste alltid 

räknas mål och det ska vara rättvisst. Det går inte att missa nå-

gon frispark, eller något liknande utan det ska vara riktig fot-

boll … (3) 

 

Enligt lärarna, är kravet från fotbollspelarna att idrott ska utföras 
på ”rätt” sätt vilket innebär tävling. Lärarna vill att eleverna ska 
anstränga sig ordentligt i undervisningen och därför går det att 
vara mer överseende med att fotbollspelare helst vill spela fotboll. 
Hellre det än att de inte brukar allvar. Tävling och fysisk ansträng-
ning framträder intimt sammanknippat för lärarna, och troligtvis 
även för fotbollspelarna, så som de är vana vid tävling i idrottsfö-
rening. Lärarna säger att det finns fotbollspelare som även an-
stränger sig i andra aktiviteter än bollspel. Vad visar de rent 
kroppsligt fram vid dessa tillfällen? Lärarna säger att de flesta fot-
bollspelarna är vältränade men deras kroppar är inte vana att ut-
öva vissa typer av aktiviteter som t.ex. dans och redskapsgymnas-
tik. Sammanfattningsvis är lärarnas förväntan på eleverna att de 
alltid ska anstränga sig, något som fotbollspelarna gör om de får 
tävla och spela lagbollspel i undervisningen. Att kunna prestera 
med boll framstår snarast som en självklarhet.  

 
Kunna visa förmågan och dölja bristerna 
Rytmik och koordination är nödvändiga inslag i t.ex. dans och 
redskapsgymnastik och bidrar med en uttrycksfullhet till att ge 
mening i dessa idrottsaktiviteter. För att klara av dessa idrottsakti-
viteter krävs enligt lärarna en annan kroppslig erfarenhet än de 
fotbollspelarna har. Det som fotbollspelarna bär med sig i form av 
kroppsligt kapital bygger på en annan idrottslig mening. Lärarna 
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framhåller att för fotbollspelarna gäller det framförallt att kunna 
behärska kampsituationer i lagbollspel.  

Lärarna betonar tydligt vissa kroppsliga förmågor som viktiga, 
medan andra går att kompensera för med aktivitet och glatt hu-
mör. Lärarna säger att det syns i undervisningen att fotbollspelarna 
är vana vid att träna och vissa har även erfarenhet av andra aktivi-
teter än fotboll. Att röra på sig blir i fysiskt hänseende viktigare än 
vilken fysisk aktivitet som utövas, samtidigt ska eleverna inse att 
det är kul och viktigt att röra på sig. En lärare säger att fotbollsspe-
larna förhoppningsvis har insett detta för länge sedan. 

Finns det något som hindrar fotbollspelarna att klara av och ut-
föra andra idrottsliga aktiviteter? En lärare säger att de fysiska för-
utsättningarna har fotbollspelarna och rent konditionsmässigt lig-
ger de oftast i topp. Om de däremot skulle hoppa plint (det händer 
inte så ofta), kan de vara ganska klumpiga. Även om eleverna visar 
fram brister ges inte denna form av aktiviteter betydelse eller ut-
rymme i någon nämnvärd omfattning. Lärarna framhåller att fot-
bollspelarna har oftast en hyfsad styrka och är allmänt sett duktiga 
rent fysiskt i idrott. Detta gör att denna grupp elever aldrig betrak-
tas som svaga, de tillhör alltid de dominerande. En annan lärare 
säger att de erfarenheter fotbollspelarna har med sig beror på hur 
de tränar fotboll och hur mycket allsidig träning de tar in i den öv-
riga träningen. Består fotbollsträningen bara av uppvärmning, spel 
i kvadraten och sen tvåmål utvecklas de inte. Vidare menar denna 
lärare att det måste till styrketräning, de måste våga göra andra sa-
ker, testa andra idrotter. Vissa fotbollsklubbar testar spinning, 
brottning och bodypump. Ännu fler klubbar löptränar och har re-
gelbunden styrketräning. Läraren menar därför att de blir allsidiga-
re fotbollsspelare som är mer öppna för att våga testa nya aktivite-
ter. Även om fotbollspelarna bara har erfarenhet från fotboll på 
fritiden har de olika bred idrottslig erfarenhet genom träningen i 
fotbollföreningen, vilket de även utnyttjar i skolans idrottsunder-
visning.  

En annan lärare säger att de fotbollsintresserade eleverna ofta 
kan reglerna även i andra lagbollspel, vilka de visar betydligt större 
intresse för, än övriga idrottsaktiviteter. Det kan förstås som att 
vissa fotbollspelare visar smak för flera aktiviteter i undervisning-
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en, men framförallt visar de smak för lagbollspel. Hur fungerar då 
lagbollspel när det får andra former? En lärare berättar följande 
om bollspel. 

 
Någonting av det här du har väldigt mycket av?Någonting av det här du har väldigt mycket av?Någonting av det här du har väldigt mycket av?Någonting av det här du har väldigt mycket av?    

Nä, jag kan inte säga att jag har väldigt mycket av någonting, 

det var bollspel och det behöver inte vara dom här traditionella 

utan det kan vara grejor vi hittar på. Vi hittar på nya bollspel 

och en massa, det är egentligen lekar det också så det är nog 

ganska mycket, lekar och bollekar och sånt allmänt. 

Finns det något kunskapsmässigt innehåll, i bollspelet?Finns det något kunskapsmässigt innehåll, i bollspelet?Finns det något kunskapsmässigt innehåll, i bollspelet?Finns det något kunskapsmässigt innehåll, i bollspelet?    

Alltså när man spelar bollspel, vad man tränar då? 

Mmm.Mmm.Mmm.Mmm.    

Samarbete, kondition, koordination och blick för spelet. Ja, det 

är väldigt mycket egentligen vad man tränar och alla är delakti-

ga. Det är det som är risken när man har dom här traditionella 

spelen att fotbollspelarna, om man har den traditionella fotbol-

len då blir det liksom, de är väldigt dominerande då. Därför är 

det bättre om man har ett bollspel som ingen annan kan, man 

aldrig spelat, att man modifierar det lite och det tycker jag ock-

så att dom bjuder på. 

Är detta anledningen som gör att du hittar på?Är detta anledningen som gör att du hittar på?Är detta anledningen som gör att du hittar på?Är detta anledningen som gör att du hittar på?    

Ja, för då är det lika för alla. Men ändå är det så att dom som 

spelar spel, dom har alltid en fördel men den blir inte så uppen-

bar då. (8)  

 

Läraren vill utveckla samarbetsförmågan hos eleverna genom att 
träna en ”blick för spelet” och att alla tillåts vara delaktiga. Båda 
dessa delar bidrar till kunskap för en taktisk förståelse. Leken eller 
spelet som utövas kan ha olika form, regler osv. som är nya för alla 
elever, men i och med att de bollspelande eleverna redan har en 
”blick för spelet” blir även nya lagbollspel lätta att utöva för denna 
grupp. De traditionella spelen kan ersättas med nya former för att 
stimulera de elever som inte är lagbollspelare från början och för 
att skapa en idrottslig praktik som i hög grad påminner om det 
som de andra eleverna redan kan och är bra på att utöva. De lag-
bollspelande eleverna blir bäst även på dessa nya spel då de består 
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av samma idrottslogik som de traditionella även om läraren försö-
ker mildra graden av kamp i spelet eller leken.  

Fotbollspelarnas fotbollspecifika kapital erkänns även värde i 
andra lagbollspel i idrottsundervisningen. Detta kan uppfattas både 
positivt och negativt. Positivt blir det så till vida att fotbollspelarna 
förstår idén om hur spelet fungerar. Då kan fotbollspelarna bidra 
till att det blir ett bra spel. Negativt blir det om fotbollspelarna till-
lämpar vad som är tillåtet i fotboll i ett annat lagbollspel och t.ex. 
använder tacklingar där det inte är tillåtet. En höjning av tolerans-
nivån i kampen riskerar att göra spelet onödigt hårt och tävlingsin-
riktat. De flesta lärarna påpekar att detta är ett stort problem.  

Sammanfattningsvis karakteriseras innehållet av en verksamhet 
där de fotbollspelande eleverna kan visa prov på styrka och hög 
prestationsförmåga. De lagbollspelande eleverna betraktas aldrig 
som svaga, de tillhör alltid de dominerande. När dessa elever visar 
fram brister handlar det om en form av aktiviteter som inte ges be-
tydelse eller utrymme i någon nämnvärd omfattning. 

 
Kunna ta i och anstränga sig  
Hur vill lärarna att fotbollspelarna ska agera under idrottslektio-
nerna? 

 
Krävs det mycket av dom, aKrävs det mycket av dom, aKrävs det mycket av dom, aKrävs det mycket av dom, ansträngningsmässigt? nsträngningsmässigt? nsträngningsmässigt? nsträngningsmässigt?     

Jag brukar säga till dom: jag kan acceptera att det är hans max. 

nivå. Med den nivå du ligger på idag så har du ribban högre. 

Samtidigt säger man: jag har faktiskt ett bra betyg i bakfickan 

om du fortsätter som du har gjort hittills … jag vill se lite fler 

svettdroppar så blir det ok. (4) 

 

Läraren vill att fotbollspelarna ska vara ordentligt aktiva i under-
visningen även om de anstränger sig dagligen i fotbollträningen. 
Det krävs en hög ansträngningsgrad i alla undervisningssituationer 
men läraren kräver olika beroende på elevens fysiska förmåga. 
Budskapet blir att ju bättre tränad du är, desto mer ska du svettas 
på lektionerna. Lärarna vill att det ska synas på kroppen att eleven 
anstränger sig. Svettdropparna gäller som ett kvitto på ansträng-
ningen och är det som värdesätts i idrottsundervisningen. De gång-
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er som undervisningen inte innehåller lagbollspel kan fotbollspe-
larna hävda sig bra med en god fysisk förmåga och en vilja att våga 
pröva på det som de inte kan från början, men som de i viss mån 
klarar tack vare en vältränad kropp. Allt värderas positivt bara 
fotbollspelarna är aktiva och villiga till stor kroppslig ansträng-
ning. Det ger ett värde att de duktiga eleverna, med högt anseende i 
gruppen, anstränger sig i alla lägen under idrottslektionerna. Den 
pedagogiska legitimiteten blir bekräftad av dessa duktiga elever, 
allt enligt det värdesystem som gäller inom idrottsfältet. Den blir 
som starkast när den möter och förstärker redan existerande dispo-
sitioner. Idrottslärarnas fokus riktas mot de redan ”troende” och 
har därigenom medverkat till att ett symboliskt våld kan utvecklas 
gentemot den dominerade gruppen elever. 

Lärarna ställer fotbollspelarna inför ett uppdrag, en utmaning, 
på idrottslektionerna, som innebär att samtidigt som de anstränger 
sig mer än andra ska de bidra till ett bra spel. En lärare säger att 
när det är fotboll är de duktiga, då går det att glänsa, men står nå-
got annat på programmet visar det sig ofta att det bara är fotboll 
som är deras aktivitet. Denna lärare framhåller också att fot-
bollspelarna redan är specialiserade sedan unga år och har inte nyt-
ta av fotbollstekniken i andra grenar, där får de lita på sin fysiska 
förmåga istället, men fotbollspelarna klarar andra lagbollspel efter-
som de förstår lagbollspelens principer. De har smak för och är 
vana vid kampen i bollspelet. De fysiskt krävande momenten kla-
ras av eftersom de är vältränade och har redan smak för träning. 
Som en lärare säger, ”de är faktiskt mer motiverade oavsett vad 
som görs på idrottslektionen” (2). Var kommer denna inställning 
ifrån? En lärare gör jämförelser med idrott på fritiden och säger att 
fotbollspelarna lär sig på träningarna, kompetensen finns i kroppen 
och när tränaren säger något, lyder de. Läraren säger att det syns 
på elevernas kroppar vilka som är aktiva i lagbollspel.  

Sammanfattningsvis framhåller lärarna att det ska synas på 
kroppen att eleven anstränger sig. Samtidigt som de duktiga ele-
verna anstränger sig mer än andra ska de bidra till ett bra spel. De 
fysiskt krävande momenten klaras av eftersom de duktiga eleverna 
är vältränade och har redan smak för träning. 
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Vilka idrottspraktiker premieras? 
Hur uppfattas de andra eleverna kroppsligt sett? En lärare berättar 
att i dagsläget är eleverna överlag sämre än tidigare årskullar. De 
är inte grundtränade och inte vana vid belastningsträning. Läraren 
säger att idag upplevs fotbollspelarna ännu bättre än för tio år se-
dan i jämförelse med de elever som inte tränar. Om jämförelserna 
bygger på hur skillnaderna är rent fysiskt blir uppdelningen väldigt 
klar. Överst de vältränade, särskilt lagbollspelare och i synnerhet 
pojkar, och underst de otränade, särskilt elever ointresserade av 
lagbollspel och i synnerhet flickor. En manlig dominans är påtag-
lig. Fysiskt gäller detta oavsett om det är lagbollspel eller någon 
annan aktivitet som pågår. En lärare påpekar att självklart utmär-
ker sig fotbollspelarna när det spelas fotboll. Det kan förstås som 
att i fotbollspelarnas kroppar har lagrats erfarenheter, som blir till 
ett system av vanor och dispositioner, vilket gör att fotbollspelarna 
är mer utvecklade i allt från balans, koordination och motorik än 
elever som inte är vana att träna. Fotbollspelarnas habitus ger stra-
tegier för hur de ska hantera de välbekanta kroppsliga utmaning-
arna i idrottsundervisningen. Detta värdesätter lärarna och fot-
bollspelarna blir innehavare av ett högt kroppsligt kapital.  

En annan lärare säger att om en elev har hållit på med idrott 
från ung ålder märks det även i andra idrottsaktiviteter. Det märks 
i t.ex. hinderbanan där dessa elever aldrig har några problem. Där-
emot bland elever utan erfarenhet av idrott på fritiden förekommer 
det att de inte klarar av hopp över en låg plint, eller jämfotahopp 
över häckar. Dessa elever får hoppa bredvid häcken när de inte 
klarar av att ”hoppa över en häck som är 50 cm hög” (10). Lära-
ren berättar vidare att fotbollspelare ofta har en bredare idrottslig 
erfarenhet. Det kan vara erfarenhet från andra lagbollspel, men 
vissa har även erfarenhet från andra idrotter som kräver uthållighet 
och styrka, vilka är fysiska kvalitéer som även krävs för att bli 
duktig fotbollspelare. Det kan förstås som att fotbollspelarna i un-
dervisningen inte är främmande för att göra idrottsaktiviteter (om 
de måste) med en idrottslig mening i form av förflyttning som t.ex. 
hinderbana eller häcklöpning. Karaktären i dessa idrottsaktiviteter 
ligger närmre fotbollspelarnas erfarenheter än idrottsaktiviteter 
med en idrottslig mening i form av uttryck som t.ex. dans, vilket 
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lagbollspelarna enligt lärarna allra helst undviker helt i undervis-
ningen om de kan.  

Även fysiska förmågor kan kopplas till detta resonemang då de 
värderas olika i undervisningen av lärarna. Flertalet lärare framhål-
ler att flickorna är smidiga och rörliga i större utsträckning än poj-
karna och de fotbollspelande pojkarna behärskar inte och visar 
inget intresse för rörlighet eller smidighet. Lärarna värdesätter hel-
ler inte rörlighet lika högt som uthållighet i undervisningen. Med 
andra ord att ha en kroppslig kompetens med en fysisk förmåga 
som en konditionsstark fotbollspelare värderas högre än att ha en 
kroppslig kompetens med en fysisk förmåga som en smidig gym-
nast. En elev med ”fotbollskropp” värderas högt. 

Under samtalen med lärarna pratar vi om idrottsaktiviteter som 
fotbollspelarna inte är vana vid att utföra. Flera lärare säger att 
bland dessa elever är flickorna betydligt piggare och mer alerta, att 
vara med på idrottsaktiviteter som är ovana för dem, än vad poj-
karna är. En lärare säger att det är viktigt av eleverna upplever oli-
ka rörelser och att det inte går att förklara en rörelse om man inte 
har upplevt den själv. Läraren fortsätter berätta att det handlar om 
att förstå ett kroppsspråk samt att det ingår fler dimensioner än att 
bara läsa i en bok och försöka praktisera det. Läraren framhåller 
vidare att fördelen är att eleverna ges möjlighet att upptäcka musk-
ler och rörelser som de inte finner när de spelat fotboll. Denna lä-
rare uttrycker något som sällan förekommer i intervjuerna, nämli-
gen en önskan att vilja vidga alla elevers kroppsliga erfarenheter 
snarare än att eleverna bara använder det som de har erfarenhet av 
med sig in i idrottsundervisningen. Även om fotbollsflickorna är 
villigare att göra andra idrottsaktiviteter väljer de, när det kommer 
till lagbollspel, att spela med pojkarna. En annan lärare säger att 
flickorna spelar med pojkarna för där får de mer motstånd och 
högre tempo. Fotbollsflickorna är vältränade och vana vid denna 
typ av kamp i spelet, då även de har hållit på med föreningsfotboll 
under hela skoltiden. Här är det en stor skillnad mellan fotbolls-
flickorna och andra flickor i klasserna. Även om det finns flickor 
som tycker om fotboll, men inte har erfarenhet från föreningsfot-
boll, går de sällan över och spelar med bara pojkar, då spelet får, 
som en lärare säger, en ”tuff karaktär”. Det accepteras av deras lä-
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rare om dessa flickor inte vill spela. Följden blir att fotbollsflickor-
na får ett högt värde när de är med i det tuffa spelet. Dessutom är 
det tydligt att pojkar som inte vill spela fotboll halkar ner betydligt 
i värde och hamnar bland de dominerade. Ett symboliskt våld ver-
kar i en tydlig uppdelning mellan de dominerande och de domine-
rade.  

I motsats till fotbollsflickorna som har bred kroppslig erfarenhet 
säger läraren att för fotbollspojkar gäller i princip att de flesta en-
bart har en bakgrund från fotboll. Med andra ord, fotbollsflickor-
nas kroppsliga kapital avgränsas inte så skarpt som fotbollspojkar-
nas. Pojkarna har utpräglat fotbollskroppar med en snäv smak. 
Det kan förstås som att pojkarnas fotbollserfarenhet räcker, då det 
ger ett högt anseende i deras värld och ett ansenligt erkännande av 
kroppsligt kapital även i idrottsundervisningen. I lärarnas utsagor 
kan en stor del av konflikterna i undervisningen kopplas till att an-
nan idrottserfarenhet inte erkänns värde av fotbollspojkarna.  

Under ett samtal berättar en lärare följande om fotboll.  
 

………… fotboll är en maskulin sport framför allt, det är killarnas 

sport och då, med en gång syns det, förutom att dom är högst 

på rangen i idrotten, blir dom också där uppe när det sysslas 

mycket med det och dom syns mycket … fotbollen står högt 

idag i att klassa någon som duktig i idrott. Dom går nästan 

också in med det i ryggen, att jag spelar fotboll i den och den 

klubben och då är jag duktig i idrott. (6) 

 

Lagbollspel står högt i kurs och av dessa värderas fotboll högst. 
Om ”att vara duktig i fotboll” gäller som synonymt med ”att vara 
duktig i idrott”, blir den disposition som fotbollspelarna har nor-
men för vad som är eftersträvansvärt för både pojkar och flickor 
inom idrottsämnet i skolan. De idrottsaktiviteter som följaktligen 
ligger längst ifrån att passa fotbollspelarnas smak är de idrotts-
praktiker som fotbollspelarna helst vill undvika i idrottsundervis-
ningen.  

Om vi vänder på resonemanget och frågar om lagbollspel passar 
alla elever, hur blir det då? Under ett samtal som handlar om hur 
man organiserar idrottsundervisningen säger en lärare följande. 
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 ”… för dom som inte redan är fast i en idrottsförening sen dom 

var små, börjar inte när dom är 18-19 år. Dom är chanslösa i 

alla bollsporter, det är kört att börja när dom andra går över 

från junior till seniorer. Då är det bara individuella aktiviteter 

kvar att välja.” (11)  

 

De gymnasieelever som inte kan lagbollspel kan inte räkna med att 
finna någon möjlighet att syssla med detta utanför skolans idrotts-
undervisning, det ställs högst specifika krav på dem som vill idrotta 
i lagbollspel inom tävlingsidrottens verksamhet. Även skolans id-
rottsundervisning blir anpassad till att aktivera de lagbollspelskun-
niga i enlighet med deras dispositioner för lagbollspel.  

Det är inte många program som har en jämn fördelning mellan 
flickor och pojkar i klasserna, men alla lärarna tillämpar samun-
dervisning. Lärarna säger att klimatet blir mjukare med dessa 
blandade grupper då det inte blir så prestationsinriktat, som det 
blir med bara pojkar där det stora antalet är tävlingsbenägna. En 
lärare säger att det nog är skolans roll att bedriva samundervisning 
men läraren vacklar dock genom att samtidigt hävda att pojkarna 
skulle behöva mäta sina krafter med varandra. Denna kluvenhet 
dyker tydligt upp i idrottsundervisningen under lagbollspel. Flerta-
let lärare uppmanar till en hög ansträngningsgrad samtidigt som de 
konstaterar att pojkarna är mycket starkare än flickorna, vilket gör 
att det blir ett hinder för ett mer tävlingsinriktat och föreningslikt 
lagbollspel. Ibland bedrivs den med blandade pojk- och flicklag 
men oftast blir det pojkarna för sig och flickorna för sig på olika 
planer. Det kan förstås som att det kroppsliga kapitalet värderas 
på det sätt som idrott utövas på fritiden och framträder även inom 
idrottsundervisningen och speciellt i lagbollspel. Det är även med 
detta starka kroppsliga kapital som fotbollsflickorna väljer att gå 
över till den andra planen och spela med pojkarna. Det är där som 
det högsta värdet i aktiviteten kan kvitteras ut.  

Sammanfattningsvis utformas undervisningen med förväntningar 
på elevernas kroppslighet och det tas närmast för givet hur en 
kropp ska se ut och bete sig. Fysisk förmåga gynnas, särskilt uthål-
lighet och styrka, vilket innebär att flickorna missgynnas. Under-
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visningen utformas för elever med smak för kampmoment som 
lagbollspel. Elever med smak för andra moment missgynnas som 
t.ex. dans, ett moment som betonar en annan kroppslig logik – ut-
tryck. En viss kroppslighet bildar därmed doxa, vilket leder till en 
undervisning som passar, efterfrågas av och är anpassad till elever 
med kroppar för lagbollspel. Doxan innebär även att ett symbo-
liskt våld omfattar de som inte passar in i denna mall. 
 
Krav på uppförande 
Hur förväntas eleverna uppträda i undervisningen? Detta avsnitt 
försöker tränga djupare ner i hur elever, och särskilt de fotbollspe-
lande eleverna fungerar i undervisningen med utgångspunkt i lä-
rarnas uppfattningar om dem. Lagbollspelande elever får särskild 
betydelse i relationen till fotbollspelarna.  

Hur förhåller sig lärarna i kontakten med eleverna? En lärare sä-
ger att när eleverna sitter vid sina bänkar och har matte då pratas 
det aldrig med eleverna, utan då är det så mycket de måste lära sig.  
Läraren säger att med idrottsundervisningen följer fördelen att få 
lära känna eleverna och prata med dem på ett annat, mer avslapp-
nat sätt. En annan lärare talar om hur relationen byggs upp mellan 
lärare och elever där det även ”handlar om att få eleverna på rätt 
väg” (16). En relation som betonar en mer karaktärsdanande roll. 
Hur utmärker sig ämnet idrott och hälsa avseende hur social kon-
takt skapas? Läraren ovan säger att det genom de idrottsliga aktivi-
teterna ges en annan möjlighet till social kontakt.  

Flera lärare nämner att det krävs en god organisationsförmåga 
av dem då de har det dubbla antalet elever i undervisning under en 
lektion jämfört med lärarkolleger i andra ämnen. Det blir mer att 
organisera en sysselsättning än en undervisningssituation. Här visar 
även skolans ansvariga, i sättet att organisera, en strategi som skil-
jer ut ämnet idrott och hälsa från skolans övriga ämnen.124 För att 
                                                   
124 I England på ”public schools” i slutet av 1800-talet sågs idrotten som ett sätt att till lägsta möjliga 
pris sysselsätta ungdomarna som de var ansvariga för. De var lätta att övervaka på idrottsplatsen 
eller i idrottshallen. Då var idrotten en ”hälsosam”, men framförallt en fostrande, aktivitet där ele-
verna kunde använda ett kontrollerat våld mot sina kamrater och inte mot skolbyggnaden eller mot 
lärarna.  Ett extremt ekonomiskt sätt att samla, sysselsätta och kontrollera ungdomarna på. Tenden-
sen blev att skolinstitutionerna använde idrotten som detta verktyg som så småningom blev ett sätt 
att forma elevernas karaktärer (Bourdieu 1997). 
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skapa en god social kontakt med eleverna framstår det som att det 
i viss mån görs avkall på elevernas lärande i idrottsämnet, detta 
med syfte att uppmuntra fysisk aktivitet, dana karaktärer och ge 
plats för nöje i skolan.125 
 
Att dana karaktärer i grupp 
Lärarna anser att fotbollspelarna är generellt högpresterande och 
har mycket låg frånvaro. Det finns någon enstaka fotbollspelare 
som lärarna inte är särskilt positiv till. I övrigt säger lärarna att 
fotbollspelarna orkar mycket, de tycker om att röra på sig, är duk-
tiga på det mesta samt är allmänt positivt inställda. En lärare säger: 
 

Jag tycker att det känns så också när man träffas här i korrido-

rerna. Jag upplever dom som är duktiga i idrott som piggare 

och gladare människor. (2)  

 

En anledning till att de upplevs på detta sätt kan vara att lärarna 
ger en mycket positiv respons till fotbollspelarna. En lärare säger 
att en fotbollsspelare höjer nivån i klassen och ofta fungerar som 
lärarens högra hand. Omdömen som ”jätteduktig, ambitiös, drif-
tig, glad spillevink och mycket trevlig” förekommer om både flick-
or och pojkar som spelar fotboll.  

Hur kommer det sig att fotbollspelarna får denna typ av över-
svallande omdömen?  En lärare säger att fotbollspelarna har inga 
problem med lagbollspelen. Anledningen är att lärarna anser att 
huvuddelen av fotbollspelarna redan har en social lagbollspelsför-
måga. En lärare säger ”Jag tycker, det är klart att vi har andra ele-
ver som är väldigt duktiga här också men överlag tycker jag att 
dom ofta sticker ut, dom är duktiga” (10). I och med att fot-
bollspelarna får göra det som de tycker om och gör det bra uppfat-
tas de som ambitiösa. Vad är det då för speciell kompetens fot-
bollspelarna har? Framförallt handlar det om en förmåga till sam-
arbete och hänsynstagande som präglar och ingår i utvecklingen av 
                                                   
125 Tidigare forskning bekräftar även detta som en av utmaningarna i den framtida idrottsundervis-
ningen (Redelius & Larsson 2010). 
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deras karaktärer. Förmågan att utveckla denna kompetens anses av 
flertalet lärare som eftersträvansvärd inom ämnet idrott och hälsa. 

Hur de duktiga eleverna ska vara till hjälp har en av lärarna en 
bestämd uppfattning om. Flertalet lärare anser att fotbollseleverna 
är lärarens förlängda arm i undervisningen gentemot de övriga ele-
verna och med speciellt fokus på att sprida trivsel i hela klassen. 
Fotbollspelarna används i lagbollspelet till att få med alla och som 
en lärare säger: eleverna ska få möjligheten att känna glädje och få 
en positiv glimt av idrotten. Denna idrott som läraren och fot-
bollspelarna delar erfarenheter från är en del av deras ”idrottshabi-
tus”. Det är inga problem    för fotbollsspelarna att klara av lagakti-
viteterna i undervisningen. De har redan kompetensen. Läraren sä-
ger att det är viktigt att få med sig fotbollspelarna för att inte stå 
ensam med arbetet att försöka förmedla positiva upplevelser till 
eleverna.  

Vilken är skillnaden vid en jämförelse mellan fotbollspelande 
elever och andra elever? Här betonar de flesta lärarna vikten av att 
eleverna har en lagbollspelsförmåga. Denna förmåga blir synonym 
med en social förmåga där samarbetet i laget lyfts fram som cent-
ralt, ett samarbete som betonar lagkänslan och går att överföra 
mellan olika lagbollspel. De flesta lärare måste träffa överenskom-
melser med fotbollspelarna för att spelet och samarbetet ska funge-
ra. Brister det i fotbollspelarnas sociala förmåga är det lätt hänt att 
deras kroppsliga förmåga dominerar istället och förstör spelet för 
andra elever, vilket lärarna inte vill tillåta då de alltid betonar att 
alla ska ha möjlighet att delta. Socialt är lagbollspel en svår uppgift 
där det krävs av fotbollspelarna att de hjälper till att hålla igång 
aktiviteten och förmedlar lagkänslan. Här ställer lärarna i viss mån 
ett annat socialt krav på fotbollspelarna, än de är vana vid från id-
rott på fritiden, som det kan uppstå problem för dem med att klara 
av. Fotbollsspelarna tar inte uppdraget att hjälpa till i undervis-
ningen om de inte kan tjäna något på det. Erkänslan blir att de får 
spela fotboll.  

Hur vill lärarna att fotbollspelarna ska uppträda i lagbollspelen? 
Det uttrycks av många lärare som viktigt att de lagbollspelande 
eleverna fungerar i gruppen och mindre vikt fästs vid det egentliga 
innehållet och prestationen. Detta fungerar eftersom fotbollsele-
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verna redan har fått erkännandet från läraren att de är duktiga och 
har möjlighet att växla in sitt starka idrottskapital. Fotbollspelarna 
är motiverade då de får nytta av sin specifika idrottspraktik. Det 
blir mindre problem för lärarna och de säger att det syns på lag-
bollspelarna att de är skolade, har god speluppfattning osv. Spelar-
na gör inte några taktiska misstag som att t.ex. ställa sig bakom 
försvaren, vilket gör det svårt för medspelarna att nå fram med en 
passning. De har en lagkompetens som hjälper dem att förhålla sig 
till både medspelare och motståndare i lagbollspel.    De tillåts att 
dominera om de kan hålla igång spelet på en socialt acceptabel 
nivå genom att visa hänsyn i spelet och där de som är dominerade 
håller sin plats på planen och helst inte visar fram att det är tråkigt.  

Hur uppfattas fotbollspelarnas sociala förmåga när konflikter 
och irritation uppstår mellan dem och eleverna som är ointressera-
de av bollspel? Lärarna säger att dessa elever exponeras i spelet 
som svaga och visar brister i hur ett lagbollspel ska spelas, men lä-
rarna bidrar inte med någon större hjälp hur de ska bete sig. Det 
kan förstås som att det blir viktigare för denna dominerade grupp 
att stå rätt för att inte vara i vägen och att undvika att göra några 
insatser som kan leda till klander. En situation som leder till att 
denna grupp ”svaga” elever har mindre möjlighet att förstå eller 
lära sig de sociala krav och taktiska dispositioner som krävs för att 
förstå ett lagbollspel. 

Vilka avvägningar och betoningar görs när det gäller hur den so-
ciala förmågan ska värderas? Den sociala förmågan blir så pass av-
görande att eleverna måste fungera i grupp annars riskerar de att 
inte kunna komma i fråga för det högsta betyget. Flertalet lärare 
påtalar att det är av vikt att eleven inordnas i kollektivet. Den ka-
raktärsdanande fostran används som en stark motivationsfaktor 
för att kunna genomföra lagbollspel. Att karaktärsdana alla elever 
med specifika krav på social förmåga framstår som en målsättning.  

Att vara duktig är tvetydigt enligt en lärares beskrivning.  Å ena 
sidan är det inte viktigt att vara duktig utan det räcker med att 
jobba utifrån sina egna förutsättningar. Till stor del innebär det att 
använda den idrottsförmåga som eleven redan innehar. Det ställs 
även ett krav på eleven att ta ansvar för fler än sig själv och visa 
hänsyn till klasskamraterna. Å andra sidan säger läraren att det 
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ändå är viktigt att visa fram personlig färdighet. Innehavet av id-
rottskapital som fotbollspelarna har ska erkännas och därefter ska 
fotbollspelaren hjälpa läraren som en god lagspelare. Denna lag-
kompetens kan bara de visa fram som har en stor erfarenhet från 
lagbollspel. Spelas det fotboll i undervisningen kan fotbollspelarna 
både visa fram den individuella skickligheten och visa fram en so-
cial förmåga i lagspelet. Den erfarenhet som lärare har från idrott 
på fritiden, och framför allt de som har en personlig erfarenhet av 
lagbollspel, gör att denna speciella sociala kompetens betonas som 
viktig för eleverna. Det gäller att spela i gruppen efter en idrottslig 
kod för att accepteras. Lärare använder lagbollspelsundervisning 
och delger klasserna sina egna positiva idrottsupplevelser. Det 
handlar om en önskan att eleverna kan få smak för lagbollspel som 
livsstil. Det finns enstaka undantag, lärare som uttrycker en förstå-
else för att alla elever inte fungerar i stor grupp, ändå framträder 
viljan tydligt att karaktärsdana eleverna till att fungera i lagbollspel 
tillsammans. 

Intresset för idrott skapas här med hjälp av de fotbollspelande 
eleverna som budbärare. Jag ser en parallell till den konstituering 
av en kår av specialiserade ledare som går tillbaka ända till engels-
ka public school, där de äldre eleverna sattes att karaktärsdana de 
yngre eleverna (Bourdieu 1997). Med deras hjälp skulle ett fair 
play-tänkande ingjutas i de andra eleverna och aktiviteten utövades 
för aktivitetens skull. ”Fair play är ett sätt att spela spelet där man 
inte låter sig ryckas med av spelet till den grad att man glömmer att 
det är ett spel” (Bourdieu 1997 s.198). Denna rolldistans förutsätts 
de duktiga eleverna ha.  

Om eleverna inte får spela lagbollspel på idrottslektionen säger 
en lärare att fotbollspelarna inte har möjlighet att visa fram samma 
stora självsäkerhet då de ofta inte har erfarenhet från andra aktivi-
teter. Det finns mycket att förlora om fotbollspelarna riskerar att 
hamna i en situation där de får kämpa för att visa att de kan akti-
viteten, då inte den kroppsliga kompetensen kan utnyttjas. Dessut-
om har de inte möjligheten att i samma utsträckning utnyttja en 
social kompetens i lagbollspel och vara eleven som bryr sig om 
andra i klassen.  
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Sammanfattningsvis har lagbollspelande elever en avgörande roll 
i undervisningen, de ska hjälpa läraren få gruppen att fungera till-
sammans i lagbollspel och helst förmedla positiva upplevelser. 
Denna sociala kompetens använder spelarna och belöningen blir 
att de får spela lagbollspel. Lärarna kan på detta sätt karaktärsda-
na eleverna och tillgodose efterfrågan av lagbollspel.  
 
Socialt lagspel 
Idrottslektionerna görs till en ständig balansgång mellan att uppnå 
en socialt fungerande nivå och att kontrollera tävlingsivern. Fot-
bollspelarna tävlar helst i lagbollspelen. Flera lärare säger att det 
inte är riktigt bra. Samtidigt säger några att det inte går att skoja 
när man tävlar i olika lagbollspel. Lärarna tillämpar samma prin-
ciper som tävlingsidrotten på fritiden gör och rår inte riktigt på 
förhållandet, men de försöker ändå flytta balansen i lagbollspelen 
något mellan tävling och social fostran till mer elevomsorg. Med 
önskan att flytta balansen något till förmån för den sociala fostran 
gäller det för lärarna att se vilka elever som ställer upp på detta. 
Här premieras elever som förmår att växla idrottskapitalet från id-
rott på fritiden och använda det såsom läraren förväntar sig. Vad 
krävs av eleverna? 

 
Lägger du något speciellt kunskapsinnehåll i bollspelet?Lägger du något speciellt kunskapsinnehåll i bollspelet?Lägger du något speciellt kunskapsinnehåll i bollspelet?Lägger du något speciellt kunskapsinnehåll i bollspelet?    

Ja, nej jag är ingen 2-4-2 osv. ingen uppställning och ingen tak-

tik. Utan, det ska inte vara för många som spelar samtidigt och 

dom ska jobba tillbaka. Det ger sig själv, det är ingenting som 

jag behöver styra över, utan jag styr nog över dom som inte är 

med, där lägger jag mer. Jag går till sidan med dom, går och 

spelar bordtennis med nån eller kanske går upp i gymmet och 

ger dom ett styrketräningsprogram och sådär. Alltså jag behö-

ver inte styra det med bollen. Jo, i början måste jag göra det, för 

att se så att det är ett juste spel, så att där inte är någon som 

ruschar och sånt. Men efter kanske en månad när jag har varit 

inne och dömt, så vet dom, det här gör man inte. Det fungerar 

rätt bra faktiskt, dom vet sina gränser, dom gör rätt. På en sån 

här skola jobbar dom i lag i övrig undervisning också, det är 

mycket lagspel. (9) 
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I bollspelet finns det ingen direkt kunskap som läraren förmedlar, 
utan den bär eleverna själva med sig till lektionen. Det läraren gör 
är att fostra eleverna   till att vara en lagspelare och inte försöka att 
göra allt själv i bollspelet. Detta är något som lagbollspelarna re-
dan känner till, de vet vad som krävs. De elever som inte har en ti-
digare erfarenhet får finna sig i att bli dominerade i spelet, eller så 
väljer de att göra andra aktiviteter där de kan få hjälp av läraren. 
Här kan två saker konstateras. För det första utförs lagbollspelet 
precis som de elever som är kvar önskar, då de får klara sig på 
egen hand. De inblandade anger själva hur mycket det får ”hetta 
till”. För denna grupp fungerar det precis som inom idrott på friti-
den. Samtidigt har en exkludering gjorts av dem som inte vill vara 
med. Antingen kan de inte spelet, eller så känner de att de inte pas-
sar in i den form som spelet har. Det andra som kan konstateras är 
att den dominerande idrottspraktiken, bollspel på fritiden, blir det 
som bildar referensram för vad som är bra idrott. De som ställer 
sig frivilligt utanför visar att de behöver lärarens stöd och tillsyn 
samtidigt som de hamnar längst ner i hierarkin. 

Det krävs inte bara ett ordentligt idrottskapital utan det ska vara 
förstärkt med ett gott socialt beteende. Det ställs med andra ord 
krav på eleverna att känna till idrott på fritiden och kunna känna 
av den nivå som läraren lägger som en tyst överenskommelse och 
de villkor för att ta del av det sociala nätverk som skapas mellan de 
duktiga eleverna och läraren.  

Den duktige eleven kan konstrueras i olika delar för en fram-
gångsrik idrottsundervisning med en bas där eleven alltid är närva-
rande, aktiv och kämpar. För det första handlar det om den presta-
tion som eleven gör. Den kan delas upp dels i en allmän del där det 
gäller att vara generellt duktig i idrottsaktiviteterna, dels i en mer 
grenspecifik del (t.ex. fotboll). Det finns hela tiden en balans mel-
lan vikten av att eleverna kan visa fram en tydlig målsättning med 
idrott på fritiden och att de även tränar ”allsidigt”. För det andra 
att ha en social förmåga där eleven allra helst ska hjälpa till att 
höja stämningen i gruppen och att bry sig om klasskamraterna, 
även de som har det svårt i idrottsundervisningen. Slutligen ska den 
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duktiga eleven visa vad den kan men samtidigt ska detta ske utan 
att eleven ”rider på det”.  

Om fotbollspelarna även är duktiga i andra ämnen kopplas ock-
så detta till det sociala beteendet. En lärare berättar om några ele-
ver att de var väldigt duktiga fotbollspelare samt ambitiösa och 
trevliga. Dessutom lägger läraren till: ”jag gissar att de hade gans-
ka bra betyg båda två.” (3). Framgång föder framgång i lärarnas 
sätt att se på saken. Ett eftersträvansvärt socialt beteende ger fram-
gång över hela linjen då dessa elever beskrivs som att de sköter sig 
även om de inte är jätteförtjusta i det som görs. De är villiga att 
lära och visar en positiv inställning till aktiviteten. På de teoretiska 
programmen gör lärarna återkommande kopplingen att de som 
sköter sig i ämnet idrott och hälsa även har framgång i andra äm-
nen. Motsvarande koppling mellan skötsamheten i idrott och hälsa 
och framgång i de andra ämnena framkommer inte på samma sätt 
inom de yrkesförberedande programmen.  

Fotbollspelarna är fostrade till lagbollspelare i olika klubbar som 
spelar i seriesystemets olika divisioner. Lärarna pratar ofta med 
dem och har koll på vilken nivå och vilka klubbar som de represen-
terar. Spelar det någon roll på vilken nivå fotbollspelarna är akti-
va? En lärare svarar att det har förekommit att spelare på elitnivå 
inte ens har fått godkänt betyg i idrottsämnet och menar att det 
inte beror på fotbollspelarnas prestationer utan på den sociala 
förmåga eller oförmåga som de visar fram. Att en fotbollsförening 
på elitnivå fostrar fotbollsspelarna till en social förmåga som de 
kan använda i skolans idrottsundervisning är inte en självklarhet 
man ska räkna med. Det finns dock lärare som kopplar samman 
fotbollspelarnas nivå i fotbollföreningen och deras sociala förmåga. 
Den ödmjukhet som dessa lärare kräver kopplas till hur duktiga 
fotbollspelarna är. Lärarna som hävdar att det finns skillnader, sä-
ger att utan denna sociala förmåga kommer inga elitframgångar, 
det ges ett symboliskt värde. Anpassar inte fotbollspelaren sig till 
de sociala krav som lärarna ställer syns detta i betyget, vilket an-
vänds som ett instrument att socialt fostra eleverna. Det är tydligt 
att närvaro och att ställa upp är viktigt.  

Sammanfattningsvis försöker lärarna med omsorg om eleverna 
att flytta balansen något från tävling till social fostran. Eleverna 
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ska fostras till lagbollspelare vilket gynnar de som redan är bollspe-
lare. Följden blir även att denna grupp elever får generellt goda 
omdömen. Tydligt är också att med elitframgång i idrott förväntas 
eleven vara socialt kompetent i hela skolans verksamhet, något 
som inte alltid är fallet. 

 
Att inordnas eller inte inordnas i grupp 
Hur beskrivs fotbollspelare som inte är beredda att ställa upp på de 
sociala krav som lärarna ställer? Flera lärare säger att en elev som 
är en utpräglad individualist får en viss förståelse men det är tydligt 
att det inte räcker då det även bland fotbollspelarna finns elever 
som inte inordnar sig som lagspelare i klasserna. Ingen lärare har 
dock beskrivit någon flicka på detta sätt, det gäller bara vissa poj-
kar. Det som skiljer ur sig här mellan de fotbollspelande flickorna 
och pojkarna verkar vara attityden, som en del pojkar bär med sig, 
att allt handlar om dem och bara om fotboll. Det kan finnas en 
mängd olika anledningar till denna attityd hos pojkarna. En kan 
vara, att i en klass är det betydligt fler pojkar som utövar fotboll 
och att vara fotbollspelare ger statusmässigt och isolerat ett högre 
värde.  

Flickorna som spelar fotboll tillhör även de den dominerande 
gruppen, som kan lagbollspel och de inordnas bland fotbollspoj-
karna. Om fotbollsflickorna får välja spelar de fotboll med pojkar-
na och får på så vis ett högre värde såväl hos lärarna som hos poj-
karna. Här markerar och väljer fotbollsflickorna snarare en klar 
statusposition än en anpassning till övriga flickor i klassen, men 
utan att sticka ut på ett negativt sätt i agerandet. Lärarna kräver 
att fotbollspojkarna håller igen rent kroppsligt, för annars blir det 
tufft för dem som inte kan spela lagbollspel. Fotbollsflickorna har 
inte detta krav på sig då de till och med kan få en tuffare utmaning 
genom att spela fotboll med fotbollspojkarna i skolans idrottsun-
dervisning än de kan få i föreningsfotbollen. Dessa flickor kan in-
ordna sig i den manliga dominansen och dra nytta av detta. Här 
kan de utnyttja det till egen fördel även om det inte alltid handlar 
om fotboll i idrottsundervisningen. De dominerande positionerna 
som dessa flickor intar innebär att de måste betala för sin utvaldhet 
med ständiga ansträngningar för att motsvara de extra krav som 
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praktiskt taget alltid åläggs deras praktiska sinne (Bourdieu 1999a 
s. 109). Hur inordnas flickorna under de sociala krav som läraren 
sätter upp? En lärare ger sin bild av dessa fotbollsflickor. 

 
Dom fyra tjejerna, är som samlad grupp väldigt duktiga, ambi-

tiösa och målinriktade. Dom ville mycket med skolan och med 

idrotten, dom var seriösa i sin satsning. Dom var intresserade av 

ledarskapsutbildning, dom hade ledaruppgifter i klubbarna och 

dom var mycket allsidigt intresserade av olika idrotter. Dom var 

duktiga dansare, skidåkare, gymnaster. För att vara fotbollspe-

lare hade dom väldigt bred repertoar tycker jag, he, he. Nej, om 

jag ska generalisera fotbollsspelare tycker jag att dom är väldigt 

inriktade på sin idrott. Men dom här tjejerna var väldigt intres-

serade av allt möjligt, och var väldigt duktiga, var allsidiga. (16) 

 

Flickorna ovan visar exempel på en social anpassning både till sko-
lan som till det beteende som förväntas av dem i idrottsföreningar-
na. Denna grupp visar fram alla de positiva sidor som lärarna vill 
lyfta fram som viktiga i den sociala förmåga som lagbollspelet ska 
fostra fram hos eleverna.  

Sammanfattningsvis gör lärarna ingen större skillnad mellan 
flickor och pojkar som spelar fotboll. Däremot verkar det vara be-
tydligt lättare för flickorna att både anpassa sig till och utnyttja de 
möjligheter som lärarna ställer på kravet att ha en social förmåga. 
De socialt anpassade består av både pojkar och flickor medan yt-
terligheten bland fotbollsspelarna är, som lärarna säger, de pojkar 
som tror att allt handlar om fotboll och inte bryr sig om skolan.126 
Dessa pojkar är uppslukade av föreningsfotbollens tävlingslogik. 
Lärarnas sociala krav uppfylls inte av denna grupp pojkar, de vill 
bara spela fotboll, inget annat duger, och de reagerar inte på den 
sociala fostran som lärarna vill lägga på dem. 

 
                                                   
126 Paul Willis uttrycker denna maskulinitet som följande. ”Symbolic structures of masculinity help to 
embody and give an extra force to their school resistance. Masculinity gives them an axis of power 
over women, but it also gives them a realistic basis for feeling at least some ambiguous superiority 
over other less successful males, such as teachers and “ ear’ oles” (conformists)” (Willis 2004 s. 180). 
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Gemensamma intressen med spelarna 
Flera lärare uppger att samtalen med eleverna är viktiga. Sådana 
samtal kan ske på raster och andra möten i skolan. I ett samtal be-
rättar en lärare hur influenser från idrottsrörelsen används. Lära-
ren pratar med eleverna (mest pojkarna) om allsvenskan, får bra 
kontakt med dem och är själv jätteintresserad med bra koll på fot-
boll. Här använder läraren sitt eget intresse för fotboll till samtal 
med eleverna och knyter framför allt pojkarna till sig i denna sam-
hörighet. En annan lärare säger att det gäller att utnyttja det som 
händer i massmedia till att föra samtal kring aktuella fotbollsmat-
cher. I och med att läraren innehar ett likartat idrottsligt habitus 
som de ambitiösa fotbollspelarna, har läraren möjligheten att för-
stå deras målsättningar och drömmar om att lyckas. När fot-
bollspelarna och läraren samtalar om fotboll kan ett socialt nät-
verk utformas, vilket kan innebära ett visst socialt kapital.  Det kan 
till och med innebära att läraren hjälper fotbollspelare med karriä-
ren och läraren kan förvänta sig att ha stöd av fotbollspelare under 
idrottslektionerna. Känslan av denna samhörighet förstärker det 
sociala nätverket än mer.  

Flertalet lärare tar det som självklart att fotbollspelare ska vara 
aktiva, alltid vara med och kunna tillföra något till klassen. De sä-
ger att det utvecklas en samhörighet som slår igenom och vidgar 
den redan positiva inställning som de har gentemot dessa elever. 
Det underlättar för lärarna att använda fotbollspelarna som lag-
kaptener. De delar samma typ av språk. Lärarna ger de elever som 
har denna form av social kompetens en möjlighet att använda den 
på klasskamraterna. Fotbollspelarna ges ett symboliskt kapital. 

Sammanfattningsvis använder vissa lärare sitt eget intresse för 
fotboll och knyter framför allt pojkarna till sig i ett socialt nätverk 
som kan ge dessa en betydelsefull position i undervisningen.   
 
Krav på inflytande 
Med lärarnas utsagor om inflytandet belyses i följande avsnitt vad 
som efterfrågas och hur idrottsundervisningen utformas. Den över-
gripande frågan i avsnittet är: hur styrs och planeras undervisning-
en? Den innehåller även delfrågor om; hur innehållet bestäms, mo-
tiven som ligger bakom olika undervisningsformer, hur elevernas 
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ledaruppdrag genomförs, och vilka elever som får, skaffar sig och 
har inflytande i undervisningen.  

 
Planeringen 
Själva processen när läraren sätter sig ner med eleverna vid ter-
minsstarten och går igenom vad en termin ska innehålla är intres-
sant för hur lärarna tillämpar elevinflytande i undervisningen.  

Skolan som institution har ett klart uppdrag – det åligger alla 
som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer.127 I 
läroplanen framträder dessa demokratiska principer i målen.128 Lä-
roplanen anger även riktlinjer som innebär att läraren ska utgå 
från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning 
och sitt arbete i skolan, se till att alla elever, oavsett kön och social 
och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, ar-
betsformer och innehåll i undervisningen, uppmuntra sådana elever 
som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, planera 
undervisningen tillsammans med eleverna, låta eleverna pröva oli-
ka arbetssätt och arbetsformer och tillsammans med eleverna ut-
värdera undervisningen (Skolverket 2006a). 

Planeringen ser ut på ungefär liknande sätt hos samtliga lärare. 
Det som skiljer är mer tillgången till lokaler och andra praktiska 
lösningar. Det påverkar nämligen hur mycket av verksamheten 
som måste bokas in i förväg och hur mycket som går att planera 
tillsammans med eleverna. Planeringen som eleverna är delaktiga i 
handlar uteslutande om fördelningen av olika idrottsaktiviteter un-
der terminen. De moment som är fasta är eventuellt ett eller ett par 
teoripass samt simning för de skolor som har tillgång till sådan 
verksamhet. Utöver detta finns det ingen direkt övergripande struk-
tur för vad lektionerna ska innehålla. Den struktur som eleverna 
bjuds in att vara med att planera utgår från vilka lokaler som finns 
tillgängliga. Här skiljer det lite mellan lärarna; antingen kan detta 
bokas för hela terminen eller bestäms det efter hand. En lärare sä-
                                                   
127 ”Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska vär-
deringar” (SFS 1985 1 kap. 2§). 
128 ”De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar ska omfatta alla 
elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl 
innehåll som former ska vara viktiga principer i utbildningen”(Skolverket 2006a s. 13).  
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ger att hälften av alla lektioner får eleverna vara med och planera 
samt att de får välja fritt vid vissa tillfällen då idrottssalen är ledig. 
Inför dessa lektioner bestäms innehållet på plats i början av lektio-
nen.  

Hur kan det gå till på en idrottslektion som erbjuder olika val-
möjligheter för eleverna? 

 
Eleverna får bestämma. Dom får det inte alltid, utan vi har vissa 

moment, men senast nu imorse hade jag en lektion där dom 

skulle springa 3 km först, alla i klassen, sen gav jag dom fem 

olika alternativ så fick dom själva rösta om vad dom ville göra.  

DDDDet här tar du från gång till gång?et här tar du från gång till gång?et här tar du från gång till gång?et här tar du från gång till gång?    

Ja, varannan gång får dom själva bestämma vad dom vill göra. 

Så länge dom rör sig, det är mitt huvudmål … 

Dom här fotbollsspelarna, hur tar dom del i detta?Dom här fotbollsspelarna, hur tar dom del i detta?Dom här fotbollsspelarna, hur tar dom del i detta?Dom här fotbollsspelarna, hur tar dom del i detta?    

Ja, jag tycker inte dom är mer dominerande än dom andra. 

Märker man det styr man ofta upp det. Man säger t.ex. tjejer ni 

kan välja idag, vad vill ni göra? Man försöker fråga dom, men 

där är alltid vissa andra som vill bestämma. Och är det fotbolls-

spelare vill dom gärna spela fotboll. Där får man som lärare 

vara observant. Jag ser det inte som ett problem. (10) 

 

Genom det direkta röstningsförfarandet får eleverna inflytande i 
undervisningen. Eleverna får rösta på olika förslag eller, som andra 
lärare ger exempel på, komma med egna förslag. Genom att göra 
detta öppnas det upp en möjlighet för elever med samma intresse 
att få igenom den idrottsaktivitet de vill utöva. Läraren ovan ham-
nar i ett dilemma och måste hela tiden vara observant på domine-
rande fotbollsspelare som vill spela fotboll och övriga som inte har 
ett uttalat och gemensamt idrottsintresse. Den manliga dominansen 
blir norm med fokus på lagbollspel. Övriga elever som inte vill ha 
lagbollspel är inte enade på samma sätt, vilket drabbar flickorna i 
stor utsträckning. Läraren är på ett plan klart medveten om pro-
blematiken men visar samtidigt fram vilka problem denna form av 
elevinflytande kan åstadkomma. En demokratisk vilja används för 
att ta majoritetsbeslut om vilken idrottsaktivitet som ska utövas, 
men läraren behöver gå in och medla när en aktivitet helt domine-
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rar. Fotbollspelarna kommer oftast i majoritet tillsammans med 
andra som utövar lagbollspel och får därmed oftast igenom sina 
förslag. Att det skulle leda till problem eller ge konsekvenser i un-
dervisningen nämner flertalet lärare inget om. De betonar snarare 
att det är demokratiskt med majoritetsbeslut. 

Vad blir resultatet av planeringen när innehållet av lektionerna 
bestämts? Ju större gymnasieskolan är och har tillgång till olika lo-
kaler desto vanligare att flera klasser läggs parallellt och eleverna 
får välja på ett större utbud av aktiviteter. Lärarna säger att det 
blir lättare för eleverna att finna den aktivitet som var och en tyck-
er om. Det är inte bara utbudet av idrottsaktiviteter som blir stör-
re, framför allt ges det möjlighet för elever som spelar lagbollspel 
att göra det så gott som varje idrottslektion. Det innebär att de 
dominerade har inte samma möjlighet att få till stånd det de efter-
frågar. Det blir framförallt en förhandling mellan de dominerande 
eleverna om vilka lagbollspel som ska spelas. En diskussion om 
lagbollspel överhuvudtaget ska ingå i lektionerna förekommer inte, 
det kan till och med erbjudas flera lagbollspel vid samma tillfälle. 
En doxa råder där lagbollspel aldrig ifrågasätts.  

Med ett begränsat utbud av idrottslokaler är det för vissa skolor 
inte möjligt att genomföra en parallell undervisning med gemen-
samma val för flera klasser. Det kan även vara t.ex. pedagogiska 
skäl som gör att läraren har klassen själv i undervisningen. Hur 
fungerar då elevinflytandet och planeringen av innehållet när lära-
ren undervisar en klass? En lärare berättar för eleverna vilka mo-
ment som ska göras, sen kan de påverka.  När de t.ex. ska träna 
kondition står valet mellan att spela boll eller löpa i parken. Lära-
ren låter inte eleverna välja i vilken ordning de olika momenten ska 
tas, de är för styrda av lokalerna. Trots att denna lärare har mer 
styrda moment än de flesta andra finns det alltid en möjlighet för 
lagbollspelarna att utöva ett inflytande för att kunna få spela boll 
då det möjliggörs av läraren med argumentet att konditionen trä-
nas. Samtidigt säger läraren att skulle fotbollspelarna få bestämma 
helt skulle de vilja spela fotboll på nästan alla lektioner, men det 
får de inte göra. Läraren säger att eleverna behöver se värdet i att 
träna annat också. I början av gymnasietiden vill eleverna visa det 
de är allra bäst på och de som är bäst i fotboll vill visa det, vilket 
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läraren låter dem göra. Här får fotbollspelarna ett starkt inflytande 
på innehållet i lektionerna från början. De andra eleverna får inte 
samma möjlighet att visa framfötterna i sina respektive favoritid-
rotter.  

Sammanfattningsvis har de dominerade inte samma möjlighet att 
få till stånd det de efterfrågar. Det blir framförallt en förhandling 
mellan de dominerande eleverna om vilka lagbollspel som ska spe-
las. Det förekommer överhuvudtaget inte en diskussion om huru-
vida lagbollspel ska ingå i lektionerna. En doxa råder där lagboll-
spel aldrig ifrågasätts.  

 
Val av aktiviteter och hur de utförs 
De flesta lärare vill att eleverna ska finna en idrottsaktivitet i id-
rottsundervisningen som de även kan syssla med på fritiden. I de 
skolor som erbjuder flera val av aktiviteter säger lärarna att lag-
bollspel väljs som alternativ så gott som alltid av lagbollspelarna. 
Fotbollspelarna som vet vad de vill göra väljer inga andra alterna-
tiv och upplever inte heller något nytt av det stora utbud som pre-
senteras. Vad ligger bakom att låta eleverna ha inflytande i valen 
av aktiviteter och varför erbjuder lärarna ständigt lagbollspel? 

När jag frågar en lärare om elevernas inflytande och hur det 
fungerar när de kommer med idéer säger läraren att det gäller att 
vara lyhörd, vara lite finkänslig och kunna känna av stämningen. 
Läraren hör eleverna säga ”att de gör alltid samma saker” om det 
de inte gillar, även om de bara gjort det någon gång. Däremot 
glömmer de snabbt hur ofta de har gjort en aktivitet, om det är nå-
gonting som de tycker om att göra. Samtalet går över i att läraren 
berättar om när eleverna kommer med olika förslag, som de inte 
alltid kan enas. Läraren väljer bland förslagen och försöker till-
sammans med eleverna komma fram till ett förslag. Eleverna er-
bjuds även upplevelser utanför idrottshallen som att gå till simhal-
len, eller att gå till ishallen, allt för att få eleverna intresserade av 
ett större utbud.  När läraren som omväxling erbjuder eleverna att 
gå och bowla får de själva betala, men då är alla med, ”även de 
som skolkar kommer till bowlingen” (13). Kraven på underhåll-
ning och ständiga upplevelser återkommer ofta i lärarnas berättel-
ser. Eleverna utnyttjar sitt inflytande till att tydligt markera vilka 
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aktiviteter som lockar och är underhållande. Flera lärare betonar 
att bowling inte är en ”riktig idrott” då eleverna varken byter om 
eller behöver anstränga sig hårt. De använder sig ändå av aktivite-
ten ibland som krydda för att skapa motivation och upplevelser.  

Hur resonerar lärarna kring elevinflytande och lagbollspel och 
hur påverkas elevernas val när de ställs inför möjligheten att välja 
mellan olika aktiviteter? En lärare berättar om det stora utbud av 
aktiviteter som eleverna ställs inför. 

 
Kan du gruppera det på något sätt och hur mycket är det?Kan du gruppera det på något sätt och hur mycket är det?Kan du gruppera det på något sätt och hur mycket är det?Kan du gruppera det på något sätt och hur mycket är det?    

Nej, det kan jag nog inte, bollspelen har en stor del men det är 

dom som redan innan har spelat boll som haft det med sig. Det 

är ingen som börjar spela basket när man är nitton, om man 

inte har spelat innan. Utan dom som håller på med bollspelen 

på fritiden och håller på med bollspel efter dom har slutat sko-

lan, är såna som har hållit på med det hela skoltiden rakt ige-

nom. Så där kan vi inte göra mycket och det behövs inte heller 

… dom har sin motion och dom har sitt där … dom som är in-

aktiva har man nog störst chans att få in på gymmet. Tror jag i 

alla fall. (11) 

 

Har eleverna en erfarenhet av bollspel har de i regel det från tidig 
ålder. De elever som inte har börjat före gymnasieåldern, väljer inte 
bollspel som aktivitet under idrottslektionerna. Enligt lärarna rik-
tar sig innehållet av bollspel i idrottsundervisningen i huvudsak till 
den grupp elever, som för det första redan kan och utövar bollspel 
och för det andra redan är mycket aktiva. En lärare säger att om 
denna grupp får välja vill de framför allt ha lagbollspel i idrottsun-
dervisningen. Med andra ord det som de redan kan och är bra på 
vill de också utöva. Dessa elever har smak för spelet, där kampen 
är en del, och de tvekar inte när det väl ”hettar till”.  

En annan lärare säger att själva innehållet i lektionen kan elever-
na inte styra över, men deras önskemål om aktiviteter tas hänsyn 
till i kommande planering. Läraren har mycket lagbollspel och då 
är inte frågan om det ska spelas lagbollspel utan i vilken form det 
ska spelas. Läraren säger att det är viktigt för att få lagbollspelen 
att fungera och tar hjälp av eleverna för att lösa det. De dominera-
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de, ”svaga”, är en grupp som inte väljer lagbollspel. Läraren ut-
rycker en vilja att även få med dessa elever i verksamheten. I 
mängden av aktiviteter som efterfrågas framskymtar att vissa id-
rottsaktiviteter värderas högre än andra. Det märks tydligt då lä-
rarna inte vill låta de förment svaga styra i valen av aktiviteter trots 
att det visar sig att vid vissa val dyker alla elever upp (bowling). 
Här anger lärarna att de satsar på de svagpresterande eleverna men 
de ska helst in i den form av idrott som ger mest värde (lagboll-
spel). Vissa aktiviteter går att önska eller att förhandla bort helt 
medan lagbollspel alltid finns med. Därigenom begränsas elevinfly-
tandet till vilket lagbollspel som ska väljas och hur det ska spelas. 

 
… jag tar mer hänsyn till tjejerna än killarna, deras önskemål … 

Hur går det till?Hur går det till?Hur går det till?Hur går det till?    

Om vi tar någon lagbollsport i vissa klasser har tjejerna starka 

önskemål om att få spela tillsammans med killarna eller tvärt-

om, starka krav på att få spela tjejer för sig och killar för sig. 

Men det upplever jag inte att killarna har, oftast är det inbillar 

jag mig, att tjejerna har lite mer att säga till om. Generellt sett 

är det väl så att om man inte mixar lagen, tjejer och killar, vill 

de fotbollspelande flickorna spela med killarna.  

Får de det?Får de det?Får de det?Får de det?    

Ja, och det är ingenting som jag säger nej det kan du inte göra 

Hur fungerar det?Hur fungerar det?Hur fungerar det?Hur fungerar det?    

De tjejerna som önskar att få spela med killarna, det är kanske 

inte första gången de gör det … de vill ha mer motstånd, fart 

och fläkt och det kan man förstå. Man skulle kunna utnyttja 

dom som en stark inspirationskälla för att få igång alla tjejer … 

men ofta sprids negativ stämning i tjejgruppen för de tycker det 

är urtråkigt att spela med tjejer som inte kan spela, det vill jag 

lyfta bort härifrån. (1) 

 

När det gäller lagbollspel opponerar sig inte pojkarna när det 
handlar om i vilken form spelet utförs. En lärare säger att de oftast 
är glada bara de får spela lagbollspel. Att lagbollspel ingår i inne-
hållet tas för givet. Hur inflytandet ska fungera kretsar kring vilka 
sätt som de olika spelen ska spelas på. Läraren bestämmer innehål-
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let i samförstånd med pojkarna, och flickorna får bestämma spel-
sättet. Här sker det ett tydligt ställningstagande från de fotbollspe-
lande flickornas sida, de lierar sig med pojkarna. Enlig en lärare är 
det för dem viktigare att visa fram att de kan bjuda på motstånd 
och få ”spela med fart och fläkt” än att spela med de andra flick-
orna.  Alla är införstådda med vad som värderas högt och hur det 
bedöms och här vill även fotbollsflickorna vara med och visa upp 
sig. Det är en tydlig men outtalad skillnad att spela på de olika 
planerna trots att det är samma spel som utövas. En doxa framträ-
der, den som alla känner till men ingen reagerar på. 

Hur fungerar elevinflytandet i planeringen när läraren erbjuder 
ett antal olika aktiviteter varje lektion? En lärare berättar att oftast 
är det pojkarna som tar tag i planeringen och är högljuddast. Där-
för delar läraren upp gruppen i flickor och pojkar vid planeringen. 
Det produceras två listor med 15 aktiviteter från varje grupp. Lära-
ren fortsätter berätta att fotbollspelarna vill spela fotboll och lyck-
as driva denna linje hårt bland pojkarna. Fotboll som alternativ 
alla gånger blir för mycket, då blir kompromissen att ständigt kun-
na erbjuda eleverna ett lagbollspel. Ju fler elever som utövar en fri-
tidsaktivitet och efterfrågar den, desto fler gånger finns den som 
önskemål i planeringen.  

Det som efterfrågas av eleverna omvandlas även till ledarupp-
drag med konsekvenser för elevinflytandet och innehållet i lektio-
nerna. Även här har elevernas idrottskapital stor betydelse. Visst 
får elever som har lite annorlunda idrottsintresse möjlighet att leda, 
men den mesta tiden går åt till lagbollspel då det är detta som de 
flesta eleverna har erfarenhet av och vill leda. Rent generellt men 
framför allt då det kommer till ledaruppdrag ger lärarna innehållet 
mindre betydelse och det viktiga blir istället att eleverna får leda 
klassen. Eleverna leder det de är bra på och aktiviteten kopieras 
från idrott på fritiden. När eleverna börjar gymnasieskolan är de 
betrodda att leda och förväntas göra det bra. I denna förväntan in-
går att eleverna ska ha erfarenhet från idrott på fritiden, vilket inte 
alla elever har, varför det redan från början är tydligt vilka som 
kan klara av uppdraget. Följaktligen värderas eleverna utifrån me-
riter som är förvärvade utanför skolinstitutionen. Två problem dy-
ker upp här, att det är underförstått vad som ska kunnas snarare 
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än läras in och att de elever som har erfarenhet får leda samt erhål-
ler därmed även inflytande på innehållet i lektionerna.  

Sammanfattningsvis styrs inflytandet av eleverna som kan, är 
duktiga och vågar ta till orda. De känner en säkerhet i vad de kan 
och vad som förväntas av dem. De vet vad de vill och har en reell 
möjlighet att kunna påverka undervisningen. Flertalet av lärarna 
lyssnar på dem som tar initiativ och kommer med synpunkter, vil-
ket oftast stämmer med lärarnas egna idéer. Inflytandet blir där-
med både mer direkt och mer bestående. De duktiga eleverna får 
därmed möjlighet att lyfta fram sina förtjänster och dölja sina bris-
ter. Fotbollspelarna hamnar i en positiv spiral genom att hela tiden 
vilja spela fotboll, som de redan kan och behärskar. En aktivitet 
som de vet ger status, anseende och värderas högt både bland 
klasskamrater och bland lärare.  

 
En profilerad efterfrågan 
En lärare säger att det kan uppstå konflikter kring innehållet. Ofta 
handlar det om vilken typ av lagbollspel som ska spelas snarare än 
något helt annat. 

Hur går det på de lektioner där läraren bestämmer innehållet? 
Jag fortsätter att prata med samma lärare. 

 
Det är nog fotbollskillarna som hörs, så fort det är någonting 

annat ska de försöka köra över mig, om jag t.ex. säger nä, idag 

är det redskap eller sådär, då kommer dom: fotboll! – Nä, jo 

kanske fotboll om ni gör redskap. Jag måste kompromissa. (9) 

 

Fotbollspelarnas medförda idrottskapital från idrott på fritiden kan 
bidra till en konflikt med läraren om innehållet i ämnet. I ovanstå-
ende exempel – som är mer regel än undantag bland lärarna – är 
konflikten tillräckligt stark för att kullkasta en tänkt planering med 
ett innehåll som inte tilltalar denna starka grupp. Här handlar det 
återigen om att få göra det som denna grupp av elever behärskar 
som kompensation för att de utsätter sig för något som de eventu-
ellt inte kan fullt så bra och som inte intresserar dem på samma 
sätt som t.ex. fotboll. Läraren visar här att det finns en plan med 
verksamheten där det har betydelse vilket innehåll ämnet idrott och 
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hälsa har men vid ett starkt tryck från eleverna ger läraren vika och 
kompromissar för att motivera eleverna att göra något de inte gil-
lar. Här handlar inte elevinflytandet om att få bestämma vilka red-
skap som ska användas eller på vilket sätt verksamheten ska utfö-
ras utan elevinflytandet är mer ett maktutövande som kan ta bort 
ett bestämt innehåll. De lagbollspelande eleverna kan dominera 
andra elever och även, till viss grad, läraren. Lärarna blir inte bara 
påverkade, de tar även själva initiativ till att lektionerna fylls med 
lagbollspel. 

Alla lärarna betonar att eleverna ska vara aktiva och sysselsatta. 
Det blir ett starkt tryck på den enda idrottslektionen i veckan. Fär-
re lektioner innebär mindre valfrihet i innehåll, men sympati för 
eleverna uppstår då de inte får ha lagbollspel.  

Sammanfattningsvis är elevinflytandet koncentrerat till vilka id-
rottsaktiviteter undervisningen ska innehålla. De elever som får 
mycket att säga till om är de dominerande, lagbollspelande, elever-
na som är aktiva och sysselsatta under lektionerna. Denna grupp är 
som regel tillräckligt stark för att de tillsammans kan ta bort ett 
visst, men för dem inte önskvärt, innehåll. 
 
Sammanfattande diskussion 
I kapitlet har frågor behandlats som är av central betydelse för id-
rottsundervisningens utformning. Avsikten har varit att belysa vad 
lärarna i studien värdesätter i sin undervisning, samt hur idrotts-
undervisningen är relaterad till faktorer som präglar idrottsfältet. I 
detta kapitel har följande frågeställningar varit i fokus. Hur ska 
undervisningens utformning förstås, i ljuset av individernas disposi-
tioner som gör att de efterfrågar idrott på olika sätt? Vilka distink-
tioner görs i vad som betraktas som meningsfull och mest ända-
målsenlig idrottspraktik?   

När det gäller hur undervisningen genomförs framstår relationen 
mellan idrott på fritiden och skolämnet idrott och hälsa som bety-
delsefull. Undervisningen utformas i syfte att uppmuntra till fysisk 
aktivitet, vilket kan sammanfattas i följande tre punkter. För det 
första tar lärarna hjälp av lagbollspelande elever för att skapa in-
tresse i klasserna. För det andra försöker lärarna skapa social kon-
takt med eleverna och avslutningsvis försöker de skapa en vilja till 
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förändring hos elever som inte sedan tidigare ägnat sig åt idrott 
och heller inte har tillgång till det idrottsliga språket.  

I skolan litar lärarna till sin goda organisationsförmåga och erfa-
renheter från idrott på fritiden, men de riskerar ändå stundtals att 
bli mer av en arrangör av aktiviteter än en undervisare. Det fram-
går dock att det finns en problematik när det gäller hur mycket det 
går att pressa eleverna att anstränga sig. De lärare som själva har 
en bred erfarenhet av idrott efterfrågar en större mängd idrottsliga 
aktiviteter i undervisningen, men om läraren har en bakgrund som 
lagbollspelare, då tenderar det bli än mer lagbollspel.  

Sysselsättning av eleverna utgör den huvudsakliga delen av un-
dervisningen. Undervisningen i skolan uppfattas därmed som friare 
än inom tävlingsidrotten trots att idrottandet i förening är helt fri-
villigt. Det är ändå runt de olika idrottsgrenarna som undervis-
ningen rör sig. Lärarna som är elitidrottare kan därför framträda 
med ett högt värderat kroppsligt kapital.  

Tävling efterfrågas och används som drivkraft för de elever som 
har idrottsvana. Det framgår att tävlingslogiken är uttalad i aktivi-
teterna hos flertalet lärare och kopplas samman med betygsätt-
ningen. Det innebär att de elever som vill ha ett bra betyg får ac-
ceptera tävlingslogiken. Vissa lärare menar att tävlingsmomenten 
är nedtonade men fotbollspelarna tar med tävlingsinriktningen och 
dess logik in i idrottsundervisningen. Om läraren ger ett statuser-
kännande till fotbollspelarna kan de i lagbollspel och även i andra 
situationer känna sig ohotade. Genom att ofta spela matcher i lag-
bollspel på lektionstid störs inte makthierarkin. Detta kan vara en 
av orsakerna till att strategin att ha mycket lagbollspel i undervis-
ningen överhuvudtaget fungerar. Tävlingslogiken upprätthålls och 
fotbollspelarna behöver inte vara hårt tävlingsinriktade bara de 
inte utmanas av andra elever med lägre status. 

Ett uttalat synsätt är att eleverna, när det gäller individuella gre-
nar, tävlar mot sig själva för att jämföra med tidigare resultat, vil-
ket görs under aktiviteter som möjliggör tidtagning och mätning. 
Lärarna har dock en underliggande anledning till att resultaten 
nedtecknas. Det framstår tydligt att dessa bevaras som underlag för 
betygsättningen. Det finns här ett prestationskrav med underlig-
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gande tävlingslogik, som inte ifrågasätts utan mer framstår som en 
doxa. 

Det finns däremot ingen klart medveten strategi för en hälsofost-
ran. Att fostra eleverna till kroppslig daning är ovanligt, även in-
lärning av olika färdigheter är sparsamt förekommande. Det som 
framträder är mer en karaktärsdanande fostran som genomsyrar 
all undervisning för att eleverna skall vara aktiva och ta i på lek-
tionerna.  

Genom omväxling i den fysiska aktiviteten vill idrottsläraren 
försöka engagera de elever som inte sedan tidigare är aktiva i före-
ningsidrotten. Här kommer upplevelsen i förgrunden, där omväx-
ling mellan olika aktiviteter gäller som norm i utformningen av 
undervisningen. 

Slutligen förekommer det, men sällsynta, försök att ta bort täv-
lingsinslagen och utforma undervisningen med en pedagogisk    kun-
skapsbaserad    strategi genom att ha lärandet av kunskaper och 
kompetenser i den praktiska tillämpningen av aktiviteterna i fokus. 

När det gäller frågan om vilka förväntningar som finns på ele-
vernas kunskaper i undervisningen kan detta återföras till såväl 
elevernas som lärarnas egna erfarenheter av idrott. Tävlingslogiken 
sitter djupt i såväl fotbollspelarna som i idrottslärarnas ”idrottsha-
bitus”. Ju mer allvar på lektionerna desto mer tävling. När lärarna 
blandar flickor och pojkar blir däremot undervisningsklimatet inte 
lika inriktat på tävling. Istället ska eleverna helst uppleva effekten 
av träningen som en skön känsla. För att klara av detta krävs att 
eleverna behärskar den idrottsaktivitet som utövas och är tränade 
för att orka med att kunna uppleva undervisningen som skön.  
Lagbollspel berättigas därför även med träningsargumentet och be-
traktas som hälsoinslag i undervisningen. De lagbollspelande ele-
verna har erfarenhet från idrotter som kräver uthållighet och styr-
ka och ett budskap blir att ju bättre tränad du är desto mer skall 
du svettas på lektionerna. Dessa elever klarar sig bra tack vare god 
fysik. Fotbollspelarna värderas som aktiva och villiga till fysisk an-
strängning.  

Det finns behov att tydliggöra den mening som gäller för de oli-
ka idrottsaktiviteterna i undervisningen. Det som fotbollspelarna 
bär med sig i form av kroppsligt kapital bygger på en idrottslig 
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mening, där det gäller att behärska kampsituationer i lagbollspel. 
Fotbollspelarnas livsstil med smak för kampen i lagbollspel är 
präglad i deras kroppar. De kan ofta reglerna även i andra lagboll-
spel och överför ett specifikt fotbollskapital och tillämpar det i 
andra lagbollspel i idrottsundervisningen. I lagbollspelen får de 
mäta sina krafter med varandra, vilket kan skapa problem för de 
gymnasieelever som inte kan lagbollspel och har svårt att träda in i 
en sådan kamp. Överst befinner sig fotbollspelarna och andra som 
är tränade och underst de otränade flickorna. Med en manlig fysisk 
dominans kan undervisningen förstås som att ett symboliskt våld 
utvecklas gentemot den dominerade gruppen elever. 

Lärarna framhäver inte kroppslig rörlighet som nödvändig på 
samma sätt som uthållighet. Uthållighet och löpning är aktiviteter 
som utgår från en innebörd som betonar förflyttning och ingår i 
lagbollspelarnas grundträning. När rytmik och koordination ingår 
som nödvändiga inslag i t.ex. dans och redskapsgymnastik bidrar 
de till att ge mening i de uttrycksfulla idrottsaktiviteterna. För att 
klara av detta krävs en helt annan kroppslig erfarenhet än vad fot-
bollspelarna har. De är vältränade men deras kroppar är inte vana 
vid aktiviteter som dans. Sådana aktiviteter som förmedlas med 
kroppsuttryck vill lagbollspelarna helst undvika. Dessa aktiviteter 
förekommer dock nästan aldrig i undervisningen. Fotbollspelarna 
som inte kan utföra dessa aktiviteter med samma självklarhet som 
de utför lagbollspel, behöver inte riskera något och betraktas där-
för inte som ”svaga” trots denna brist i kroppslig kompetens.  

Att ha en kropp som en konditionsstark fotbollspelare värderas 
således högre än den kropp som en smidig gymnast har. Att vara 
duktig i fotboll är synonymt med att vara duktig i idrott. Den dis-
position som fotbollspelarnas kroppar har blir norm för vad som 
är eftersträvansvärt för både pojkar och flickor även inom idrotts-
ämnet i skolan, dessutom framträder den som manlig dominans. 
Undervisningen utformas med förväntningar på elevernas kropps-
lighet och det tas närmast för givet hur en kropp skall se ut och 
bete sig. Detta utan att kravet ställs direkt till eleverna.  

När det gäller hur eleverna förväntas uppträda i undervisningen 
utgör utvecklandet av social lagkompetens ett viktigt mål. Enligt 
läroplanen är en av skolans uppgifter att ”Skolan skall utveckla 
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elevernas kommunikativa och sociala kompetens” … (Skolverket 
2006a s. 5). En fråga som väcks blir därför, uppfylls detta för alla? 

Genom att lagbollspelarna har en god bollkänsla, och kan olika 
lagbollspel, får de också möjlighet att använda och utveckla en so-
cial lagkompetens. Idrottslärarna använder sig av fotbollspelare 
som en slags minilärare i undervisningen. De får en funktion mot-
svarande lagkapten i ett fotbollag. Belöningen blir att eleverna får 
spela lagbollspel. Priset för eleverna blir att anpassa sig till lärarnas 
krav på att ha en viss sorts social kompetens. Fotbollspelarna för 
med sig både social och idrottslig kompetens, medan de elever som 
inte har denna erfarenhet med sig hamnar i bakvattnet.  

Lagbollspelarnas möjligheter att utöva elevinflytande bidrar 
starkt till hur idrottsundervisningen utformas. De elever som har 
erfarenhet från lagbollspel tar för sig och skaffar sig ett reellt infly-
tande i undervisningen genom att ha synpunkter på innehållet och 
vilka aktiviteter som ska utövas. I gengäld används dessa elever 
som föredöme och får uppgiften att entusiasmera de andra elever-
na. De lagbollspelskunniga eleverna har även möjlighet att påverka 
undervisningen då de får ledaruppdrag på lektionstid.  

Planeringen av idrottslektioner tillsammans med eleverna kan gå 
till på olika sätt. Eleverna kan erbjudas olika val av aktiviteter. Det 
finns dock alltid med ett lagbollspelsalternativ. När eleverna får 
möjlighet att besluta innehållet i en lektion tar lagbollspelarna di-
rekt initiativet. Detta erbjudande till elevinflytande tar utgångs-
punkt i att det spelar mindre roll vad eleverna gör, bara de är akti-
va och då passar det bra med lagbollspel. Då är fotbollseleverna 
aktiva och ställer inte heller till besvär. Fotbollseleverna kan hålla 
en låg profil om de får som de vill, annars blir det ett köpslående 
om vad som skall göras. 

Sammantaget blir det en hel del lektioner med lagbollspel även 
för de lärare som vill tona ned omfattningen. Fotbollspelarna är 
aktiva och är en inflytelserik grupp vid planeringar och tvekar inte 
att göra sina röster hörda. Detta utnyttjas även vid enskilda lektio-
ner i försök att styra innehållet och utmana läraren. De lagbollspe-
lande eleverna går samman när det handlar om att styra undervis-
ningen bort från ett innehåll som inte innehåller lagbollspel. När 
det finns olika lagbollspel att välja mellan blir det annorlunda. Kan 
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fotbollspelarna välja fotboll tar de alltid det som ett första alterna-
tiv. Det skapas en stark och tongivande grupp med elever som har 
föreningserfarenhet och som framför allt är lagbollspelare. Dessa 
har mycket att säga till om och tar initiativ för att få sin vilja ige-
nom. Idrottslärarna tycker dock att det ibland blir för mycket. 
Samtidigt är de duktiga eleverna värdefulla då de hjälper, stöttar 
och höjer nivån i klassen.  

Konsekvensen blir att lärarna inte bjuder in alla elever att kunna 
påverka i lika stor omfattning och alla elever tar inte denna möj-
lighet i lika stor utsträckning. Här tycks lärarna lyssna mindre på 
de elever som är inaktiva och ointresserade av idrott trots att lä-
rarna hävdar att det är för dessa som undervisningen är viktig. 
Fotbollspelarnas åsikter väger tyngre och är lättare att hantera för 
lärarna och deras idrottskapital kan växlas till ett betydande elev-
inflytande.  
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DISKUSSION 

Två kulturella fält har varit föremål för mitt intresse – utbildning 
och idrott. Gymnasieskolans idrottsundervisning har stått i fokus, 
vars mål, innehåll, betygsättning och genomförande jag studerat i 
relation till idrott på fritiden. Jag har analyserat och tolkat inter-
vjuer med idrottslärare och resultaten visar i korthet följande: Lä-
rarnas mål för ämnet är i första hand att få eleverna att vara fysiskt 
aktiva, att bli sysselsatta för stunden och att uppleva idrottsaktivi-
tet som lustfullt. För att uppnå detta används ofta lagbollspel som 
medel. Det som däremot igenkänns som värdefullt, det som be-
tygsätts, är träningsvilja, vilja att anstränga sig, att ha god kondi-
tion, vara en bra ledare och framförallt att vara en god lagbollspe-
lare.  

Idrottsämnet är per definition en del av skolan och tillhör den 
verksamhet som bedrivs där. Där finns också en generell problema-
tik kring idrottsämnet i relation till idrott på fritiden och framför-
allt idrottsrörelsen, vilken till största delen sysslar med tävlings-
verksamhet (Ekberg 2009; Hunter 2004; Redelius & Larsson 
2010).  

Diskussionen inriktas mot det sammanhang och den mening id-
rottspraktikerna ges i idrottsundervisningens rum och i vilken ut-
sträckning ett kapital inom idrottsfältet har konverterats till ett 
värde i ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan. Därmed möjlig-
görs en förståelse av hur makt etableras i idrottsundervisningen 
och hur dominerande strukturer upprättas.  
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Metodreflektion 
Valet av metod utgick från att försöka förstå varför lärarna hand-
lar som de gör i idrottsundervisningen. Eftersom jag strävade efter 
att få en så nyanserad information som möjligt valde jag att inter-
vjua lärarna. Motiven för detta och tillvägagångssättet finns redo-
visat i metodavsnittet. Avsikten har varit att tolka empirin i en kre-
ativ bearbetning med både djup och bredd.  

Jag har genom hela analysarbetet försökt att så grundligt jag 
förmått reflektera över utsagorna och inte tagit dessa som ”givna 
sanningar” utan snarare försökt se vilka relationer och mönster 
som framträder. Syftet har varit att nå så trovärdiga, överförbara 
och pålitliga resultat som möjligt. Urvalet av informanterna gjordes 
för att säkerställa att de intervjuade idrottslärarna hade fotbollspe-
lare i sin undervisning genom att välja ut de gymnasieskolor som 
fotbollspelarna ur studien ”De avgörande åren” gått på. Härige-
nom visade det sig att samtliga gymnasieskolor i den aktuella sta-
den blev representerade. Det är rimligt att anta varje gymnasiesko-
la bland sina elever har en betydande grupp fotbollspelare. De un-
dersökta skolornas lärare är ”vanliga lärare” i den bemärkelsen att 
alla är utbildade idrottslärare och varit verksamma i skolan under 
många år. De representerar med andra ord idrottslärare som finns 
på gymnasieskolor i allmänhet, men utgör inget statistiskt urval i 
ordets egentliga mening. Studiens lärare visade sig alla ha varit fö-
reningsanknutna till idrottsrörelsens tävlingsverksamhet. De flesta 
dessutom i stor utsträckning och under många år. Huruvida denna 
iakttagelse är giltig för samtliga idrottslärare i Sverige går natur-
ligtvis inte att uttala sig om men det är sannolikt att det gäller fler-
talet. Andra studier bekräftar även att lärare har erfarenhet från 
idrottsrörelsen (Larsson & Redelius 2004a).  

Utifrån beskrivningen av hur studiens lärare handlar går det inte 
att uttala sig om vad andra lärare gör i idrottsundervisningen – 
men väl vad de kan göra, eftersom de undersökta lärarnas bak-
grund inte torde skilja sig nämnvärt från andra idrottslärares erfa-
renheter.129 Det var således inga speciella idrottslärare som ingick i 
studien. Det är vidare rimligt att anta att de flesta gymnasieskolor 
                                                   
129 Av Lena Larssons avhandling framgår att det även bland idrottslärarstudenter finns stor erfaren-
het av idrottsrörelsens tävlingsverksamhet, framförallt från lagbollspel (Larsson 2009). 
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har en stor representation av fotbollspelare, vilket gör att de utval-
da skolorna heller inte framstår som speciella.  

Det finns givetvis en risk med att använda fotbollspelarna som 
utgångspunkt i samtalen med lärarna om samtalen bara hade 
handlat om dessa elever. Samtalen blev snarare tack vara detta in-
ledande fokus utförda i en trevlig atmosfär och de gled därför smi-
digt och snabbt över till idrottsundervisningen i sin helhet.  

Fotboll som idrottspraktik har stor betydelse inom idrottsfältet 
och ger därmed en speciell möjlighet till analys av idrottsundervis-
ningen utifrån det stora antal fotbollspelare som det finns i skolor-
na. Gruppen fotbollspelare var dock inte unik utan det fanns andra 
elevkategorier med liknade erfarenheter. Här var det möjligt att 
bilda en kategori av elever som spelade lagbollspel, inte bara fot-
boll. Intervjuerna innehåller även frågor om andra grupper av ele-
ver i undervisningen och inte bara frågor om fotbollspelarna. Där-
med är det möjligt att synliggöra ett makt- och dominansperspek-
tiv. Häri ligger den stora fördelen med att använda lagbollspels-
gruppen.  

Analysförfarandet har varit att få förståelse för hur makt etable-
ras i idrottsundervisningen och hur dominerande strukturer upp-
rättas. Med hjälp av det empiriska materialet försöker jag se rele-
vanta sammanhang och mönster, som en underliggande väv.  

Fältbegreppet har här använts som ett verktyg i studien. I kun-
skapen om fälten ingår dess framväxt i ett historiskt föränderligt 
rum. I studien handlar det om att relatera lärarnas utsagor om sko-
lans idrottsundervisning till idrottsfältet. Metodiskt har detta gjort 
det möjligt att skilja de dominerande eleverna från de dominerade 
eleverna och de tillgångar som är knutna till olika idrottsaktiviteter 
och kroppsliga dispositioner som igenkänns som värdefullt i un-
dervisningen.  

Analysarbetet har också bidragit till en konstruktion av idrotts-
logiker, vilket närmare utvecklas i ”exkursen”.  
 
Tävlingsfostran 
I följande avsnitt diskuteras idrottsundervisningen i förhållande till 
tävlingslogiken (Eichberg et al. 1998a; Engström 1999; Kirk 1999). 
Hur eleverna fostras i detta avseende kopplas även till Petersons 
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begrepp tävlingsfostran (SOU 2008:59). Vidare diskuteras på vilket 
sätt föreningsidrott med tävlingsinriktning påverkar skolans id-
rottsundervisning.  
 
Tävlingsinslag i undervisningen  
Tävling är ett ständigt återkommande inslag i undervisningen och 
det är lärarna som gör valen. Dessa val är såväl medvetna som 
omedvetna. Det blir ofta lagbollspel och ju större inslag av dessa 
aktiviteter desto angelägnare och mer motiverade blir lagbollspe-
larna, vilket i sin tur påverkar de andra eleverna. Hur läraren 
handskas med situationerna har betydelse för vilken attityd elever-
na visar upp. Inställningen hos både lärare och elever spär på viljan 
att ha tävlingsinslag. Erfarenheterna från idrott på fritiden överförs 
till andra elever som även de anammar tävling som rådande logik 
(doxa). Tävlingslogiken handlar om att alltid vilja vinna, vilket 
uppfattas som en stimulerande inställning.  

Den officiella versionen från lärarna är att tävlingsinslag inom 
idrottsämnet inte är allmänt förekommande, men i intervjuerna vi-
sar tydligt att lärarna i praktiken har betydande inslag av tävling. 
Ju mer lärare betonar tävlingsmoment desto viktigare blir det för 
eleverna att vara aktivt deltagande i olika aktiviteter, även om de 
inte innehåller lagbollspel. När lärarna anför ”tävlingsinstinkt” 
som drivkraft hos eleverna blir fortsättningen på det resonemanget 
att det är svårt att ändra något och framförallt kan ingen anklagas 
för att göra fel, det ”finns där bara”, underförstått att tävling ska 
existera. Tävling är inbäddad i såväl lärarnas som många av ele-
vernas habitus och öppnar inte upp för andra alternativ, även om 
det ibland kan bli lite väl mycket önskemål om tävling från lag-
bollspelarnas sida. Detta konstaterande från lärarna kommer dock 
helt i bakgrunden när det, via tävlingsinslag som eleverna visar 
upp, är de prestationer som lärarna sätter betyg på. 

Tävlingsinriktad undervisning styr bedömningen av eleverna. I 
själva verket upprätthåller tävlingslogiken ett starkt grepp om un-
dervisningen och ger en trygghet, igenkänning och vilja att upp-
rätthålla det som belönas utanför skolans sociala rum även innan-
för detta. Också Hunter konstaterar att prestationsidrotten bildar 
doxa inom idrottsundervisningen (Hunter 2004). En tävlingsfost-
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ran sker således i skolsituationer, officiellt avskilt från det tydliga 
syfte som den har inom idrott på fritiden, men läggs på alla elever 
oavsett de vill det eller inte.  Fotboll som innehåll kan till och med 
bli okontrollerbart på idrottslektionerna när balansen mellan täv-
lingsfostran och föreningsfostran får för stark slagsida åt tävling, 
något även lärare med intresse för fotboll råkar ut för. Lärarna vill 
inte ta bort tävlingsinslagen. Med prov och betyg i hela skolans 
undervisning ges en legitimitet till tävling i idrottsundervisningen. 

Idrott och hälsa är det enda ämne där flickorna genomsnittligt 
inte har högre betyg än pojkarna (Eriksson 2005; SOU 2009). Den 
troligaste orsaken är att helt andra förmågor värdesätts i ämnet id-
rott och hälsa jämfört med skolans övriga ämnen. Flickors enga-
gemang i tävlingsidrott har inte samma fokusering på tävlandet i 
lagbollspelen som pojkarna (Trondman 2005). När lagbollspel ofta 
förekommer i undervisningen får det därmed betydelse. 

Förutom att flickor i vissa sammanhang har en mer nedtonad in-
ställning till tävling, kan det vara värt att även beröra vad som 
presteras fysiskt trots att detta inte ska vara det centrala innehållet 
enligt kursplanen i idrott (Skolverket 1993). Pojkarna har en större 
muskelmassa att sätta in i aktiviteterna jämfört med flickorna. 
Lagbollspelarna kan med fysiska prestationer omsätta idrottskapi-
talet till höga betygsbedömningar. Både tränade flickor och pojkar 
kan hävda sig bra, även om det finns en könsskillnad. De har er-
hållit såväl föreningsfostran som tävlingsfostran, är fysiskt starka 
och tillhör därmed den dominerande grupp i skolans idrottsunder-
visning som behärskar tävlingslogiken. De som inte gillar tävling 
och dessutom är fysiskt svaga kan betraktas som de dominerade. 
Oavsett om de är flickor eller pojkar är de utsatta för ett symbo-
liskt våld och en manlig dominans (Bourdieu 1999a). Pojkarna 
förväntas ta del av spelet men de som inte kan leva upp till normen 
hamnar i periferin som mer eller mindre osynliga. Det ställs inte 
samma förväntningar på flickorna. Där kan vissa istället imponera 
med fysisk kapacitet på ett oväntat och positivt sätt. Tolkningsfö-
reträdet har de dominerande och de dominerade måste delta enligt 
normen för aktiviteten. Tävlingslogiken tvingas på de dominerade. 
Den dominerande kulturen, i detta fall tävling, måste accepteras av 
dem som saknar erfarenhet av den. Eleverna i undervisningen – 
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utan större erfarenhet från föreningsidrott – förväntas finna sig i 
att vara delaktiga utan möjlighet att kunna hävda sig i konkurren-
sen.130 Tävling gör att de duktiga eleverna reagerar positivt och blir 
bekräftade av lärarna. Den blir speciellt stor när eleverna utövar 
den egna idrotten, vilket lagbollspelarna ofta får göra.  

Tävlingsinslaget framstår som om det lever ett eget liv, det är 
svårkontrollerat och något lärarna accepterar. Problem uppstår 
och skapar konflikter mellan elever med olika erfarenheter. Täv-
lingsinslaget vidgar avstånden mellan eleverna och istället för att 
det lyfts bort förväntas de uppkomna konflikterna lösas. Tävling 
motiveras till och med som ett pedagogiskt verktyg för att få verk-
samheten att fungera och, framför allt, bidra till att eleverna är ak-
tiva.  
 
Föreningsfostran 
 I följande avsnitt diskuteras vad många års erfarenhet av medlem-
skap i en idrottsförening inneburit för lagbollspelares deltagande i 
skolämnet idrott och hälsa, samt hur denna föreningserfarenhet 
kommer till användning och vilken betydelse detta har för idrotts-
undervisningen i skolan.   
 
Träning 
Som framgår av de tidigare resultatkapitlen visar lagbollspelarna 
fram en rad kvalitéer som premieras inom idrottsundervisningen. 
Lärarens vetskap om att de tränar regelbundet är av stor betydelse 
för hur dessa elever klarar sig i ämnet. Att eleverna tränar på sin 
fritid förhör sig lärarna om och att träna lagbollspel ger fördelar i 
idrottsundervisningen. En skillnad framstår här mellan idrottande 
elever som hållit på med idrott från ung ålder och andra elever. 
Genom den träning som de har fått i föreningarna finns de grund-
läggande färdigheter som lärarna efterfrågar i idrottsundervisning-
en. De övningar som lärarna genomför med eleverna behärskar 
lagbollspelarna väl i en undervisning utan stegring av svårighets-
                                                   
130 ”skolsystemen tar faktiskt som sin uppgift att inpränta kulturen. Men det har visat sig att denna 
kultur distribueras på ett, socialt sett, ojämlikt vis och att samtidigt som man inpräntar ett erkän-
nande av det man i allmänhet kallar kulturen, inpräntar man också ett erkännande av de privilegier 
som de som besitter denna kultur har” (Bourdieu 1992b s. 130). 
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graden. Lärarna sätter inte fokus på själva färdighetsträningen och 
ger då inte heller elever som inte kan lagbollspel en rimlig chans att 
lära sig. 

Det som snarare betonas av lärarna är fysiska kvaliteter och 
framförallt kondition och styrka. Vanan att träna ger många förde-
lar, men vissa fysiska brister avslöjas dock i aktiviteter som fot-
bollspelarna inte har någon större erfarenhet av (som redskap och 
dans) där de kan vara ganska klumpiga. Dessa aktiviteter bedrivs 
dock inte särskilt ofta. När det sker utmanas fotbollspelarna, vilket 
visar på att vissa av dem är specialiserade och ensidigt tränade. 
Detta konstateras snarare än att det åtgärdas av lärarna. De är 
trots allt tränade och det räcker långt i idrottsundervisningen. 

Eleverna kan dock ofta göra val och avgränsa innehållet i enlig-
het med det egna intresset. Denna möjlighet till specialisering inne-
bär att eventuella brister framstår som små. Den träning som be-
drivs rutinmässigt i föreningarna har vunnit mark i skolans idrotts-
ämne på bekostnad av ett brett innehåll. I idrottsämnet innebär det 
att vissa delar inte ingår alls eller betonas i mycket liten utsträck-
ning. Det som lagbollspelarna är tränade för finns med som krav i 
undervisningen utan att ifrågasättas. Annorlunda uttryckt: den ha-
bitus och de dispositioner som lagbollspelande elever har utgör ett 
förkroppsligat kapital, som även värdesätts i idrottsundervisning-
en.  

 
Normer 
Lärarna har bestämda och i stort sett gemensamma uppfattningar 
om hur eleverna bör fostras och bete sig. Elever som gillar lagboll-
spel, signalerar ivrigt till lärarna att de vill komma igång och hjäl-
per till för att lektionen ska kunna börja direkt, vilket värderas 
högt av lärarna. Hos lärarna handlar det om att kunna utnyttja ti-
den så bra som möjligt och att eleverna tydligt bör markera intres-
se för aktiviteten.  

Fotbollspelarnas föreningserfarenhet kan dock, enligt lärarna, ge 
såväl positiva som negativa effekter. Deras erfarenheter kommer 
till uttryck i hur de uppträder och det som ger negativa effekter är 
när eleverna tar med sig normer som drabbar de andra eleverna på 
ett oönskat sätt. Det handlar oftast om lagbollspelsidrotter och de 
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normer som förekommer där. Det är således inte allt som är präg-
lat i fotbollspelarnas habitus som ges ett värde i undervisningen. 
Det finns en gräns för hur mycket av föreningarnas normer lärarna 
kan acceptera. Svårigheten är att balansera mellan individers strä-
van att vinna och lärarens strävan att få eleverna att fungera i ett 
lag tillsammans med andra. I föreningssammanhang känns denna 
balansgång igen, i termer av föreningsfostran och tävlingsfostran, 
men där tävlingen står starkt i fokus (SOU 2008:59). I skolan tas 
däremot starkare ställning för föreningsfostran av läraren mycket 
p.g.a. att det är gemensam undervisning för flickor och pojkar.  

Det verkar inte vara normerna som sådana som skiljer sig mellan 
idrottsföreningarna och skolans idrottsundervisning utan endast 
var tyngdpunkten ligger. De dominerande, här lagbollspelarna och 
lärarna, vill få de dominerade, de andra eleverna som inte kan lag-
bollspelet och saknar kunskap om de normer som gäller, att följa 
det som de uppfattar som det självklara sättet att fungera. På så 
sätt kan de dominerande med smärre förändringar fortsätta sty-
ra.131 Fotbollspelarna presterar bra som grupp i idrottsundervis-
ningen men de kan även skilja ur sig på ett negativt sätt. Då brister 
de i hänsyn genom ett egoistiskt handlande som krockar med de 
normer som ska gälla i skolan. Det är inte de fysiska förutsättning-
arna som skapar problem för de fotbollspelare som står utanför.132 
Det är snarare hur de utnyttjar denna kapacitet. Genom den posi-
tion som deras skicklighet ger dem kan de få med sig andra elever 
och kan även störa undervisningen betänkligt. 

 Det framträder tre möjliga sätt att förstå varför några av fot-
bollspelarna inte följer givna normer i undervisningen. För det för-
sta är det möjligt att de även inom föreningsfotbollen inte följer 
gällande normer och även i detta sammanhang går sin egen väg. 
För det andra kan de ha valt att stå utanför p.g.a. att de anser att 
ämnet inte helt motsvarar de normer som de är vana vid. Det blir 
inte det som de vill med idrottsämnet i skolan eftersom undervis-
ningen inte bara består av tävlingsidrott utan även av mer lekbeto-
                                                   
131 ”… allianser som grundar sig på homologi mellan positioner (dominerande – dominerad = domi-
nerad) är alltid osäkrare och bräckligare än de solidariteter som vilar på en identitet mellan positio-
ner och därför också på identiska villkor och habitus” (Bourdieu 1992b s. 156).  
132 Fotbollspelarna kommer från olika fotbollföreningar med olika kulturer som på en del punkter 
skiljer sig åt en del. Nilsson visar på detta i en studie av klubbar på högre nivå (Nilsson 1993). 
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nade inslag. Förväntningarna på idrottsämnet är då helt kopplade 
till det innehåll som föreningsidrotten har. För det tredje finns det 
några fotbollspelare som inte sköter vare sig idrottsämnet eller 
andra ämnen i skolans undervisning. Finns inte motivationen för 
de andra ämnena så kan det kvitta även med idrottsämnet. Det ska 
dock framhållas att gruppen ”avvikande” fotbollspelare är liten. 

Normerna som fotbollspelarna har med sig till skolan påverkar 
inte bara den direkta idrottsliga prestationen utan har också bety-
delse för hela skolbeteendet.133 Det finns en utpräglad skötsamhets-
norm inom både idrotten och skolarbetet.134 Överlag är lärarnas 
omdömen om fotbollspelarna att de ofta klarar skolan bra, oavsett 
fotbollsnivå. Skötsamhetsnormen handlar om att vara närvarande, 
aktiv och att göra sitt bästa. Närvarokravet i idrottsämnet påmin-
ner mer om föreningsidrottens krav, där närvaro och aktivitet är en 
förutsättning, än om skolans krav där man i regel premierar att ut-
bildningsmålen uppnås.  

 
Undervisningspraktik 
Om erfarenheter av aktiviteter från idrottsföreningen påverkar och 
har betydelse för idrottsundervisningen i skolan, ger detta också 
avtryck i de pedagogiska och didaktiska val som lärarna gör. Fot-
bollsspelarna för med sig en viss form av uppvärmning från fot-
bollsträningarna som de har mångårig erfarenhet av och är ett 
moment som lärarna ofta överlåter spelarna att sköta och leda. 
Detta bidrag blir en direkt förlängning av en föreningsfostran rakt 
in i idrottsundervisningen genom att lärare överlämnar ett ansvar 
utan några särskilda direktiv om hur uppvärmningen ska gå till. 
Det blir därför lätt för spelarna att helt enkelt kopiera en fotbolls-
träning. Detta framstår som exempel för de övriga i klassen på hur 
det ska gå till, vilket får till följd att även de kopierar uppvärm-
ningar med influenser från fotbollsträning. Detta görs utan de kun-
skaper, som fotbollspelarna har. Men de dominerade anpassar sig 
                                                   
133 Studiens fotbollspelare har med få undantag klarat gymnasiet med kompletta avgångsbetyg, oav-
sett program. Fotbollspelarna kan inte ses som representanter för en viss social klass utan är brett 
representerade varför jämförelsen med hur många som inte klarar av att erhålla avgångsbetyg i riket 
är relevant. 
134 ”Det verkar inte finnas några större hinder att kombinera skolgång och fotbollssatsning” ur ex-
emplet Landskrona BOIS (Franzén & Peterson 2004 s. 36). 
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och följer de dominerande. Fotbollspelarna uppskattas för att de 
”bryter isen” och kan leda uppvärmningar på det sätt som sker i 
föreningarna. På detta sätt smyger sig normer från föreningslivet in 
i idrottsundervisningen som doxa och en föreställning om att fot-
bollsspelarna gör nytta. Lärarna själva säger att de gör åtskillnad 
mellan idrottslektioner och det som händer på fritiden, men i prak-
tiken lämnas ofta ansvaret över till eleverna med erfarenhet från 
föreningslivet, som kan leda och agera domare, vilket leder lektio-
nerna till det de är vana vid. Lärarna ställs inför elever som är fö-
reningsfostrade, motiverade att vara aktiva på lektionerna och vil-
liga att ställa upp och hjälpa till med olika uppgifter. Därmed ställs 
det krav på hur lektionerna ska vara utformade för att de ska tri-
vas. På detta sätt blir flödet stort från idrott på fritiden. Det påver-
kar strukturen på undervisningen, lärarens roll, de pedagogiska ru-
tinerna och följaktligen didaktiken.  

Detta upplägg kan föra en del problem med sig. Den ”idrottsha-
bitus” som fotbollsspelarna för med in i skolans idrottsundervis-
ning och de krav som dessa elever ställer på undervisningen kan bli 
alltför påtagligt, enkelspårigt och massivt. Lärarna tycker att det 
gått för långt när eleverna ställer omfattande krav på att idrottsun-
dervisningen ska innehålla föreningsträning med teknikövningar, 
serier och turneringar.  

När lärare själva styr undervisningen krävs ofta ett bestämt le-
darskap, då intas en roll med tydlig styrning som det gäller för ele-
verna att följa. Lärarna har i detta sammanhang en annan strategi 
för att upprätthålla regler och disciplin i idrottsundervisningen än 
vad som sker i övriga skolämnen. Regler och disciplin upprätthålls 
utan en närmare reflektion. Lärarnas beteende ger ofta uttryck för 
en föreningspräglad ”idrottshabitus”. 

Det finns även andra influenser från idrottsutövning utanför sko-
lan i form av pedagogisk inspiration och utvecklingstankar. Det 
gäller främst inflytande från motions- och hälsoverksamheter, häl-
sologiken. Influenser hämtas framför allt i synen på träning. Sker 
det förändringar låter lärarna sig inspireras och följer producenter-
na på idrottsfältets marknad. Det är här som lärarna konsumerar 
trender och ger betydelse åt de aktiviteter som förekommer i idrot-
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ten. Idrottsmarknaden är rörlig över tid och förändringarna träng-
er även in i skolans idrottsundervisning.  

Talet om hälsa, minskad fysisk aktivitet och ohälsa märks också 
i argumentationen för undervisningen och det didaktiska tillväga-
gångssättet. Resonemangen kännetecknas genomgående av att ha 
fysisk aktivitet som grund. Aktiviteterna i undervisningen används 
med avsikt att främja hälsa och/eller förhindra ohälsa. Framförallt 
med en betoning på patogen hälsa, vilket även är fallet i grundsko-
lan (Quennerstedt 2006). Trots att hälsologiken tydligt framträder, 
framstår ändå tävlingslogikens påverkan på undervisningen både 
mer direkt och avsevärt mer omfattande. Även upplevelselogiken 
framträder i lärarnas tal om undervisningens innehåll, där det för-
väntas att eleverna ska vara aktiva och samtidigt tycka om det de 
gör med ett ”leende på läpparna”. Upplevelselogiken är dock un-
derordnad hälsologiken och framförallt tävlingslogiken.  

Det verkar finnas en hierarkisk ordning i hur eleverna förväntas 
uppträda som är klart kopplat till dessa tre logiker. Det grundläg-
gande kravet, att vara aktiva och positiva, som ställs på eleverna 
ingår i den rekreativa delen av upplevelselogiken. Nästa steg upp i 
hierarkin är hälsologiken, här förväntas det av eleverna att ta i och 
anstränga sig, svettas och vara mycket aktiva. Högst upp befinner 
sig tävlingslogiken. Här gäller det för eleverna att även kunna pres-
tera utmärkta fysiska resultat och ha utvecklade idrottsliga färdig-
heter. Genom att tävlingslogiken blir den dominerande underord-
nas de andra logikerna denna på så sätt att en elev med förenings-
fostran kan känna sig väl till rätta och väl förtrogen med hur un-
dervisningen bedrivs och vilka premisserna är, utan att vara med-
veten om hur det hela fungerar, eftersom verksamheten harmonie-
rar med deras idrottsliga habitus. 

De fåtal fotbollselever som visar fram ett icke önskat uppträdan-
de i skolan påverkar undervisningen för hela klassen negativt. Be-
teendet uppmärksammas även för att det kan få konsekvenser för 
deras framgång inom föreningsidrotten. Här kopplas föreningsfost-
ran samman med idrottsundervisningen på så sätt, att ska eleverna 
bli framgångsrika i idrott eller inom något annat område, gäller det 
att kunna inordna sig i en grupp. Fotbollspelarna är fostrade i fö-
reningen till att kunna kämpa, ta och ge smällar tillsammans med 



 

  196

andra som delar liknande erfarenheter. Föreningsfostran lyfts fram 
som en bra väg till framgång i både skola och förening, men samti-
digt framstår den som orsak till mycket av den bristande hänsyn 
vissa fotbollspelare visar fram. I lagbollspel framträder då kampsi-
tuationer som gör att eleverna i klasserna blir såväl inblandade i 
som utsatta för en kamp i undervisningen på ett sätt som inte alla 
är vana vid. I detta sammanhang är det bara fotbollspojkar som 
omnämns negativt, aldrig fotbollsflickor. Fotbollsflickorna gör 
gemensam sak med pojkarna men kämpar inte om positionerna 
utan utnyttjar fördelen de får genom att spela lagbollspel. De an-
vänder de dispositioner som präglar deras fotbollsinriktade ”id-
rottshabitus”. Dessa flickor är anpassade men avviker från de 
gängse flickrollerna i valet av aktivitet och hur de agerar i under-
visningen. Dessa fotbollsflickor uppträder även likartat oavsett 
program på gymnasieskolan.  

En hierarkisk kamp är som tydligast när det är den idrottsliga 
prestationen som lärarna värderar i undervisningen. Ju mer under-
visningen liknar det som försiggår på fritiden desto mer kan vissa 
elever utmana i en aktivitet som värderas högt och som ger direkt 
symboliskt kapitalvärde även om det innebär att eleven betraktas 
som besvärlig av läraren. Vid ett i övrigt kulturellt missgynnande 
uppstår en starkare tilltro till det inom fotboll etablerade sociala 
kapitalet, men ger inte samtidigt fördelar inom skolans andra äm-
nesområden (Eitle & Eitle 2002).  Här ger lärarna i idrottsunder-
visningen ändå en möjlighet för dessa pojkar att stärka sin manliga 
identitet. Det kan ge dem en snäv och begränsande manlighet där 
klass, kön och etnicitet samspelar på ett inskränkande sätt (Arvast-
son & Ehn 2007). Identiteten sätter gränser för vad som görs möj-
ligt i såväl agerande som i uppförande. Lärare och elever är med 
om att exkludera och upprätthålla föreställningar i termer som 
”vi” och ”dom”. Det blir individers och gruppers beskrivande, 
förklarande och legitimerande försök att täcka över mer än att syn-
liggöra. Här framträder detta tydligast i de dominerande och de 
dominerade i undervisningen i form av de fysiska lagbollspelarna 
och de förment svaga eleverna. 

Skolan kan i ett avseende upplevas som en feminin och främ-
mande miljö för pojkar som söker manliga förebilder (Arvastson & 
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Ehn 2007). Att flickor har högre betyg kan vara en indikator på 
det (SOU 2009). Dock gäller det inte idrottsämnet, där de lagboll-
spelande eleverna ställer krav på innehållet, och speciellt inte i id-
rottsundervisningen på yrkesprogram med en övervägande andel 
pojkar. De studiemotiverade eleverna upplevs dock som de mest 
”disciplinerade” även i ämnet idrott och hälsa. De är mer inordna-
de och normaliserade i vad lärarna kan acceptera som ett gott upp-
trädande. Men i de yrkesinriktade programmen ger studiemotiva-
tion litet erkännande av lärare om inte eleven dessutom är duktig i 
idrottsundervisningen. Teori i idrottsundervisningen räknas till och 
med som ett sätt att komma undan att vara fysiskt aktiv.  

 
Fostrade i en lagbollspelstradition  
Lagbollspel är, som redan påtalats, av tradition starkt i Sverige. 
Frågor som diskuteras i avsnittet är relaterat till det stora antalet 
lagbollspelsutövare i idrottsundervisningen och hur lagbollspels-
traditionen kan påverka idrottsundervisningen. Vidare diskuteras 
hur lärare kan låta fotbollsspelarnas insatser och sociala förmåga 
påverka idrottsundervisningen.  

Lagbollsspelare utmärker sig som grupp i idrottsundervisningen. 
Lärare lägger märke till den stora gruppen och tillsammans er-
känns de högt värde och ges inflytande i undervisningen. Det finns 
i varje klass ett antal som vill spela lagbollspel på lektionerna och 
dessa hörs ständigt. Det kan handla om hundratals elever på varje 
skola som har lång erfarenhet av lagbollspel och med dispositioner 
som därav följer. I undervisningen agerar de alla ungefär med 
samma förutsättningar och vana att vistas i lagsammanhang. Det 
innebär att de delar en hel värld av gemensamma erfarenheter, ofta 
samma som läraren har. De har samma erfarenheter av kroppsliga 
ansträngningar och i deras kroppar har det präglats samma taktis-
ka dispositioner för hur ett lag kan nå framgång. Det faktum att 
väldigt många utövar någon form av lagbollspel gör att samhörig-
heten erkänns även av lärarna. Det har betydelse att tillhöra denna 
stora grupp som också utgör ett nätverk av sociala kontakter, vilka 
genererar ett stort socialt kapital inte bara utanför, utan även inom 
skolan. Detta får givetvis såväl inkluderande som exkluderande 
konsekvenser.  
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Läraren och lagbollspelarna 
I detta sammanhang får även lärarens egen stil och smak för idrott 
stor betydelse. Bland lärarna framstår den egna erfarenheten från 
olika idrottspraktiker betydelsefull när dessa värdesätts som id-
rottskapital. De dispositioner som lärarnas habitus kännetecknas 
av påverkar innehållet i skolans idrottsundervisning och är med 
och återskapar en viss idrottstradition. 

Det som utgör ett fritidsintresse används ofta i undervisningen, 
vilket ses som helt självklart, med följden att andra moment får 
stryka på foten. Är t.ex. läraren själv bollspelsintresserad är det 
mycket bollspel i undervisningen, är läraren aerobicsinstruktör på 
sin fritid är det mer troligt att aerobics förekommer i undervisning-
en. Här växlas ett idrottskapital direkt in i idrottsundervisningen. 
Läraren kan även utnyttja sitt intresse för fotboll genom att knyta 
an till ett socialt nätverk med de elever i undervisningen som är in-
tresserade av fotboll, vilket i sin tur ger ett socialt kapital att ut-
nyttja både för fotbollsspelarna och för läraren. Här används kun-
skapen till att överföra övningar från ett lagbollspel till ett annat. 
Det besparar lärare tid att använda liknande övningar i olika lag-
bollspel och får även en pedagogisk betydelse. Det är däremot inte 
lika lätt att flytta erfarenhet från lagbollspel till andra former av 
idrotter. Det steget blir för långt, speciellt om de inflytelserika lag-
bollspelande eleverna inte alls efterfrågar innehållet. Här represen-
terar olika lagbollspel vissa smaker med bestämda preferenser. Sti-
len som markeras binder samman lagbollspelsutövarna mer än den 
separerar dem. Den blir en markör som skiljer lagbollspelens id-
rottspraktiker från andra och viktig för läraren att hålla fast vid. 
Det handlar inte enbart om att de delar tävlingslogiken med var-
andra, det markeras även en tillhörighet i den mening som lagboll-
spelen innefattar med de kampmoment som är gemensamma för 
denna grupp av idrottsutövare.  

Om inte läraren delar ett stort lagbollspelsintresse med eleverna, 
påverkas läraren ändå till att ägna lektionstiden åt lagbollspel. De 
lagbollspelande eleverna kan med stöd från den idrottstradition 
som dominerar inom idrottsfältet utnyttja makten det ger till att 
försöka driva igenom lagbollspel.  Lärarna riskerar annars att ele-
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verna uppträder både oengagerat och besvärligt. Strategin att 
handskas med denna problematik blir att ofta gå dem tillmötes. Ju 
fler elever som gillar lagbollspel desto lättare blir det att genomföra 
undervisningen då eleverna klarar att driva verksamheten på egen 
hand, vilket bedöms som bra undervisning.  

En del elever har svårt, när det är lagbollspel i undervisningen, 
att ta hänsyn till och anpassa sig till de, i detta avseende, svagare i 
klassen vilket medför ett ständigt behov av samtal mellan lärarna 
och dessa elever om att visa hänsyn. När idrottsundervisningen in-
nehåller lagbollspel blir det störst problem i klasser med många 
flickor som varken har lagbollspelserfarenhet eller har varit speci-
ellt aktiva inom idrott på fritiden. Att få dessa elever att fungera 
tillsammans med de krävande bollspelande eleverna (i detta avse-
ende speciellt pojkar) som bara vill utöva lagbollspel och har svårt 
att visa hänsyn är ingen lätt uppgift för lärarna. Traditionen att ha 
lagbollspel är tillräckligt stark för att ge de bollspelande eleverna 
utrymmet att styra lärarna som hellre tar en diskussion om att visa 
hänsyn än den om vilket innehåll det ska vara på lektionen. Att 
lagbollspel är ett vanligt och normalt inslag i undervisningen ingår 
med andra ord i doxan och ifrågasätts därför inte. 

Traditionerna är också tydligt manligt genuspräglade där lag-
bollspelens normer och ideal är gällande (Fundberg 2003). Kravet 
på att lagbollspelarna ska anpassa sig får betraktas som svagt i 
jämförelse med kravet som ställs på den dominerade grupp elever 
som varken har erfarenhet eller förmåga att spela lagbollspel. 
Framförallt har de ingen möjlighet att kunna få inflytande i frågan 
om bollspel ska finnas med i undervisningen på det sätt som det 
genomförs. De tvingas att delta, utan att egentligen vara medvetna 
om vad som sker. Den manliga dominansen blir en del av det sym-
boliska våld som utövas (Bourdieu 1999a). De svaga eleverna är 
därmed de som inte kan spela lagbollspel oavsett kön. De kvinnliga 
fotbollspelarna befinner sig på männens arena och mäts med deras 
måttstock (Andreasson 2007). Många gånger på grund av fotbol-
lens långa historiska tradition.135 Men i skolan klarar dessa fotboll-
                                                   
135 Detta till skillnad från de nya så kallade millenniumidrotterna där flickor kan vara lika bra som 
pojkar. När det gäller t.ex. snowboard stängs genusgapet mycket snabbare jämfört med andra idrot-
ter och flickorna välkomnas i backarna (Laurendeau & Sharara 2008). Bland annat gör “baggiga” 
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spelande flickor sig bra. De är aldrig bäst på fotboll, men bättre än 
många pojkar, särskilt de svaga, men lärarnas bedömning är att de 
kan och behärskar de viktiga aktiviteterna i undervisningen.  

Lärare reagerar när det blir för mycket fokus på fotboll och när 
tydliga negativa effekter uppträder i idrottsundervisningen. Detta 
sker när fotbollspelare pressar på så hårt att allt förhandlingsut-
rymme försvinner. Tillåts inte fotbollspelarna spela lagbollspel är 
deras idrottskapital inte den stora tillgång som den annars är för 
dessa elever i undervisningen. Här visar det sig att en fotbollspelare 
med ett lagbollspelshabitus inte har med sig en allmän social för-
måga per automatik. Lagbollspel är inte enbart en social aktivitet 
där alla deltagarna bryr sig om varandra, men att det ska vara en 
tillgång i undervisningen tar de flesta parter för givet. Ett dilemma 
uppstår när läraren står mellan å ena sidan att eleverna framhäver 
sig själva och å andra sidan lärarens strävan att eleverna ska vara 
lojala och solidariska gentemot varandra.  

Lärarna reagerar när fotbollspelarna visar bristande insikter i 
hur lagbollspelet bör framträda i undervisningen. Det som efterly-
ses är ett begrepp lånat från tävlingslogiken, nämligen fair play. 
Fotbollspelarna har möjlighet att i undervisningsgruppen nå makt 
och prestige med ett symboliskt kapital förvärvat i lagbollspel. Hur 
fotbollspelarna väljer att förvalta kapitalet varierar. Det kan an-
vändas till att underordna och utestänga andra som inte är fot-
bollspelare på ett sätt som får lärarna att reagera negativt. Det sker 
när fotbollspelarna visar fram brister i den sociala förmågan som 
lärarna vill betona och som krävs av fotbollspelarna för att få ett 
positivt erkännande. Det ställs krav på fotbollspelarna som de inte 
helt är inskolade i då de ska verka i en grupp där individerna be-
finner sig på olika färdighetsnivå jämfört med ett fotbollslag i en 
idrottsförening. Det ställs krav på en social förmåga som betonar 
de föreningsfostrande delarna ur tävlingslogiken betydligt mer än 
tävlingsfostran. Lärarna lämnar dock inte tävlingslogiken utan be-
                                                                                                            
kläder att blicken på kroppen leds bort och utmanar den dominerande sociala kroppsliga genuskon-
struktionen (Heino 2000 s.179). Kvinnors inträde i snowboardidrott har inneburit dels möjlighet att 
tjäna lika mycket pengar som männen vid vinst i tävlingarna, dels att det har skapats många starka 
kvinnliga förebilder inom idrotten (Thorpe 2005). Millenniumidrotterna visar på unika möjligheter 
till genusutjämningar då såväl organisation som värderingar inbäddade i dessa idrotter ständigt förs 
upp till omförhandlingar (Rinehart 2005).   
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gär av fotbollspelarna ett aktivt ledarskap inom den praktik som 
de behärskar väl. I idrottsundervisningen innebär kravet på denna 
sociala förmåga att fotbollspelarna måste hålla igen på den värsta 
tävlingsivern.  

Kompetens i att kunna agera i ett lag lyfts fram och betonas av 
lärarna. De svaga ska respekteras och serveras passningar, en upp-
gift som överlämnas till elever med en utpräglad tävlingslogik från 
föreningarna. Med hjälp av fotbollspelarnas kompetens i lagboll-
spel förs detta in i idrottsundervisningen, vilket blir problematiskt 
för de elever som saknar denna erfarenhet och därmed behandlas 
som ”svaga”.  

Fotbollsspelarna förfogar över ett idrottskapital där såväl ett 
språkligt som kroppsligt kapital ingår. Kapitalet värdesätts i sko-
lans idrottsundervisning då de är mycket förtrogna med såväl reg-
ler, termer och normer inom lagbollspel som med hur de ska tek-
niskt och taktiskt disponera sig själva i förhållande till laget. Inne-
hav av detta idrottskapital förutsätter en habitus som förkroppsli-
gar kunskaperna i lagbollspel och möjliggör en tolkning av koder-
na i de olika lagbollspelen. Lagbollspelare i klasserna håller sam-
man och bildar tillsammans en stark grupp med gemensamma dis-
positioner, något som ”de svaga eleverna” saknar. 
 
Det som värdesätts i ämnet idrott och hälsa 
Vad händer i mötet och vad styr dessa relationer mellan lärarna, 
fotbollspelarna och de andra eleverna i idrottsundervisningen? För 
det första ska jag nu diskutera värden inom idrottsområdet. Hur 
kampen på området ser ut, vilka gemensamma intressen som finns, 
och hur framträdande idrottssamhället är i idrottsundervisningen.  
För det andra ska jag diskutera hur idrotten ges värde i idrottsun-
dervisningen, vad som räknas som idrott och hur elitnivå, lagboll-
spel och kroppslig förmåga via idrottspraktikerna får värde.  

 
Maktkamp i det sociala rummet 
Det finns en tydlig konkurrens om makt inom idrottsfältet avseen-
de hur idrott tränas och utförs. Ett exempel är att i jämförelse med 
skolans idrottsundervisning värderas, enligt lärarna, den egna id-
rotten på fritiden högre av fotbollsspelarna. Detta framkommer 
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t.ex. när de anger att de inte kan vara med på idrottsundervisning-
en för att de ska ha träning eller match på kvällen.    Lärarna försö-
ker hävda sig gentemot idrottens intrång i undervisningen. De häv-
dar sin legitimitet med kraft från ett utbildningskapital gentemot 
den ideelle tränaren. Det kan då uppstå en förtroendekris där lära-
re åberopar sin professionalitet och fotbollsspelare kommer med 
uppfattningen om ”definitiva sanningar” som tränarna har sagt, 
t.ex. att inte vara med på idrottslektionen om det är match på kväl-
len. Lärarna markerar då att tränarna är okunniga.    Enligt lärarna 
har dock många elever större tilltro till tränarna än till lärarna. 
Den status som tränaren har låter sig inte påverkas av skola, ut-
bildning eller förmedlade fakta.136 Denna tydliga maktkamp före-
kommer nästan aldrig med elever från någon annan föreningsid-
rott. Det är oftast fotbollsspelare som säger att lektionen i hög grad 
skulle påverka prestationen till det sämre. Det som här blir tydligt 
är att det handlar om en kamp om position på samma fält. Beteen-
det verkar vara unikt för just fotbollspelare som vet med sig att 
han eller hon har ett betydande symboliskt kapital. Detta symbo-
liska kapital kan dock inte, i ovan nämnda exempel, växlas in fullt 
ut i idrottsundervisningen, eftersom lärarna inte ger med sig. Lä-
rarna vill att de deltar på idrottslektionerna, de kan ändå vara så-
väl fysiskt som mentalt förberedda för match. Väl med är fotbolls-
spelarna enligt lärarna aktiva och glömmer lätt bort sig, när det 
blir spel på lektionerna.  

Kampen om praktiken är tydlig. I detta fall värnar lärarna 
mycket om att eleverna ska vara med. Det aktiva deltagandet i sig 
blir viktigt och det som värdesätts av lärarna. Det är kring att vara 
aktiv som den huvudsakliga striden står och den vill lärarna ha 
fortsatt kontroll över. Inga elever kommer undan, ju duktigare ele-
ver desto mer aktiva förväntas de vara. Bjuder eleverna till lite ex-
tra kan de vinna anseende hos lärarna. Här sållas de ”svaga” ut ti-
digt och förväntan på den gruppen är låg bara de är aktiva. Såväl 
en karaktärsdanande fostran som ett betygssystem anpassat till de 
                                                   
136 Tränarna har status hos sina fotbollsspelare som de vakar över noga. Redelius skriver att fotbolls-
ledarna betonar starkt en social fostran: ”Fotbollsledarna däremot framhöll istället att de ville för-
medla kollektiva dygder som ‘kamratskap’, ‘lagkänsla’, ‘sammanhållning’, etc.”(Redelius 2002b s. 
173).  
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dominerande hjälper till att hålla igång undervisningen, men fram-
förallt gäller det att ha valt rätt idrottspraktiker i undervisningen. I 
annat fall framträder kampen än mer mellan lärare och framförallt 
vissa av de fotbollspelande pojkarna om vilken idrottspraktik som 
ska utövas. Även om läraren inte uppskattar det som sker på id-
rottslektionen, intas den av fotbollspelare i en position som värde-
sätts på idrottsfältet och gör att de kan tillgodoräkna sig värde i 
elevgruppen. Denna position förväntas även gälla i idrottsunder-
visningen och kampen om anseende och anpassning är påtaglig. 
Denna lilla men ”starka” grupp likgiltiga elever i idrottsundervis-
ningen är enbart intresserade av fotboll och inte alls studiemotive-
rade. Värdet att skaffa sig skolkvalifikationer och bra betyg ingår 
inte i möjligheterna, då de har en underordnad position i skolan i 
stort.137  

Situationen blir annorlunda när spelare och lärare delar intresse. 
Det pratas mycket fotboll före och efter idrottstimmarna och dessa 
lärare vurmar lite extra för spelarna. Lärare som delar passionen 
för fotboll med fotbollspelarna är villiga att hjälpa och vägleda 
fotbollspelarna på ett sätt och i en utsträckning som ligger utanför 
själva idrottsämnets mål. Även om platsen är skolans blir mötena, 
där fotbollsintresserade elever och lärare delar språk, nätverk och 
värderingar, inom fotbollens sociala rum. Flera lärare ser dessutom 
fotboll som en karriärväg för dessa unga pojkar till ett liv som pro-
fessionell spelare.138 Detta innebär en möjlighet att omvandla id-
rottskapital till ekonomiskt kapital som kan öppna vägar för social 
mobilitet.  

Idrottsframgångar och den uppmärksamhet i samhället som ges 
åt lagbollspelen kan också få betydelse i skolan. Skolan och id-
rottsämnet kan vinna anseende och status genom att identifieras 
med idrottsframgångar. Här kan äran att t.ex. ha tagit hem skol-
DM eller SM i lagbollspel generera ett idrottskapital som kan ut-
nyttjas gentemot andra skolor. Även elever eller lärare med meriter 
som elitidrottare ges erkännande och ett symboliskt kapital, vilket 
                                                   
137 En jämförelse kan även göras med arbetargrabbar i 1980- talets England. ”Grabbarnas” egen 
machokultur hjälper dem att frivilligt exkludera sig ur skolsystemet (Willis 1981). Dessa ”grabbars” 
kontroll och kreativitet utövas från en underordnad position i skolan, men de vill undvika andras 
kontroll och avleder det med att ha roligt ”having a laff” (Willis 2004 s. 173).   
138 Något som även unga flickor tror på idag (Skogvang 2006). 
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ger dem allmänt positiva omdömen och möjlighet till en hög posi-
tion i idrottsundervisningen. Det som är slående och genomgående 
är att ju högre nivå läraren själv har varit aktiv på desto tydligare 
blir det att elitidrott kan vara ett förebildande ideal. Lärarens egen 
elitbakgrund har således betydelse för hur de uppfattar fotbollsspe-
larna, oavsett den egna idrottspraktiken. I detta sammanhang är 
det den nivå fotbollspelarna befinner sig i seriesystemet som be-
stämmer deras statusnivå. Samtidigt ställer lärarna större krav på 
de elever som befinner sig på elitnivån. Fotbollsspelare på elitnivå 
värdesätts som bättre, med en inställning enligt de krav tävlingslo-
giken ställer. De har samma livsstilsinriktning vilket ger dem en 
trygghet, större säkerhet och samhörighet, samt både uppmärk-
samhet och status, vilket även ger dem en maktposition i undervis-
ningen. Denna elitgrupp tillerkänns ett symboliskt kapital som 
andra grupper inte har tillgång till. Detta gäller även om elitidrot-
taren inte är fotbollsspelare.  

Lärare med egen elitbakgrund tillerkänner elever på elitnivå ett 
högre värde oavsett vilken tävlingsidrott läraren och eleven kom-
mer ifrån. Tävlingslogiken inom idrott på fritiden bildar norm för 
hur elever värderas i undervisningen. Medaljer och priser på stora 
mästerskap samt specialiserad kroppslig kompetens framför allt i 
lagbollspel ger detta höga symbolvärde. Med stora idrottsliga 
framgångar kommer även en stark betoning av och tilltro till det 
kroppsliga kapitalet.  
 
Vad som räknas som idrott 
Idrott på fritiden kan sammankopplas med idrottsundervisningen 
genom att kontakter med idrottsföreningarna i skolans närområde 
utnyttjas av skolor. Idrottsföreningarna har möjlighet att presente-
ra olika idrottsliga verksamheter för eleverna. Lärare ger idrottsfö-
reningar möjlighet att på undervisningstid locka nya utövare och 
lärarna blir uppdaterade i fältets olika idrottspraktiker, vilka direkt 
kan föras in i undervisningen. Skolans idrottsämne blir här invol-
verat i idrottsfältet med den produktion och konsumtion av idrott 
på fritidens idrottspraktiker som gäller utanför skolan. 

Idrottsfältet omfattas av en mängd normer och regler. Lärarna 
vill vara uppdaterade på vad som gäller utanför skolan och kräver 
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inte sällan detsamma av eleverna. Tävlingsidrotten framstår som 
idrott ”på riktigt”. Idrottspraktiker hämtade direkt från tävlingsid-
rotten ges större betydelse medan andra idrottspraktiker, t.ex. häl-
soidrotter, ges mindre betydelse. Tävlingsidrotternas regelverk styr 
på detta sätt beteendet och det som sker på idrottslektionerna.  Id-
rott utanför skolan ger ämnet status och trovärdighet. Ett exempel 
är att de svenska framgångarna i friidrott anses ha bidragit till att 
en ökad andel av eleverna tycker det är roligt att ha friidrott i sko-
lan. Framgångar inom idrottsfältet bidrar till om en idrottspraktik 
ingår eller utgår i skolans idrottsämne. Lärarna följer, uppmärk-
sammar och anpassar även innehållet i undervisningen tidsmässigt 
till när olika idrottsevenemang är i fokus, vilket höjer statusen och 
skapar intresse bland eleverna.  

Den idrott som får i särklass störst uppmärksamhet är fotboll. 
Om det t.ex. spelas match i Champions League kan det bli extra 
bra tempo på lektionen dagen efter, då intresset och motivationen 
att spela fotboll blir starkare. En del lärare är själva med i det soci-
ala nätverk som fotbollen utgör tillsammans med fotbollsintresse-
rade elever. Det gäller att kunna fotbollspråket och termerna som 
används. Detta språkliga och sociala ”fotbollskapital” bidrar till 
att de fotbollsintresserade eleverna värderas annorlunda än andra 
elever även andra lagbollspelare.  

Genom exponeringen i massmedia ger lärarna populära och ak-
tuella idrottspraktiker mer tid av idrottsundervisningen och elever 
som utövar idrotterna erkänns högre symboliskt kapital och ökat 
anseende i takt med stigande popularitet. Fotboll genererar status 
och mycket kretsar runt fotboll bland en dominerande grupp poj-
kar och den stjärnstatus det ger, vilket lärarna uppmärksammar. 
Med andra ord får massmedias intresse för fotboll påverkan på id-
rottsämnet. 

Lagbollspelarna är vana vid uttryck som att; ”jobba för fullt”, 
”det kan hetta till”, ”vara kompisar efteråt”, vilket gäller för såväl 
manliga som kvinnliga lagbollspelare i tävlingsidrotten.139 Detta be-
                                                   
139 Flicklagstränaren Tommy Arnesson beskriver en av Sveriges VM fotbollspelare, Karolina West-
berg, och hennes ungdomstid på följande sätt: ”jag minns under ett träningspass när hon var 14 år, 
att jag skulle gå in och tackla henne `ordentligt´. Det skulle jag aldrig ha gjort, jag åkte som en vante. 
Det var som att springa in i granit” (Malmström 2003). 
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teende är starkt kopplat till en manligt dominerande tävlingsidrott 
och som föreningsaktiva lagbollspelande ungdomar får se, uppleva 
och utöva, vilket även framträder i idrottsundervisningen.  Även 
där tillåts eleverna få utlopp för sin kamplust bara det är glömt ef-
teråt. Givetvis är det de som vet vad denna kampsituation i lagboll-
spelen går ut på som bäst behärskar detta sätt att utöva idrott. På 
samma gång misskänns att det enbart är elever med kroppslig erfa-
renhet från lagbollspel som uppmärksammas. Ett symboliskt våld 
verkar inte bara via den manliga dominansen utan även via en 
kroppslig och en idrottslig dominans.  

En stark betoning på kroppslighet och kroppsliga erfarenheter är 
viktiga för lärarna. Genom att själva behärska övningarna kontrol-
lerar lärarna kroppsspråket. Samtidigt erkänns kroppsliga färdig-
heter som ständigt eftersträvansvärda. En väl förankrad kroppsför-
ståelse och en kroppslig utvecklad habitus betonas före andra kun-
skaper i idrottsämnet. Här kommer lärarnas kunskaper från id-
rottsrörelsen till användning och gör att de får ett värde i undervis-
ningen. Lärarnas kroppsliga kapital erkänns speciellt när det är nå-
got tekniskt, taktiskt eller koordinativt svårt som ska utföras. Lä-
rarnas kompetens är i stor utsträckning integrerad i dessa kropps-
rörelser. Häri ligger mycket av lärarnas trygghet i undervisningen. 
Innehållet i lektionerna får stor betydelse då lärarna markerar att 
på den högsta betygsnivån innebär det att eleverna ska kroppsligt 
behärska den idrottsliga praktiken.  

Lärarna är engagerade och intresserade av att få en väl funge-
rande idrottsundervisning i klasserna. De ägnar stor omsorg åt 
fostran av eleverna som de vill väl på alla sätt. Det blir en omsorgs-
fostran inom alla idrottsfältets logiker med tydligt inslag av täv-
lingslogik med såväl tävlingsfostran som föreningsfostran där id-
rottsfältets logiker tydligt påverkar idrottsundervisningens innehåll 
oberoende av vad kursplanen i idrott och hälsa A anger som mål, 
innehåll och betygskriterier. 
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KONKLUSION 

Ämnet idrott och hälsa i relation till idrottsfältet 
Med stor tydlighet framgår att det mest centrala innehållet i en lek-
tion är att någon form av fysisk aktivitet pågår. Det är således inte 
fråga om färdighetsinlärning. Här uppstår en paradoxal situation. 
Det övergripande och viktiga som görs gällande för alla elever är 
att de ska vara fysiskt aktiva. När eleverna ska bedömas värdesätts 
däremot huvudsakligen deras idrottsliga färdigheter, något som de 
inte har fått möjlighet att utveckla på ett systematiskt sätt. Det är 
färdigheter som eleverna redan har som bedöms snarare än förvär-
vade kunskaper i idrottsundervisningen. Lagbollspel har här en 
särställning då det bedöms som viktigast att kunna. Det erbjuds 
möjligheter att undvika lagbollspel, men de elever som ständigt 
undviker detta kommer inte ifråga för de högsta betygen.  

Undervisningen framhäver således betydelsen av att eleverna gör 
aktiviteter snarare än att de ska lära sig olika färdigheter. Med 
andra ord är det sysselsättning, snarare än undervisning, som för-
siggår i ämnet. Motiven för detta är att fysik aktivitet lyfts fram 
som viktig för hälsan och för att elever ska få en positiv upplevelse. 
Eleverna ska dessutom visa att det är roligt och att aktiviteten upp-
skattas, något som ska synas även i att eleven anstränger sig. Lek-
tionen ska helst ge en avläsbar träningseffekt. Enbart aktivitet 
räcker dock inte till för de högsta betygen, då gäller det nämligen 
att kunna tävla och göra bra fysiska prestationer. Ju starkare den 
”fysiska kulturen” gör sig gällande hos lärarna desto mer asketiskt 
än hedonistiskt utpräglade är kraven. Det handlar om att välja 
mellan två antagonistiska filosofier om bruket av kroppen. Den 
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ena ”asketisk”, den andra ”hedonistisk” (Bourdieu 1992a).140 Lä-
rare som tar en asketisk position är i sitt synsätt på betygsbedöm-
ning fokuserad på de fysiska resultaten. Det kroppsliga kapitalet 
värdesätts. Om detta är en position långt ut på den asketiska sidan 
bland några av studiens lärare så representerar de lärare, som allra 
helst hade sluppit att sätta betyg, en position som mer närmar sig 
den hedonistiska sidan. Mellan dessa båda positioner ligger lärarna 
samlade med en klar förskjutning åt den asketiska polen. 

Exempelvis är betydelsen av att eleverna utvecklar sin kondition, 
och presterar bra på tester som kontrollerar detta, avsevärt större 
än att eleven kan bedöma konditionsträningens hälsoeffekter som 
betygskriterierna anger. Viljan att anstränga sig värderas klart före 
teoretiska kunskaper. Därmed fjärmar idrottsämnet sig från den 
logik som gäller i skolan för övrigt. Lärarna handlar snarare enligt 
den logik som gäller på idrottsfältet än den som gäller i skolan.  

Två av skolans funktioner är enligt Bourdieu, och kommentera-
de av Boel Berner med tanke på svenska förhållanden, dels att ele-
verna lär sig de kulturella tillvägagångssätten för att klara sig i 
samhället (som att lära sig att läsa, räkna med mera), dels att sko-
lan reproducerar samhällets kulturella och ideologiska grundvalar 
(Berner et al. 1977). Om eleverna inte lär sig något nytt i ämnet id-
rott och hälsa, och innehållet består av aktiviteter hämtade från id-
rottsfältet, kommer en reproduktion av idrottssamhället att bli det 
som präglar ämnet. Denna reproduktion underlättas i idrottsämnet 
när såväl lärarna som flertalet av eleverna bär med sig erfarenheter 
från idrottsfältet i form av en habitus som tydligt är präglat av täv-
lingslogiken. När lärandet tonas ner i ämnet idrott och hälsa blir 
idrottsfältets maktfördelning gällande även i skolämnet. Lärarna 
och de redan idrottskunniga eleverna har kompetenser som inom 
idrottsfältet anses vara betydelsebärande, vilka ger ett tydligt värde 
även i skolämnet idrott och hälsa. De kroppsligt lagrade disposi-
tionerna gör att lärarna och eleverna med en liknande habitus för-
enas i sin smak för praktiken som därigenom blir styrande för in-
nehållet. Denna kroppsliga och praktiska orientering medverkar till 
                                                   
140 ”Asketisk” är det strängt återhållsamma som betonar; mot – naturen, antifysis, ansträngningen, 
uppresandet och rättskaffenheten. ”Hedonistisk” är njutningen om det högsta goda som privilegie-
rar; naturen, fysis, och reducerar den fysiska kulturen. 
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ett socialt dominansförhållande som förenar lärare och elever och 
utgör en särskild logik där tävling och rangordning är centrala in-
slag. Med andra ord kan man säga att ämnet idrott och hälsa utan 
att egentligen tillhöra idrottsfältet ändå tillämpar dess logik. Detta 
blir tydligt när makt och kapital fördelas enligt den ordning som 
gäller inom idrottsfältet. Kunskapskravet tränger inte igenom och 
medför att positionen för idrottsämnet i skolan blir utsatt.  

Denna iakttagelse får betydelse i ämnet idrott och hälsa när olika 
värderingar sätts mot varandra, uppfostran kontra mot bildning?141 
Skolan framstår som en socialt delad värld där det finns en kun-
skapshierarki i vilken praktisk kunskap är underordnad teoretisk 
kunskap. Kunskapshierarkin innebär också hierarkiserande rela-
tioner mellan grupper och yrkeskategorier inom skolan (Trondman 
2000). De flesta som kämpar om positionerna i ämnet idrott och 
hälsa gör detta genom sina praktiska sinnen med idrottskapital 
från tävlingsidrott, samtidigt som ett annat socialt dominansförhål-
lande gäller inom skolans värld. Idrottskapitalet växlas in som, el-
ler till och med ges värde istället för, ett utbildningskapital. Detta 
sker oftast fördolt för såväl lärare som elever, där både de domine-
rande och de dominerade uppfattar ämnets innehåll som logiskt 
och korrekt.  

Många av eleverna kommer från idrottsrörelsen, en ideell sam-
hällssektor, med sina idrottserfarenheter in i skolan som organise-
ras efter formella statliga direktiv.142 De professionella lärarna ar-
betar i denna offentliga sektor men har även egna erfarenheter från 
idrottsrörelsen och tidigare lärargärning. Alla lärarna i denna stu-
die har tidigare undervisat i enlighet med en eller två andra läro-
planer, nämligen Lgr 69 och Lgr 80. Deras idrottslärarutbildning 
bygger i stor utsträckning på det som var gällande för tidpunkten 
då de utbildade sig och idrottsundervisningen räknades som ett 
praktiskt estetiskt ämne. I huvudsak var kunskapskravet i ämnet 
färdighetskunskaper baserade på fysisk prestationsförmåga. Det är 
                                                   
141 Bourdieu uttrycker det så här.”Att värdera uppfostran mot bildning, karaktären eller viljan mot 
intelligensen, sporten mot kulturen, det är att försäkra att det i själva centrum av skolvärlden finns 
en hierarki som inte kan reduceras till en ren skolhierarki (vilken privilegierar den andra termen i 
dessa motsatser)… Det är att ställa ”skolframgången” mot andra principer för ”framgång” och legi-
timation av framgången” (Bourdieu 1997, s.200)  
142 Utifrån modellen för idrottslig organisering (Ottesen & Ibsen 2000). 



 

  210

först i och med Lpf 94 som idrottsämnet på allvar har skrivit in sig 
som ett kunskapsämne, och även kopplats till hälsa på ett annat 
sätt än tidigare. Skillnaderna mellan det som stod i de tidigare 
kursplanerna och det som förekom inom idrottsfältet var inte stora 
och därför ifrågasattes inte nämnvärt hur idrottsundervisningen 
bedrevs. Det är inte förvånande att det starka idrottsfältet haft ett 
stort inflytande på verksamheten och hur betygsbedömningen går 
till i skolans idrottsundervisning.143 Om det råder konsensus mellan 
idrottsämnet och idrottsrörelsen undviks ett kritiskt ifrågasättande 
av ämnets innehåll, men detta kan samtidigt leda till att ämnets po-
sition i skolan försvagas och mer betraktas som en fritidssysselsätt-
ning och inget riktigt ämne. Det är här relationen till idrottsfältet 
etableras genom skolans ”praktiska” idrottsämne. Inom skolans 
väggar kan dessa tendenser vara okända för lärarna men ändå bi-
dra till en känsla av otillfredsställelse med hur idrottsämnet funge-
rar och fostrar. Inom idrottsfältet har lärarna en annan status ge-
nom sin professionella legitimitet och de kan utnyttja sitt idrotts-
kapital som högt värderade idrottsledare.  

Lärarna betonar det praktiska. Vidare är de måna om att ha god 
kontakt med eleverna, de bryr sig och är engagerade och värnar 
om en omsorgsfostran.144 Med en betoning på fostran kan lärarna 
handskas med skolans socialt delade värld samtidigt som ämnet 
hämtar mycket av sitt innehåll från idrottsfältet. Denna fostran 
verkar i idrottsliga sammanhang och lärarna får också mest gen-
svar från de elever som är inordnade i idrottsfältets logiker. Konse-
kvenserna blir att dessa logiker inte harmonierar med gällande 
kursplan för idrottsämnet, där värdet av kunskap i idrott och hälsa 
betonas på liknande sätt som inom andra ämnen i skolan.  Idrotts-
undervisningen är således mer inriktad mot de logiker som gäller 
inom idrottsfältet. Därtill kommer att läraren ofta är en person 
med stark koppling till idrottsrörelsen där fritidsintresset har blivit 
ett yrke. Tillspetsat kan sägas att ämnet idrott och hälsa är fångat i 
idrotternas rum och dess makt-, handlings- och tankemönster. 
                                                   
143 ”Sportpraktikernas fält är platsen för kamper. … Och detta fält är självt inskrivet i fältet för kam-
perna om definitionen av den legitima kroppen och det legitima bruket av kroppen” (Bourdieu 
1992a s. 201).  
144 Att jämföra med begrepp presenterade av Skeggs, Hedenborg och Eliasson (Eliasson 2009; He-
denborg 2009; Skeggs 2000).  
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Pedagogiska implikationer 
Avhandlingens slutsatser implicerar ett antal pedagogiskt viktiga 
frågor med konsekvenser för skolans idrottsämne och dess utveck-
ling.145 Frågorna är relaterade till om idrottsundervisningens rum 
kommer fortsätta att hämta sin logik från idrottsfältet, eller om det 
går att ändra innehållet så att det mer harmonierar med skolan och 
dess logiker för utbildning och fostran.  

Ett fortsatt inflytande från idrottsfältet innebär bl.a. att ämnet 
kommer att fungera som en marknad för olika idrottsverksamhe-
ter, framförallt för RF-idrotterna, vilka förmått skapa en betydan-
de efterfrågan speciellt för de dominerande praktikerna, som ger 
utövarna ett starkt kapital och tillerkänns position och makt inom 
fältet. Härigenom tränger idrottslogikerna in i undervisningen som 
doxa. Med en ökad uppmärksamhet på hur makt och symboliskt 
våld verkar kan dock möjligheter skapas för ett pedagogiskt för-
ändringsarbete inom skolan.  

Förändringen skulle då behöva vara omfattande, vilket skulle 
medföra interna strider om tolkningsföreträdet vad gäller ämnets 
mål, innehåll och betygsbedömning, såväl på det lokala som på det 
nationella planet. Med andra ord kommer strider att uppstå om 
vad som är viktigt i idrottsämnet och hur det värderas. En sådan 
nyorientering medför även att strider om positioner och makt kan 
uppstå med lärare som företräder andra ämne. Idrottsämnets fort-
satta inriktning och utveckling kräver således ett genomgripande 
förändringsarbete, ett arbete som går långt utöver vad den enskilde 
läraren och eleven kan åstadkomma. 
                                                   
145 Det som framstår som pedagogiska diskussioner är snarare uttryck för sociala dominansförhållan-
den inom fältet. Här kan ett pedagogiskt resonemang om skolan i ett sociologiskt perspektiv applice-
ras med utgångspunkt i Bourdieus begrepp (Berner et al. 1977; Broady 1985; Gytz Olesen 2004). 
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EXKURS: IDROTTERNAS RUM – EN 
VIDAREUTVECKLING 

Inledning 
I en avslutande exkurs behandlas de logiker som förbinder och åt-
skiljer idrottspraktikerna. Jag vill här bidra till att skapa en ny teo-
retisk ingång till begreppet kroppslig kompetens, som samtidigt är 
förankrad i ett idrottsligt och socialt sammanhang och om möjligt 
stimulera till fortsatt forskning både om idrottsämnet i skolan och 
om idrottsfältet. Med den nedan beskrivna teoretiska modellen vill 
jag inspirera till fortsatt tänkande och forskning inom området. I 
centrum står begreppet idrotternas rum, där det finns ett utbud av 
möjliga idrottspraktiker och där dispositioner för efterfrågan av 
idrottspraktiker skapas, samt där strider om företräden och fördel-
ning av värden och makt försiggår. Jag antar Giulianottis uppma-
ning om möjligheten att anpassa och använda Bourdieus teoretiska 
begrepp i idrottsforskning genom att ”… concentrate on struggles 
for distinction within specific cultural practices” (Giulianotti 2005 
s. 170). Förhoppningen är att finna distinktioner inom specifika 
idrottskulturella områden med eget idrottsspecifikt kapital. Ett ex-
empel som kan nämnas är boxning och omvandlingen av kropps-
ligt kapital till ”pugilistiskt kapital”(Wacquant 1995). Ett annat 
exempel, estetisk verksamhet, kan även det betraktas vara ett eget 
område med idrottsspecifikt kapital. En av Engströms sju praktiker 
är estetisk verksamhet, som kan ingå i förståelsen av idrotternas 
kroppsliga meningsskapande handlingar (Engström 1999). 
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 Vetenskapligt arbete 
Kärnan i Bourdieus tankar kan beskrivas som ett epistemologiskt 
program och som en sociologi som säger nej till stora teorier om 
sociala system. Det vetenskapliga arbetet är framför allt tänkande 
men det måste tillämpas. I studiens forskningspraktik tas det fasta 
på det sätt som Bourdieu utövade sociologins hantverk utan att 
med nödvändighet använda vissa typer av undersökningstekni-
ker.146 Den vetenskapliga kunskapen avgränsas både från traditio-
nella filosofier och från vardagskunskapen för att övervinna epis-
temologiska hinder. Denna tradition framhäver vikten av att stude-
ra system av relationer och betonar att vetenskaperna konstruerar 
sina egna objekt. Forskningssubjektet är historiskt och tänkandet 
är placerat i tid och rum. I den historiska epistemologin är tradi-
tionen att konstruera problemet och objektet. Det är inte verklighe-
ten som sådan som studeras utan en konstruktion av denna i form 
av ett teoretiskt objekt i en bestämd kontext.147 Bourdieus sociologi 
inbjuder inte till att ta in andra teoriers perspektiv på klass, genus, 
samhälle mm. Det som gäller är att stanna och arbeta med Bour-
dieus verktyg eller söka sig till någon annan tradition (Broady 
1991).148  

Sociologin sysslar med sociala fenomen och sammanhang. Det 
vetenskapligt värdefulla inom sociologin är det som ansluter till 
och utvecklar sociologins egna traditioner. Det är viktigt att veten-
skapliga värden inte grundas på ett urval av sociala strider.149  
                                                   
146 Det epistemologiska programmet beskrivs bäst som en tillämpad rationalism som är en rörlig för-
änderlig rationalism och bygger inte på färdiga filosofier utan arbetar med små precisa forsknings-
problem för att kunna generera nya sätt att tänka på. 
147 Med utgångspunkt i Bourdieu är det en tillämpad rationalism, med specifika epistemologiska hin-
der. Det är även en relationism och konstruktionism med ett speciellt förhållande till forskningssub-
jektets plats i forskarens egen kunskapsförmåga. En annan beteckning på Bourdieus forskning kan 
även vara som en konstruktivistisk strukturalist eller en strukturalistisk konstruktivist. Ett brott görs 
med dikotomin mellan subjektivismen och objektivismen (Munk 1999). 
148 Bourdieu har fått kritik för att hans begrepp tillsammans kan tolkas som teorier om stora sociala 
system samt att de i viss utsträckning bevisar sig själva. Med kritiken i åtanke inspireras jag ändå av 
Bourdieus teoretiska begrepp med hänsyn tagen till de ev. nackdelar det kan innebära, eller som en 
kritiker säger: “Whether one agrees with him on this or that – and I disagree with him across a wide 
range of matters – there is enormous profit to be had from the encounter with his work” (Jenkins 
1992 s. x). 
149 Broady ger två exempel som kan kopplas till denna avhandling; nämligen om skol- och idrotts-
forskning. Skolforskningen kan bidra med ett vetenskapligt värde om den avstår från värdehierarki-
er, ståndpunkter, klassificeringar som uppstått till följd av skolpolitiska strider. För idrottsforskning-
ens del behöver den frigöra sig ur idrottsrörelsens självbild och andra ideal som blivit synliga i socia-
la strider om hur idrottens ideal och mening ska förstås (Broady 1991).  
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Forskningsarbetet tar fasta på att det finns objektiva strukturer i 
den sociala världen inte bara i symboliska system som språk osv. 
oavsett individernas vetskap och önskningar. I avhandlingen fyller 
kroppen en viktig funktion och individen skapar sin egen värld. 
Men individen är del i ett socialt rum med en bestämd position 
som kan förstås i förhållande till andras positioner i rummet. 
Mönster för uppfattningar, tankar och handlingar går att finna i 
det sociala sammanhanget som styr livsstil och de sociala struktu-
rerna. Verkligheten förstås inte substantiellt utan relationellt.  

Fenomen görs meningsfulla genom tolkning som ofta kräver spe-
ciella angreppssätt för att meningen ska komma fram. Som forska-
re gäller det att förstå och skapa mening av andras tolkningar och 
tolka hur andra förstår världen. Här finns det två traditioner (Gilje 
et al. 1995).150 Det ena förhållningssättet är att forskning och tolk-
ning helt bygger på lärarnas beskrivningar. Det andra förhållnings-
sättet är att jag som forskare visserligen utgår från lärarnas utsagor 
men i tolkningen på sätt och vis kan bortse från lärarnas beskriv-
ningar då de begrepp de bygger på är ovetenskapliga. I detta arbete 
försöker jag använda det sistnämnda sättet. Bourdieu har detta 
synsätt (samma som Durkheim) och säger att vetenskaplig kunskap 
är något annat än det tyckande som de sociala agenterna har om 
hur samhället fungerar.151 

Jag som forskare är fångad mellan det som ligger nära männi-
skorna och de av forskaren skapade teoretiska begreppen en bit 
från erfarenheten. Forskningens viktiga och grundläggande tolk-
ningsarbete pågår i spänningsfält, där Gadamer menar att förförs-
tåelse152 är ett nödvändigt villkor för att förståelse ska vara möjligt, 
                                                   
150 Weber ansluter sig till det första synsättet. För Weber är sociala handlingar beteenden som aktö-
rerna själva subjektivt tillskriver mening. Det andra synsättet tillhör Durkheim. 
151 ”Sociologists cannot be unaware that the specific characteristic of their point of view is to be a 
point of view on a point of view. They can re-produce the point of view of their object and constitute 
it as such by resituating it within social space, but can do so only by taking up that very singular 
(and, in a sense, very privileged) viewpoint, being obliged to place themselves there in order to be 
able to take( in thought) all the points in view possible. And it is solely to the extent that they can 
objectify themselves that they are able, even as they remain in the place inexorably assigned to each 
of us in the social world, to imagine themselves in the place occupied by their objects (who are, at 
least to a certain degree, an alter ego) and thus to take their point of view, that is, to understand that 
if they were in their shoes they would doubtless be and think just like them” (Bourdieu 1999c s. 625-
626). 
152 Förförståelse är släkt med Poppers begrepp förväntningshorisont (Popper 1979). 
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och det är det som ger forskningsarbetet dess riktning (Gilje et al. 
1995).  

 
Idrotternas rum 
Idrotternas rum innehåller en uppsättning idrottspraktiker, där 
varje praktik har sitt värde och sin position i systemet. Det krävs 
en kroppslig relation för att skapa en social position i rummet. En 
definition av en idrottspraktik innebär att de relevanta egenskaper-
na finns i en relation mellan idrotternas rum och de sociala relatio-
nernas rum. En bestämd idrott definieras med stöd av sina innebo-
ende egenskaper.  Kroppsligt kapital används för de kroppsliga 
dispositioner som värderas inom fälten, där synen på den egna 
kroppen ger möjligheten att bedöma och urskilja olika kroppsliga 
kompetenser och praktiker (Bourdieu 1984).  

Idrott kan förekomma i olika former av kroppsövningar. För att 
förstå vilka de är och deras olika mening, framträder denna 
kroppsövningskultur – idrotternas rum – även i olika sociala sam-
manhang och gör idrott mer specifik.153 Idrottspraktikerna kommer 
att antyda var i det sociala rummet utövarna befinner sig och om-
vänt skapar detta värdehierarkier bland idrottsaktiviteterna.  

 
Idrottslogiker i idrotternas rum 
Idrottsfältet delar jag in i tre delfält med tre idrottslogiker för de 
idrottsverksamheter som bedrivs: tävlingslogiken, hälsologiken och 
upplevelselogiken (Eichberg et al. 1998a; Engström 1999; Kirk 
1999).154 Se figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
153 En del som t.ex. Margareth Whitehead inte tar med i sitt resonemang om physical litteracy 
(Whitehead 2001) 
154 Se en utförligare beskrivning under avsnittet idrott i forskningsbakgrunden. 
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Figur Figur Figur Figur 1111. logiker för sammanhang i . logiker för sammanhang i . logiker för sammanhang i . logiker för sammanhang i idrotternas rumidrotternas rumidrotternas rumidrotternas rum    
 

Vidare behövs det ytterligare tre idrottslogiker för den mening 
som är förkroppsligad och kopplad till det sätt och de villkor som 
gäller under idrottsutövning t.ex. för lagbollspel. När denna form 
av idrottslogik tillförs ökas förståelsen för meningen i lagbollspelen 
och hjälper till att förstå olika idrottspraktiker som i detta fall fot-
boll. Kirk och Eichberg nämner enbart den idrottsliga verksamhe-
ten och de sammanhang som idrott utövas i (Eichberg et al. 1998a; 
Kirk 1999). Engström tillför, förutom resonemang om den idrotts-
liga verksamheten liknande Kirk och Eichberg, även resonemang 
om idrottandets meningsskapande handlingar, vilket också Wac-
quant gör (Engström 1999; Wacquant 1995). Det går däremot inte 
att placera in alla idrottsaktiviteter i de ovan presenterade resone-
mangen för såväl sammanhang som mening i idrotten. Därför pre-
senteras nedan logikerna för idrotternas kroppsliga meningsska-
pande handlingar; nämligen kamp, förflyttning och uttryck. Dessa 
tre logiker bildar en vågrät dimension i idrotternas rum och kom-
pletterar logikerna i den lodräta dimensionen. Båda dimensionerna 
är nödvändiga för att en idrottspraktik ska existera, kopplad till 
kroppsövningskulturen, då idrott utförs i ett visst socialt samman-
hang och med en viss mening i kroppsligheten.155 Denna indelning 
passar in i ett resonemang om hur rörelser används. Habitus be-
                                                   
155 Idrott leder till en mångfald av användningar, kännetecknas av vad det är vid en given tidpunkt 
och är vad varje uttolkare av idrott konfronteras med. Den kännetecknas av den dominanta använd-
ningen av den. Enligt denna logik måste vi analysera återkomsterna. Här är fotboll ett gott exempel 
med dess långa och väldokumenterade historia. I första hand associeras fotboll med tävlingsidrott. 
Fotboll kan betraktas som en idrott som använder sig av mycket kraft och bygger på funktionen i 
själva spelet. Detta i stark motsats till de idrotter som använder sig av form och formaliteter, vilka 
Bourdieu anser vara de mest distinkta praktikerna (betraktas ligga närmst ”finkulturen”) (Bourdieu 
1997). Detta genom att ha mest distanserad relation till en ev. motståndare och är de mest estetisera-
de. Det inte är lätt att få tillträde till idrotternas rum för vissa grupper av individer. För de som inte 
är aktiva i idrott beror det på hur det arrangerade rummet möjliggör tillträdet och för de aktiva i 
idrott sker det genom att ingen direkt kontakt förekommer med annan idrottslig aktivitet. Vissa id-
rotter är mer tillgängliga än andra. Det innebär att de som har tillträde inom idrotternas rum ändå 
kan ha problem att röra sig mellan de delar i idrotternas rum som ligger på avsevärda avstånd från 
varandra av olika anledningar.  

Upplevelse    Hälsa Tävling 
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stämmer smaker och det lämpliga i valen av kulturella varor och 
praktiker, men den är även skriven på kroppen, ”förkroppsligad”. 
Kroppen blir en symbol men faktiskt även ett instrument, som möj-
liggör idrottslig utövning, smak, stil och livsstil. De inskrivna me-
ningslogikerna i individernas kroppar är såväl symbol för som in-
strument i utövandet av idrottspraktikerna. Dessutom ger de såväl 
investeringsvärde som egenvärde i olika former.  

En indelning av idrott är: Idrott som kroppslig kamp; idrott som 
kroppslig förflyttning och; idrott som kroppsligt uttryck. Boxning 
som ger ett pugilistiskt kapital kan erhållas inom idrottslogiken 
kamp. Estetiskverksamhet kan ingå i idrottslogiken uttryck, den 
bygger nämligen på en liknande förståelse av de meningsskapande 
idrottsliga handlingarna. ”Den estetiska praktiken kännetecknas av 
att deltagarna i sin aktivitet söker det konstnärliga och personliga 
uttrycket” (Engström 1999 s. 32). De övriga av Engströms prakti-
ker passar däremot inte in i detta resonemang, då de huvudsakligen 
sätter de idrottsliga sammanhangen i fokus. Dessutom använder 
Engström begreppet praktik mer i den mening som jag använder 
logiker. Här syftar praktik mer på varje enskild idrottsaktivitet. 
Exempelvis innehåller estetisk verksamhet ett flertal praktikformer, 
olika former av t.ex. dans. 

Logikerna representerar klara utkristalliserade sociala rum inom 
idrottsfältet. De sociala rummen innehåller i sin tur även mindre 
och än mer specifika delrum. Varje socialt rum representeras av de 
logiker som dels ger idrotten dess sociala innebörd, dels de logiker 
som ger idrotten dess praktiska sociala mening. Inom kamp är me-
ningen med idrotten att kämpa om någonting som t.ex. en boll 
(fotboll) eller mot någon (boxning). En annan social meningslogik 
är förflyttning, som präglas av att idrottaren förflyttar sig utan 
motverkande påverkan av andra men med kraftansträngning i t.ex. 
vatten (simning). Förflyttning kan även utföras med precision som 
t.ex. att kasta prick (dart) eller i träffspel (bowling). Slutligen finns 
det en social meningslogik som bygger på uttryck och präglas av 
att idrottaren vill förmedla idrottspraktiken till omgivningen ge-
nom att utföra idrott stilfullt. Denna logik kan utföras med fokus 
på perfektion som t.ex. i ett trampetthopp eller med fokus på ka-
raktärsuttryck som t.ex. i dans. Se figur 2. 
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Figur Figur Figur Figur 2222. Logiker för mening i idrotternas rum. Logiker för mening i idrotternas rum. Logiker för mening i idrotternas rum. Logiker för mening i idrotternas rum    
 
Dessa tre vitt skilda idrottspraktiska meningslogiker förekommer i 
alla idrottsliga sammanhang som bygger på antingen en tävlingslo-
gik, en hälsologik eller en upplevelselogik. Dessa logiker skiljer sig 
tydligt inbördes åt. Det betyder att samma idrottslogik för mening 
kan erhålla olika innebörd i olika idrottssammanhang. Att gå en 
promenad är det vanligaste förflyttningssättet, men får helt olika 
innebörd om det utövas som tävlingsgång, som hälsosam stavgång 
eller som en vandring i skogen för upplevelsens skull. På samma 
sätt kan idrottspraktiker bedrivas med helt olika meningslogiker. 
En tävlingsmatch i kamp som fotboll ser ut och utförs av helt an-
nan anledning än om det är en tävling i förflyttning som i en sim-
tävling eller om det är en tävling i uttryck som i en sportdanstäv-
ling. Se figur 3. 

Hur makten och det symboliska kapitalet fördelar sig i idrotter-
nas rum inom idrottsfältet går igen i idrottsämnet. Makten är för 
närvarande positionerad i det delrum som består av tävlingslogiken 
och kamplogiken, och kommer till uttryck som lagbollspelsprakti-
ker (se övre högra hörnet i figur 3 nedan). 
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KampKampKampKamp    
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Figur Figur Figur Figur 3333. Logiker för sammanhang och mening i idrotternas rum. Logiker för sammanhang och mening i idrotternas rum. Logiker för sammanhang och mening i idrotternas rum. Logiker för sammanhang och mening i idrotternas rum    
 
Denna modell över idrottslogiker skulle inte bara kunna användas i 
forskningssammanhang utan också bilda utgångspunkt för en 
genomgripande diskussion om mål och innehåll i skolämnet idrott 
och hälsa samt inte minst i idrottslärarutbildningen.  
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SUMMARY 

Introduction  
This study deals with physical education in secondary schools in 
relation to sport performed during leisure time. Thus, the areas of 
education and sport are in focus. The curricula of primary and sec-
ondary schools emphasize the learning process. It is expected that 
these curricula will affect the norms and values of children and 
young people (Skolverket 2006a; Skolverket 2006b). But the 
school system has failed to get all or even most students to become 
physically active as adults (Engström 2008). Students who are 
physically inactive during leisure time are also less active in Physi-
cal Education (PE) classes, compared to those students who are 
physically active in their leisure time (Engström 2004). The content 
of PE classes is therefore of fundamental importance.  

The popular movement–based sports community is not an insti-
tution in the true sense; however, sporting events and practices are 
carried out within this community in an institution-like manner. 
There is production and reproduction of knowledge, and children 
and young people's norms and values are affected. There are, in 
other words, some common features of the sports community and 
the school as an educational environment (Franzén & Peterson 
2004; Peterson 2005b). 

Many young people come to school with extensive experience in 
sports.  They have been trained in the standards and requirements 
of competitive sports in sports clubs, which often focus on team 
ball sports (Riksidrottsförbundet 2007a; SCB 2009). In school, 
students of many backgrounds are gathered—both those who have 
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no experience with sports and those who have experienced a wide 
range of sports and leisure activities. How this sport experience is 
valued in, and related to, physical education classes is the focus of 
this study. The starting point of this study is the sports culture of 
which PE teachers and many young people are a part. In this thesis 
sport and education are considered to be two distinct worlds and 
will henceforth be referred to as social fields (Bourdieu 1992b). 

The purpose of this dissertation is to analyze the relationship be-
tween physical education in secondary schools and leisure time 
sport. The teaching of Physical Education and Health (PEH) 
Course A is described in relation to factors that characterize the 
field of sports. Statements from PE teachers about educational ob-
jectives, content, rating and implementation serve as the empirical 
basis of this study. Additional information is provided by teachers' 
own experience of how the field of sports relates to education, how 
education is managed and planned, and what expectations are 
placed on students' knowledge and behavior. The analysis section 
of the thesis enables an understanding of how power and dominant 
structures are established in PE.  

This dissertation addresses, therefore, what PE teachers’ value in 
their teaching, what behaviors are encouraged, dominated and re-
warded among students, and how PE is related to factors that cha-
racterize the field of sports. 

 
Background and Previous Research 
Physical education in school has gone through its own develop-
ment process that both differs from and is connected to that of the 
field of sports. Throughout the development of education, the sub-
ject of PE has had neither the same role nor the same function as 
other school subjects. The subject has been formed to physically 
educate students.  A major justification for the legitimacy of PE 
classes is the emphasis in existing curricula on the value of know-
ledge, which is similar to that of other school subjects.  

Sport is a hobby that is highly respected among young people 
and has been shown to give prestige, recognition and social status 
(Larsson 2005a). In order to avoid the ambiguity of the concept of 
“sports”, Lars-Magnus Engström has used the word 
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“kroppsövningskultur”, which can be translated as “bodily exer-
cise culture”, in an attempt to make a distinction between the dif-
ferent social meanings and contexts of exercise and sport 
(Engström 1999). In international research, the term “physical cul-
ture” is used, and the field of sports is divided into competitive 
sports, recreation and exercise (Kirk 1999). Physical culture is cha-
racterized by physical exercise which can take many forms depend-
ing on the context in which it is performed and the purpose it 
serves. The meaning and the context of an activity determines what 
part of physical culture it belongs to, not the activity itself. For the 
sake of simplicity, this social meaning and context will now be 
called “sports”. The three approaches–competitive sports, 
recreation and experience, and exercise–form a “trialectic” rela-
tionship (Bøje & Eichberg 1994; Eichberg et al. 1998b). To a large 
extent Engström, Kirk and Eichberg correspond in their interpreta-
tion of physical culture. This thesis will be based on the logic of 
competition, the logic of health and the logic of experience in un-
derstanding physical culture—sport.  

Today, we believe that the environment in which our children 
and young people develop is of importance for their achievement in 
school. The relationship between leisure time sport and the PE sub-
ject is therefore an important research topic (Engström 1999; Lars-
son 2008; Patriksson 1984; Redelius 2002a). The family environ-
ment and school environment, as well as students' school perfor-
mance, is relevant in determining how students exercise and their 
future physical activity levels. In this regard, experience and success 
in sports have only minor significance. More specifically, a history 
of experience in competitive sports will not be transferred directly 
into a habit of exercise. When it comes to the content of PE classes, 
both students and teachers would be hard pressed to express what 
is important or to formulate what is “correct” (Larsson & Redelius 
2004b). This problem arises because of a weak relationship be-
tween the learning objectives listed in the curriculum of PE classes 
and what is actually practiced in class (Ekberg 2009). The tradi-
tional content of classes may be one reason why students lack this 
knowledge. In international research, the expression "PE as a 
learning area" is used (Kirk & Tinning 1994).  
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There is an extensive body of research on both sports performed 
during leisure time and PE in primary schools, but a major lack of 
studies regarding PE in secondary school. Similarly, there is a lack 
of research on sport performed during leisure time and its relation-
ship to PE in secondary schools. This thesis attempts to fill this 
dearth of knowledge from a critical pedagogical - sociological 
perspective.  

 
Theoretical Starting Points 
Theories and concepts from Bourdieu have had a large impact on 
the understanding of this work, which can therefore be seen as cul-
tural sociology (Bourdieu 1989; Bourdieu 1990; Bourdieu 1999a; 
Bourdieu 1999b). In a context of a theoretically informed metho-
dology it was possible to analyze and interpret the statements from 
the empirical material.  

In order for people to operate together in a social field, it is ne-
cessary for all who populate that field to have shared beliefs about 
what is important in regard to taste, recognition, actions and stan-
dards of judgment. Speaking in market terms, the field of sports 
has a vast supply of sporting practices, and it is important to un-
derstand how these are created and how demand for them is 
formed. Inherent conflict exists in a cultural field where the supply 
must meet the demand. A specific disposition of habitus can gener-
ate a stronger capital than other dispositions, and thus can help de-
fine social positioning within the field of sport.  
 
Method  
The empirical material for this study consists of interviews with 
sixteen PE teachers. All of the teachers interviewed teach physical 
education and health A in secondary schools. The teachers who 
participated were selected because they had experience teaching 
students who were also football (soccer) players and because they 
had participated in the study “De avgörande åren” (The Decisive 
Years) (Peterson 2003). The selection procedure resulted in a group 
of teachers representing all of the municipal secondary schools in a 
city in southern Sweden. All interviewees had been educated as PE 
teachers, and had many years of experience in the profession. Thus 
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the interviewees were a representative sample of PE teachers in 
secondary school, who happened to have taught students who play 
football, which in itself is not unusual. The topic of these particular 
students was the starting point for the interviews. Of the many 
types of sports, football was the best choice as the subject of the 
interviews, since it is broadly represented within the categories of 
age, gender, class, social background and geographical area. The-
reafter the interviews were more general, focusing on how teachers 
view their work and how they conduct their classes. Semi-
structured, thematically open interviews were conducted.  

It is not possible in this context to make a complete investigation 
of this field. Thus, this thesis focuses on the social space and con-
text of PE classes, and how it can be placed in a field. The concept 
of cultural capital is used. The analysis is directed towards those 
ideas affecting PE classes which contribute to a normalized and le-
gitimized culture of power whose value is admitted by all, even by 
those who are excluded from it. It is then possible to analyze how 
symbolic violence occurs due to the inequality of power and influ-
ence between those who dominate and those who are dominated 
on the playing field. The existing doxa, meaning what is taken for 
granted by students and teachers but is not consciously recognized, 
must be made visible. This is possible through analysis of what are 
recognized and misrecognized by teachers in statements concerning 
their classes. The “Results” section of the thesis covers the inter-
pretation of that which is valued within physical education in the 
context of supply and demand. Bodily capital develops as a deter-
mination of individuals sporting habitus, partially in a sporting 
context, but also in specific forms in the context of physical 
movement.  
 
The Task of Physical Education 
The results of the interviews    indicate that teachers' aims for their 
classes are in practice reduced to making students understand that 
they need to be physically active. This goal is achieved by disciplin-
ing the students to be physically active in class. Students in PEH 
should be engaged in and be allowed to experience physical activi-
ty. In other words, all students should participate and come to the 
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realization that they must stay physically active, with the goal of 
maintaining good health, without conscious effort. They should al-
so have fun and enjoy the activities. The fact that the “weaker” 
students—those who are dominated by more athletic students—
find ball sports to be boring and uninteresting was taken for 
granted by the teachers. These students, therefore, are subjected to 
symbolic violence. Throughout the course of PE classes, student 
ability is judged in terms of measurable physical findings, or by 
skills exhibited in competitive team sports. With few exceptions, 
teachers do not explicitly place importance on achieving know-
ledge in the form of facts, understanding or familiarity. The com-
petitive orientation of PE classes is never clearly expressed; rather, 
it exists as a tacit agreement. The teachers have perceived that the 
curriculum does not legitimize competitive activities. However, 
from the interviews with the teachers, it becomes clear that this un-
spoken agreement is not contested, and that the competitive orien-
tation still has a strong hold on the structure of PE classes. When 
describing more officially acceptable approaches to the subject, 
teachers speak of both the health-oriented and the experience-
oriented directions.  

When the teachers speak of knowledge as an important part of 
PE classes, this knowledge is mainly associated with various physi-
cal skills. The theoretical section of the course is not considered 
sufficiently valuable to have any significant effect when the assess-
ments are given.  

That which most clearly distinguishes PE teachers from teachers 
of other subjects is that they make social skills a part of the grading 
criteria. In practice this means that students who perform well 
physically are given high marks, but other students can also receive 
high marks by displaying sports-related behavior that the teacher 
finds valuable, which also means adapting to a certain form of 
physical discipline.  

In addition, physical performance is still very important, which 
is indicated by the fact that fitness level is included in assessments. 
How students respond to physical discipline is also included in the 
teacher's assessment, and can compensate for poorer skills in 
sports. In principle, the slogan of competition, “winning is every-
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thing”, has been toned down to the slightly more inclusive “fight 
as hard as you can”. However, both sayings come from the logic of 
competitive sports, which indicates the values on which assessment 
of students are based.  

Knowledge in PE is still largely synonymous with physical skills, 
which is recognized in teaching but is misrecognized in grade as-
sessment except at the highest level, where their value is openly 
recognized. The evaluation criteria presented have a larger connec-
tion to the logic of competition. In some cases, formation of cha-
racter through physical discipline becomes as important as perfor-
mance. In these cases the logics of both competition and health are 
given recognition. Implementation of PE teaching methods is di-
rected solely towards encouraging physical activity, preferably re-
quiring as much effort as possible. Students who demonstrate the 
will to succeed and to challenge themselves might even receive the 
highest grade from a few teachers. Within PE, this physical discip-
line takes a wide margin in student assessments, which makes the 
relationship of the assessments to course objectives weak. In other 
words, there are other logics for success applied in PE besides those 
of the course objectives. The dominant students, primarily those 
engaged in competitive sports in their leisure time, and especially 
the team ball players, successfully master these principles and are 
recognized as high value and given the highest grades. How this is 
made possible in the shaping of physical education is the subject of 
the next section. 
 
Implementation of Physical Education 
PE instruction is implemented with the purpose of encouraging 
physical activity. The methods for doing this can be summarized in 
three points. Firstly, teachers are using students who play ball 
sports for club teams to create interest in their classes. These domi-
nant students gain influence in the PE class, and are given a say in 
both the content of the class and in how activities are conducted. 
Secondly, the teachers try to connect and build relationships with 
their students. Finally, they try to create a desire to compete and 
become more active among students who have not previously been 
involved in sports.  
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In school, PE teachers tend to rely on their organizational skills 
gained from working with leisure time sports, but sometimes they 
risk being more of an activity coordinator than a teacher.  Student 
welfare is more in focus today than it has been in the past. Those 
teachers who have a strong background in sports demand more 
sport activities in their classes. This is especially clear if the teacher 
has a background as a ball sport player, in which case they tend to 
focus more specifically on ball games.  

Being a PE teacher revolves around involvement in various 
sports. Teachers who have competed in sports project a strong im-
age and possess highly valued bodily capital. This form of capital 
demonstrates the taste and values teachers have, and is relevant to 
how PE activities are implemented.  

Competition is encouraged and motivates those students who 
have sports experience. The logic of competition is apparent in the 
activities planned by most of the teachers, and it is also interlinked 
with grading. This means that those students who value high 
marks are forced to accept the logic of competition. Some teachers 
try to tone down the competitive focus of activities, but football 
players bring their competitive orientation and its logic into PE 
classes. If the teacher recognizes the football players’ achievements, 
thus giving them high status, they can gain a position of dominance 
in matches as well as in other situations. If matches are often 
played in class, they reinforce the power hierarchy. This demands a 
certain type of performance defined by the underlying logic of 
competition, which is not questioned but rather emerges as a doxa.  

Ball sports require a form of bodily capital that derives its mean-
ing from sport, where the goal is to control or master different sit-
uations and to participate in the struggle arising during a match. It 
requires experience with the game and a body adapted for ball 
games, where players must dare to fight for the ball. Endurance 
running and track activities are based on a meaning of movement. 
These activities are included in ball players’ basic training. Other 
types of sports–such as gymnastics and dance–where rhythm and 
delicate coordination are required have their own meaning, defined 
by their expressive content. These activities only rarely appear in 
PE classes. Football players, who cannot perform these activities 
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with the same confidence they display in ball sports, have nothing 
at stake and therefore are not considered “weak” despite their lack 
of these less valued physical skills. The particular disposition of the 
football player's physique becomes the norm, defining what is de-
sirable for both boys and girls, even in PE classes. This type of 
physical capital takes the form of male dominance.  

There is, however, no clearly expressed or agreed-upon approach 
to health education. To educate students with a physical focus is 
unusual. Even the teaching of various physical skills is rare. What 
emerges is a more character-focused educational logic, permeating 
all PE teaching, which says that students should be active and 
make a strong effort in class. By teaching various types of physical 
activities, the teacher tries to involve those students who are not 
already active in organized sport. Here, the subjective experience of 
the students comes to the foreground; providing a wide variety of 
activities is considered to be the norm in the implementation of PE. 

 
Discussion 
This section deals with whether and how PE instruction derives its 
structure from the logic of the field of sports, rather than from the 
logics of the schools it is taught in.  

In the section entitled Competitive Nurturing, the views of PE 
teachers on competition are discussed, along with how the choice 
to compete directs the implementation of PE. The competitive ele-
ment appears to live a life of its own; it is difficult to control, and 
some teachers just allow it to happen. Problems arise, creating con-
flicts between students with different experiences. The competitive 
element widens the distance between the students. Rather than re-
moving sources of conflict, conflicts are expected to be resolved 
through competitive means. Competition is used as a motivational 
tool to implement activities and, above all, to encourage students 
to be active.  

The section entitled Sports Club Nurturing discusses how many 
years of experience from membership in a sports club can affect 
football players’ participation in PE, how this experience will be 
used during PE classes at school, and how this is relevant to teach-
ing. PE teachers place great importance on regular exercise, so 



 

  229

football players receive higher grades as a result of their involve-
ment in extracurricular sports. Football players also have years of 
experience in physical training, which gives them clear advantages 
in PE classes.  

There seems to be a system of expectations for students' beha-
vior that is clearly linked to the three logics of the field of sports. 
The logic of competition dominates and limits the other logics, 
which are subordinated to it.  Because of this unspoken link, stu-
dents with experience in club sports often feel very familiar with 
the premises of their PE class and how activities are conducted, 
without being fully aware of why they feel this way. This is be-
cause the teaching resonates with their sport habitus.  

The section entitled Brought up to Play Ball discusses how the 
strong tradition of ball sports in Sweden can be linked with the 
large number of ball players in PE, which may affect the implemen-
tation of PE instruction. In class, PE teachers operate with certain 
assumptions and habits, which often arise from their experience in 
the team sports context. Teachers and sports-oriented students 
share this world of common experience. In class this is made visible 
through their similar experiences of strenuous physical effort, and 
by the fact that their bodies are marked by the same tactical dispo-
sitions and are similarly adapted for success on the playing field. 
This common world of experience forms a clear, shared habitus 
among club sports players in PE classes, and it is reflected in their 
common disposition towards sports. The majority of ball players 
appear as a homogeneous group. These students belong to the do-
minant group and thus become involved in symbolic violence 
against the dominated students. This violence is also part of male 
domination on a larger scale (Bourdieu 1999a). This shows how 
PE instruction is implemented, and how it is governed in accor-
dance with the traditions of ball sports.  

The section entitled What is Valued in PE Classes discusses the 
struggle for power in view of how sports are practiced and per-
formed. Students who play club sports value their time spent prac-
ticing outside of school more than the instruction they receive in 
PE class. PE teachers are clearly fighting to preserve students' will 
to actively participate in class.  This active participation is highly 
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valued by teachers. The principal struggle for PE teachers revolves 
around keeping students active. No students are allowed to shirk 
their duties—the more physical prowess students have the more ac-
tive they are expected to be in class. If students give a little extra 
effort, they can gain status with their teacher. Both the character-
focused teaching methods described earlier and a grading system 
adapted to physically dominant students help to keep the class 
running smoothly. Most importantly, however, the teacher must 
choose the right sort of activities for their students. Competitive 
logic from leisure time sports forms the standard for how the stu-
dents are valued in PE activities. Students who succeed in sports 
also tend to place a strong emphasis on the importance and value 
of bodily capital.  

Competitive sports seem to students to be more “real” than oth-
er activities. Activities drawn directly from competitive sport are 
valued highly by students, while other activities, for example health 
exercises, are valued much less. In this way the logic of competitive 
sports governs student behavior and informs what takes place dur-
ing classes. The PE subject derives status and credibility from its 
link with extracurricular sports. In addition, when a class focuses 
on ball games, students who play for club teams often have influ-
ence over the content. The strong position of students who play 
ball sports, and the particular dominance of football in the field of 
sports, gives this group of students a great deal of symbolic capital. 
This capital may be exchanged for high marks in PE classes. Thus, 
teachers fail to recognize that only students with a certain type of 
bodily experience are able to succeed fully. Symbolic violence can 
be seen not only in the form of male dominance, but also in the 
dominance in sport and PE classes provided by this sort of bodily 
experience.  

PE teachers are dedicated to teaching their subject in the best 
way possible. They take great care in educating their students, for 
whom they want only the best. Yet it is clear that the logics of the 
field of sports clearly affects the content of PE classes, no matter 
what the syllabus for Physical Education and Health A specifies as 
objectives, content and grading criteria.  
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Conclusion 
The conclusion focuses on why the content of PE classes fails to 
match up with the values of the schools they are taught in, why the 
subject is adapted to the competition-oriented club sports within 
the larger field of sports, and why the power relationships in the 
field of sports to a large extent define those in PE classes.  

PE instruction emphasizes the importance of students doing ac-
tivities rather than the importance of learning various skills. In 
other words, activity is more common in the subject than teaching. 
The willingness to rise to physical challenges is clearly more highly 
valued than theoretical knowledge. Thus, PE as a school subject 
drifts away from the logic of the school system.  

If students are not presented with new learning material in PE, 
and the content of classes consists of activities drawn from the field 
of sports, the subject will be mainly characterized by its reproduc-
tion of the field of sports. This reproduction is facilitated by PE 
teachers as well as by many students with experience in sports and 
a habitus clearly defined by competitive logic. When theoretical 
knowledge is neglected in PE, the distribution of power in the field 
of sports will also apply in PE classes. This bodily and practical 
orientation contributes to a system of social dominance that unites 
teachers and students, and forms a special logic in which competi-
tion and hierarchy are central. In other words, one can say that PE 
is using logics from the field of sports rather than those used by the 
school.  

Positioning within a particular field defines the distribution of 
power and capital (Bourdieu 1990; Bourdieu 1996). This is evident 
in PE classes, where power and capital are allocated according to 
the logics of the field of sports. The importance of knowledge in PE 
classes is all but nonexistent; therefore PE cannot, in my view, be 
compared with other school subjects. PE classes represent a clash 
between the knowledge-based approach and the physical discip-
line-based approach.  Educational capital is exchanged for sports 
or bodily capital. The relationship is non-conscious and works be-
hind the backs of both teachers and students, leading both the do-
minant and the dominated to perceive the content of PE classes as 
logical and correct.  
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In the field of sports, PE teachers have a different status because 
of their professional legitimacy, and they can make use of their 
sports capital as highly esteemed leaders in sport. Teachers em-
phasize the practical. They value good communication and rela-
tionships with students; they care for their students and are com-
mitted to providing them with the best educative caring nurture 
possible. By focusing on physical discipline, teachers are able to 
reach out to many of their students, since the subject functions as 
part of the field of sports. This form of nurturing arises in a sport-
ing context, so teachers get the most positive response from the 
students who are initiated in the logics of the field of sports. The 
result is that implementation of PE instruction contrasts with ex-
pressed objectives for PE classes, where the value of knowledge is 
emphasized in a similar way as in other subjects. Physical educa-
tion does not follow the logics of the school; instead it is defined by 
logics from the field of sports. PE is caught in the social realm of 
competitive sports and in its patterns of power, thought and ac-
tion.  

What appears to be a pedagogical discussion is rather the ex-
pression of social dominance relationships in the field. The findings 
in this thesis bring up a number of educational implications for PE 
programs and their development. Will the social space of PE classes 
continue to be shaped by the values of competitive sports, or can 
the content of the classes be modified to integrate into the schools' 
logics of education and nurture? By paying careful attention to 
how power and symbolic violence work, it is possible to make the 
sports-oriented doxa visible and thereby catalyze change. The con-
tinued development of PE as a subject will require a radical process 
of structural change, going well beyond what the individual teacher 
or student can achieve. 
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Bilaga 1. Ämne - Idrott och hälsa 
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Bilaga 2. Kursplan för IDH1201 - Idrott och hälsa A 
 





 
Mål 

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs  
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Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 












 
Kriterier för betyget Väl godkänt 












 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 
InledningInledningInledningInledning    
Forskning som utgår ifrån en studie med fotbollsspelande elever på 
gymnasiet. 
Kommer du ihåg ... ? 
 
ElevernaElevernaElevernaEleverna                    
Hur är eleverna i idrott och hälsa? 
de duktiga eleverna  
de sämre eleverna  
de fotbollsspelande eleverna  
 
Skillnader i prestation och ansträngningsgrad i idrottsämnet relate-
rat till betyg och om eleverna är   
aktiva, inte aktiva, elitaktiva 
 
Fotbollsspelets betydelse för betyg, vilka fördelar, nackdelar har 
spelarna? 
Nyttan av kunskaper och kvalitéer i fotboll för idrottsämnet? 
Vad fostrar idrottsundervisningen eleverna och fotbollspelarna till? 
 
Nyttan av idrottsundervisningen för eleverna? 
 
UndervisningenUndervisningenUndervisningenUndervisningen                
Fotbollspelarna i förhållande till andra elever? 
 
Inflytandet i undervisningen? Vilka och hur? 
 
Sam- sär- i undervisning? Hur? Vinnarna? 
 
Tävlingsinslag i undervisningen?   
 
Betygsbedömningen i undervisningen? 
Tillvägagångssätt 
Kravprofil för bäst betyg 
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Och de som får dåligt betyg? 
 
InnehålletInnehålletInnehålletInnehållet                
Kärninnehållet i undervisningen? 
 
Indelningen av idrottsliga aktiviteter? 
Hur fördelas dessa? 
 
Ämnets syfteÄmnets syfteÄmnets syfteÄmnets syfte                
Vad står innehållet för? 
Vilka kvalitéer skall eleverna få med sig? 
Kunskapsinnehållet? 
 
Inriktningen – karaktären på undervisningen? 
  
Ämnets strukturÄmnets strukturÄmnets strukturÄmnets struktur            
Finns det en struktur för inriktningen?  Tävling/ Uppl./ Hälsa? 
 
(Hur syns läroplanens direktiv i ämnets struktur?) 
 
(Kursplanen i idrott och dess betydelse i undervisningsstrukturen?) 
 
Vilka influenser tas upp från idrott på fritiden? 
Pedagogik och metodik är det skolrelaterat eller idrottsrelaterat? 
 
Personlig erfarenhet och bakgrund?       
Hur relateras detta till val av struktur i undervisningen? 
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I denna avhandling Spelet på fältet har intresset rik-
tats mot vad som sker i undervisningspraktiken 
i ämnet idrott och hälsa. Intervjuer har genom-

förts med 16 idrottslärare på olika gymnasieskolor 
med frågor som relaterar till elevers skolverksam-
het, i första hand gymnasieskolans obligatoriska kurs 
idrott och hälsa A. Det är detta intervjumaterial som 
bildar avhandlingens empiriska underlag och analy-
seras med inspiration av sociologen Pierre Bourdieus 
olika begrepp och teorier. Syftet med avhandlingen är 
att analysera relationen mellan idrottsundervisningen 
i gymnasieskolan och idrott som utövas på fritiden. 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa kurs A i gym-
nasieskolan belyses i relation till faktorer som präglar 
idrottsfältet. Genom denna analys möjliggörs en för-
ståelse av hur makt etableras i idrottsundervisningen 
och hur dominerande strukturer upprättas. Avhand-
lingens frågeställningar riktas således mot vad lärarna 
värdesätter i sin undervisning, vad som dominerar och 
premieras, och hur idrottsundervisningen är relaterad 
till faktorer som präglar idrottsfältet.
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