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Abstract	  

When South Africa turned into a democracy in 1994, the educational system was also 

reformed. One part of the mayor changes was the introduction of the new subject Life 

Orientation, starting in 1998. Research has shown that the launch of this new learning area 

was not altogether smooth, partly due to its novelty in combination with the deficit of 

educators holding appropriate academic background to teach Life Orientation. 

The purpose of the conducted study was to find out how educators at a High School (year 8-

12) experience the position of Physical Education (P.E) at their school, given that P.E has 

been integrated into Life Orientation, as one out of six sub areas. Quantitative research has 

been carried out, using the methodology of semi structured interviews. The result of the study 

showed, based on the three parameters of the query; values, perceptions and material 

prerequisites pertaining the learning area, that educators experienced that the subject had a 

low position at their school. 
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Sammanfattning	  

När Sydafrika blev en demokrati 1994 gjordes utbildningssystemet om. En del i de stora 

förändringarna var att introducera Life Orientation, ett nytt ämne från och med 1998. 

Forskning har visat att införandet av ämnet inte varit friktionsfritt, vilket bland annat berott på 

att ämnet varit nytt och det varit brist på lärare med relevant utbildning för att undervisa i Life 

Orientation. 

Syftet med den studie som gjorts var att ta reda på hur lärare på en High School (årskurs 8-12) 

upplever idrottsämnets ställning är på deras skola, mot bakgrunden att ämnet integrerats i Life 

Orientation som ett av sex delområden. En kvalitativ forskning har genomförts med 

semistrukturerade interjuver som metod. Resultatet i undersökningen visade utifrån de tre 

frågeställningsparametrarna; uppfattningar om ämnet, upplevelser av ämnet och åsikter om de 

materiella förutsättningarna, att lärarna upplevde att ämnets ställning var låg på deras skola. 

 

Nyckelord: Sydafrika, utbildning, Life Orientation, idrott och hälsa, ställning, status, 

upplevelser, materiella förutsättningar 
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1	  Inledning 

Sydafrika har på många sätt en intressant historia som inspirerade mig till att besöka landet. 

Jag fattade under sommaren 2013 beslutet att åka till Kapstaden för att kombinera 

datainsamlande till examensarbetet med praktik och skolbesök i provinsen Western Cape.	  

Landets historia kan beskrivas som komplex. Utbildningen utgör naturligtvis inget undantag 

från denna komplexitet. Skolan sägs alltid vara en del av ett lands politiska styre, där 

styrelsestrukturen och intentionerna med politiken avspeglas i utbildningen (Jansen, 1990). 

Under apartheidtiden (1948-1994) var skolsystemet konstruerat för att dela upp den 

sydafrikanska befolkningen utifrån rastillhörighet. Detta innebar att skolan var uppbyggd 

kring olika system, där skolan för den vita rasen bidrog till att öka och cementera skillnaderna 

mellan de olika raserna, eftersom framförallt skolorna där de svarta tvingades gå var mycket 

bristfälliga och omöjliggjorde längre utbildning. Apartheidåren präglades alltså av en 

ickeneutral skola, då skolan fungerande som ett politiskt verktyg för att åtskilja raser (Msila, 

2007). 

Skolan har förändrats efter 1994 när Nelson Mandela valdes till president och Sydafrika blev 

en demokrati. Åren efter detta följde en rad utbildningsreformer för skapa ett enhetligt och 

rättvist skolsystem. Forskning visar att Sydafrika idag har ett högt elevdeltagande 

(educational attainment) i grundskolan jämfört med andra afrikanska utvecklingsländer. 

Utbildningskvalitén är dock fortfarande väldigt ojämn och utbildningen håller låg kvalitet i 

framförallt många svarta skolor enligt Murtin (2013). Han menar i sin studie att den låga och 

ojämna grundskolekvalitén beror på bland annat bristande skollokaler, brist på skolmaterial, 

stora klasser och för få utbildade lärare (Murtin, 2013) 

Idrottsundervisning var tidigare ett eget separat skolämne. Från och med 1998, när 

utbildningsdepartementet i landet beslutade att göra om ämnet, integrerades 

idrottsundervisningen i ett nytt läroämne i läroplanen kallat Life Orientation (LO). Denna 

förändring var en del av de utbildningsreformer som genomfördes under de här åren 

(Department of Education, 2003). Som tidigare nämnts har forskning pekat mot att 

grundskolorna post apartheid fortfarande har ojämn och i många fall låg kvalitet. Studier har 

också visat på att de intentionerna med att införa Life Orientation inte har motsvarats i den 

reella verkligheten, ämnets syfte var att utveckla och skapa ansvarstagande elever som kunde 

bidra till de samhällen där de ska leva och verka i framtiden (Department of Education, 2003). 

Enligt Rooth (2005) och van Deventer (2007) har det bland annat berott på att antalet 
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utbildade lärare i ämnet varit för få och lärare har för stora klasser att hantera. Alltså samma 

problembeskrivning som Murtin (2013) målar upp för stora delar av den Sydafrikanska 

grundskolan. 

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare på en High School (årkurs 8-12) i ett 

samhälle utanför Kapstaden upplever att idrottsämnet har för ställning på sin skola, mot 

bakgrund att undervisningen är införlivat i det bredare ämnet Life Orientation (LO). 

1.2	  Specificerade	  frågeställningar	  
Utifrån syftet med undersökningen har följande frågeställningar valts: 

a) Hur uppfattar lärarna på skolan ämnet Life Orientations status? 

b) Hur upplever lärarna idrottsundervisningen som en del av Life Orientation? 

c) Vad anser lärarna om de materiella förutsättningarna för att bedriva 

idrottsundervisning på skolan? 
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2	  Teoretisk	  utgångspunkt	  
Uppsatsens övergripande syfte är alltså att fördjupa en kunskap i frågan om hur ett antal lärare 

upplever att idrottsämnets ställning är på en skola i Sydafrika. I ett försök att förklara 

resultaten är det centralt att ha en teoretisk referensram att förhålla sig till som läsare. Teorin 

är enligt Bryman (2001): ”en inte alltför strikt formulerad intresseinriktning utifrån vilken 

forskaren samlar in sina data”. Den teoretiska referensramen kommer att redogöras för i det 

här avsnittet och här kommer också tre beaktningsvärda begrepp att förklaras. 

2.1	  Begreppet	  -‐	  Legitimitet	  
För att förstå vad som menas med ordet ställning som är en del i syftet är begreppet legitimitet 

bra att ha i åtanke när den här texten läses. Begreppen har använts i tidigare forskning när 

man talat om hur idrottsämnets existens i skolan ska legitimeras (Annerstedt, 1991). Att 

ämnet är legitimt i skolan vet man för att det faktiskt existerar i läroplanen. Annerstedts syfte 

med avhandlingen var emellertid att beskriva och analysera de skilda uppfattningarna som 

fanns om idrottsämnets legitimitet mot bakgrunden att idrottsämnet i Sverige under 1990-talet 

genomgick stora förändringar. Det vill säga hur ämnet legitimeras i svenska skolan.  

Resultaten visade att det rådde skilda uppfattningar om detta bland de intervjuade lärarna. 

Några uppfattningar återkom dock i lärarnas svar och Annerstedt (1991) kom fram till att 

idrottsämnet legitimerades bland annat av att det tillgodoser behov för stunden, dess 

förhållande till andra ämnen och att det utvecklade fysiska egenskaper (Annerstedt 1991). 

2.2	  Begreppen	  –	  Professionalism	  och	  professionalisering	  
Frågan om idrottsämnets ställning kan också kopplas samman med läraryrket och dess grad av 

professionalism och professionalisering. Begreppen har använts i tidigare studier om 

idrottslärarprofessionen. Kougioumtzis (2007) refererar till Englund (1996) och menar att en 

profession (ett yrke) genom att interna kvalitéer kan nå professionalism. Ordet är alltså 

sammanlänkat med kompetensattribut. Enligt samma källa betecknas professionalisering som 

olika yrkesgruppers strävan efter status och sociala positioner. 

2.3	  Teoretisk	  referensram	  
Med utgångspunkt i studiens forskningssyfte och teoretiska begrepp i tidigare utförd 

forskning har en teoretisk referensram växt fram. Resultaten från den här undersökningen ska 

alltså ses med begreppen legitimitet, professionalism och professionalisering i åtanke. 

Eftersom begreppen professionalisering kan härledas till lärarrollen och läraryrkets mål och 

strävan att uppnå högre status genom professionalism (Kougioumtzis, 2007), kan de utgöra ett 

teoretiskt perspektiv i den här forskningen som rör idrottsämnets ställning i en Sydafrikansk 
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skola. Detta eftersom lärarprofessionalismen i slutändan berör hela ämnets ställning. Det bör 

också nämnas att forskningen inte kommer fokuseras mot lärarattribut men att 

professionaliseringsaspekten ändå är intressant utifrån syftet som berör ämnets ställning. 

Annerstedt (1991) menar att legitimitetsfrågan behandlas olika med hänsyn till sammanhang 

och kontext. I den kontext som den här forskningen utförs är bakgrunden att idrottsämnet 

införlivats i det bredare ämnet Life Orientation. Fokus har valts att riktas mot tre 

komponenter, vilka rör ämnets ställning– lärarens uppfattningar och upplevelser av ämnet och 

vad de anser om de rådande materiella förutsättningarna för att bedriva idrottsundervisning. 

Detta är en avgränsning som har gjorts för att undersökningens genomförande ska vara möjlig 

inom den utsatta tidsramen för undersökningen. 
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3	  Bakgrund	  
I det här kapitlet kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Först ges en 

historisk bakgrund över skolhistorian i relation till samhällets utveckling i Sydafrika. Detta 

följs av en genomgång av de förändringar som ledde fram till att idrottsämnet togs bort och 

integrerades i ämnet Life Orientation. Slutligen kommer forskningsbakgrunden belysa vad 

som tidigare forskats omkring attityder till ämnet. 

3.1	  Sammanfattning	  av	  utbildningshistorian	  i	  Sydafrika	  
Sydafrikas ursprungsbefolkning härstammar från folkslagen san och khoikhoi. San-folket 

livnärde sig på jakt och var utspridda över hela landet. Khoikhoi bodde främst i de västra och 

sydöstra kusttrakterna där de höll sig med boskap. Khoisanfolken blev successivt 

undanträngda av bantufolk som ägnade sig åt odling och jordbruk. Initialt slog bantufolken 

sig ned i de bördiga kustregionerna i sydöst och spred sig därefter inåt landet (Abraham, 

2010). 

De första européer som kom till regionen var portugisiska sjöfarare på väg till Indien under 

slutet på 1400-talet. Det dröjde dock till 1600-talet innan den egentliga kolonisationen 

inleddes. 1652 bosatte sig en grupp holländare vid Kaphalvön för att kunna försörja 

Nederländska Ostindiska Kompaniets godsfartyg mot Indien, Kina och Sydostasien med 

vatten och proviant. Dessa kolonisatörer kom att kallas boer och de ägnade sig åt jordbruk och 

djurhållning. Bosättningen gav upphov till de första sammanstötningarna med 

ursprungsbefolkningen. I samband med kolonialiseringen tillät Ostindiska Kompaniet 

användningen av slavar i Kapkolonin. Dessa hämtades främst från Asien, Indien och 

Västafrika (Abraham, 2010). 

Fram till boernas ankomst fanns inga egentliga skolor. Ursprungsbefolkningen utbildade 

varandra muntligen och förde sina kunskaper vidare från generation till generation. Den första 

utbildning som kan liknas vid modern var en kristen religiös kyrkoutbildning som boerna höll 

för att lära sina slavar om den kristna läran (Jansen, 1990). 

Bantu och Khoisanfolken drevs allt längre in i landet på grund av motsättningarna med de 

europeiska bönderna som nu ansåg sig äga jorden. Stridigheter uppstod även mellan boer och 

det Ostindiska Kompaniet som ville behålla sitt handelsmonopol (Dos Santos, 2011). 

1806 besatte Storbritannien området. Omkring 5000 brittiska kolonisatörer sändes till 

Kapområdet 1820 och många missnöjda boer flyttade därför norrut för att bilda en egen 
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republik. 1834 beslöt britterna att frige 39000 slavar i Kapkolonin, vilket upprörde boerna 

som var beroende av slavarbetare (Dos Santos, 2011). Under 1800-talets andra hälft 

upptäcktes guld och diamanter vilket medförde välstånd och brittisk immigration samtidigt 

som det ledde till ökat förtryck av ursprungsbefolkningen. Kristna europeiska missionärer 

utvidgade under 1800-talet den religiösa utbildningen och genomförde i större skala 

undervisning för den svarta ursprungsbefolkningen (Jansen, 1990). 

1800-talet präglades av interna stridigheter mellan boer, britter och ursprungsbefolkning. 

Britterna övertog slutligen makten i området genom andra boerkriget (1899-1902) och 1910 

bildar man den Sydafrikanska unionen, en självstyrande koloni inom brittiska samväldet. 

1912 grundades South Africa Native National Congress (senare ANC) för att värna om den 

svarta befolkningen framtid. Två år därefter bildades nationalistpartiet NP (National Party) 

som boernas/afrikaanerbefolkningens kamporgan gentemot brittiskt inflytande (Jansen, 1990). 

Under 1920-talet försämrades förutsättningarna för svartas utbildning på ett strukturellt plan i 

och med att de första statliga läroplanerna togs fram. Den svarta befolkningen förfördelades 

då även på ett skolbyråkratiskt plan (Jansen, 1990).  

Under 40-talet intensifierades den vita afrikaanerbefolkningens hopp om självständighet 

samtidigt som levnadsstandarden försämrades och inflyttningen till städerna ökade. Med det 

ökande missnöjet tog NP makten 1948 och apartheidtiden inleddes. Man drev igenom en rad 

lagar som fråntog icke-vita sydafrikaner deras rättigheter. Politiken baserades på rasåtskillnad 

mellan fyra olika grupper i samhället; vita, svarta, färgade och indier (Nationalencyklopedin, 

2013b). Redan från början, under utvecklingen av de olika samhällssektorerna, hade de vita 

tagit sig de högsta positionerna och de svarta tvingats arbeta inom lågstatusyrken. Det 

utbildningssystem som hade skapats under 1920-talet togs i bruk i full skala och den så 

kallade bantuutbildningen för svarta infördes 1953 (Jansen, 1990). Den innebar en 

obligatorisk rassegregation inom utbildningsväsendet som kom att missgynna främst den 

svarta befolkningen. Verwoerd, då minister för ”Native Affairs” och senare premiärminister 

uttalade sig på följande sätt: 

There is no place for [the Bantu] in the European community above the level of certain 
forms of labour ... What is the use of teaching the Bantu child mathematics when it cannot 
use it in practice?	  	  

(Ur Clark, Worger, 2011) 
 

Utbildningen för vita barn var både gratis och obligatorisk. För svarta, färgade och indier 

kostade utbildningen pengar. Medan skolorna för vita barn höll väststandard saknade 30 % av 
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de svarta skolorna elektricitet, 25 % hade inte rinnande vatten och närmare hälften saknade 

avlopp. Skolorna hamnade under direkt kontroll av staten och NP hade således makten att 

utbilda och anställa lärare efter eget tycke (Clark, Worger, 2011).  

1976 antogs ännu en apartheidlag denna gång för att införa krav på att undervisning i svarta 

skolor skulle ske på afrikaans (det språk som utvecklats från holländskan och talades av 

boerna). Påbudet föranledde interna oroligheter i landet. I kombination med den 

internationella bojkotten och en tidvis ansträngd ekonomi, inleddes under 80-talet en 

reformprocess i takt med att NP förlorade väljare till liberala och konservativa partier.  

1990 avskaffades förbudet mot ANC, kommunistpartiet och 34 andra organisationer. 

Samma år frigavs Nelson Mandela efter 27 år i fångenskap på grund av sina politiska 

ställningstaganden. 1994 hölls Sydafrikas första demokratiska val där ANC vinner, 

Nelson Mandela blir landets president och apartheid avskaffas (Dos Santos, 2011). 

3.2	  Skola	  i	  förändring	  efter	  apartheid	  
När apartheid upphörde 1994 hade Sydafrika ett stort arbete att utföra för att bygga ett nytt 

land. Skolan var en av de saker som ansågs viktigast att förändra. Skolorna var likt hela 

samhället uppbyggt kring rastillhörighet och så också de styrande skoldepartementen. Under 

åren mellan 1994-1997 fokuserade regeringen framför allt på att arbeta fram riktlinjer för en 

ny skola. Forskare har identifierat olika huvudförändringar som regeringen gjorde under de 

här åren, där en av de största var att göra om de separata skoldepartementen till ett nationellt 

och nio provinsiella departement. Detta för att kunna fördela bland annat de ekonomiska 

resurserna rättvist till alla skolor (Rooth, 2005). 

Som en följd av att försöka finna vinnande strategier för skolans verksamhet har 

styrdokumenten förändrats gång efter gång under de senaste 20 åren. Den aktuella läroplanen 

kallas National Curriculum Statement (NCS), med tillägget Curriculum and Assessment 

Policy Statement (CAPS), som fungerar som ett lärarstöd. Undervisningsmaterialet i CAPS är 

mer detaljerat än tidigare och är tänkt att hjälpa läraren i det dagliga lektionsarbetet. I CAPS 

finns detaljerade förslag och lektionsplaneringar till läraren i varje ämne, för varje årskurs och 

termin (Department of Basic Education, 2011). 
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3.3	  Införandet	  av	  Life	  Orientation	  
Ämnet Life Orientation infördes 1998 som ett av totalt åtta skolämnen (learning areas) i och 

med läroplanen Curriculum 2005. Denna var förutom en läroplan också ett dokument med 

övergripande riktlinjer för framtidens undervisning, ett slags dokument med målbilder och 

framtida visioner (Cross, Ratshi, Rouhani, 2002). Målet med att införa ämnet var enligt 

dåvarande Department of Education (2003), att utveckla och skapa ansvarstagande elever som 

kunde bidra till de samhällen där de i framtiden ska leva och verka. Den efterföljande 

läroplanen till Curriculum 2005 var Revised National Curriculum Statement (RNCS). 

Därefter kom det som är den nuvarande läroplanen National Curriculum Statement (NCS) 

med tillägget CAPS, som nämnts tidigare i texten. 

Den nuvarande läroplanen NCS för ämnet Life Orientation i årskurserna 10-12 (motsvarande 

åldersmässigt 1-3 i svenskt gymnasium) består av sex olika segment, de sex olika delarna är 

(Department of Basic Education, 2011): 

 

1. Development of the self in society 

2. Social and environmental responsibility 

3. Democracy and human rights 

4. Careers and career choices 

5. Study skills 

6. Physical Education 
 

Idrott (Physical Education) är alltså en av sex olika delar i ämnet som kallas Life Orientation. 

Enligt schemafördelningen ska eleverna i år 10 och 11 ha totalt 66 undervisningstimmar och i 

år 12 uppgår det till 56 timmar. Hälften av dessa undervisningstimmar, 33 respektive 28, ska 

ägnas åt idrottsundervisning (Department of Basic Education, 2011).  

Syftet med Life Orientation beskrivs också i läroplanen:  

 
Life Orientation is the study of the self in relation to others and to society. It addresses 
skills, knowledge, and values about the self, the environment, responsible citizenship, a 
healthy and productive life, social engagement, recreation and physical activity, careers and 
career choices. These include opportunities to engage in the development and practice of a 
variety of life skills to solve problems, to make informed decisions and choices and to take 
appropriate actions to live meaningfully and successfully in a rapidly changing society. It 
not only focuses on knowledge, but also emphasizes the importance of the application of 
skills and values in real-life situations, participation in physical activity, community 
organisations and initiatives.  

(Department of Basic Education, 2011) 
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Här sägs att Life Orientation är ett studieämne om jaget i förhållande till andra och samhället. 

Ämnet ska förmedla praktiskt och teoretisk kunskap, samt värderingar inom ämnets områden 

– däribland hälsa och produktiv livsstil, socialt engagemang, rekreation och fysisk aktivitet. 

Ämnet fokuserar inte enbart på kunskap utan understryker också vikten av att applicera sina 

kunskaper i verkliga livet, samt att delta i fysisk aktivitet, samhälleliga organisationer och 

initiativ. 

3.4	  Forskning	  om	  Life	  Orientation	  
Skolans förändringar sedan Sydafrika såg slutet av apartheidstyret har som tidigare nämnts 

inte varit friktionsfritt. Viss tidigare forskning pekar också i riktningen mot att införandet av 

ämnet Life Orientation inte heller fått den önskade effekt som de styrande skolorganen 

hoppades på. Forskare menar dock att det kan bero på att ämnet är nytt och att det varit under 

en utvecklingsfas sedan införandet. Cross et al. (2002) uttrycker att de stora skolförändringar 

som gjorts post apartheid inte kunnat starta och fungera varken på makro- eller mikronivå 

över en natt. Rooth (2005) och van Deventer (2007) säger också att bland annat bristen på 

utbildade lärare i Life Orientation har försvårat införandet av ämnet i sydafrikanska skolan. 	  

I Rooths (2005) doktorsavhandling An Investigation of the status and practice of Life 

Orientation in South African Schools in two provinces, har provinserna Western Cape och 

Limpopo jämförts i en kvantitativ och kvalitativ undersökning. Studien berörde hur lärare och 

elever uppfattar och upplever ämnet Life Orientation på olika grundskolor i provinserna. 

Rooths forskning kan te sig intressant ur perspektivet kring hur Life Orientation ställning är 

på olika skolor. Rooth kom fram till lärarnas tolkningar av ämnets styrdokument är olika på 

olika och skolor (och även bland lärare som undervisar samma ämne på samma skola) vilket 

naturligtvis leder till att praktiserandet av ämnet är olika på skolorna. På en del av skolorna i 

undersökningen har Physical Education en egen plats på schemat och verkar knappt eller inte 

alls vara sammankopplat med Life Orientation. Exempelvis frågade hon lärarna vilka delar av 

Life Orientation som ingick i deras undervisning. 80 % av lärarna uppgav att Physical 

Education ingick i deras Life Orientation-undervisning (Rooth, 2005).  

Van Deventer (2007) har gjort en likartad studie, med skillnaden att forskningen enbart var 

förlagd till skolor i provinsen Western Cape. Lärarna som svarade i den enkätbaserade 

forskningen arbetade företrädelsevis på skolor med färgade elever. I hennes undersökning 

framkom att 60 % av lärarna som undervisade i Physical Education saknade lärarbehörighet. 
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När det gäller uppfattningar om ämnets status kom Rooth fram till att ämnet Life Orientation 

och idrottsämnet som en del av Life Orientation ansågs värdefullt av en stor majoritet av 

lärarna på skolorna där undersökningarna utfördes. Även då lärarna ombads att ranka det 

viktigaste skolämnet fanns Life Orientation med relativt högt upp, efter ämnena matematik, 

språk och naturvetenskap (Rooth, 2005). Det visade sig också att samma resultat framkom i 

forskningen i Cape, där övervägande delen av lärarna ansåg att Life Orientation (och 

idrottsdelen) var ett viktigt skolämne (van Deventer, 2007). 

3.5	  Materiella	  förutsättningarnas	  betydelse	  för	  idrottsundervisningen	  
Det är viktigt att poängtera att de materiella förutsättningarna för idrottsundervisning i första 

ledet styrs av samhälleliga faktorer där politiska beslut påverkar skolans tillgång till 

ekonomiska resurser. I Sverige var under 1900-talet bristen på idrottshallar ett stort problem. I 

början av 1900-talet hade enbart 6 % av landets folkskolor gymnastikhallar. Siffran 

förbättrades dock men ännu år 1957 hade bara 40 % av folkskolorna idrottshallar (Sandahl, 

2004). Sandahl (2004) har i sin undersökning granskat hur bristen på resurser, främst i form 

av lokaler har påverkat innehållet i idrottsundervisningen under 1900-talet i Stockholm. Han 

kom fram till följande slutsats i sin forskning: 

De bristande materiella resurserna har en betydande inverkan på idrottsundervisningens 
innehåll. Undervisningens innehåll styrs mot aktiviteter med modesta krav på lokaler och 
utrustning. Relationen mellan hur ofta en aktivitet förekom på schemat och hur många 
skolor som hade tillgång till för aktiviteten ändamålsenliga lokaler visar också på en 
betydande korrelation. Kort sagt: endast de aktiviteter för vilka lokaler fanns tillgängliga 
kunde räkna med att förekomma på schemat i någon betydande utsträckning. Och dessa 
aktiviteter var, på grund av skolornas bristande materiella förutsättningar, de som ställde 
lägst krav på lokaler och redskap. 

(Sandahl, 2004) 

 

Sandahl (2004) menar på att det finns ett samband mellan lokal och aktivitet. Undervisningen 

tenderar helt enkelt att bestå av de aktiviteter som kan erbjudas från de tillgängliga lokalerna. 
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4	  Metod	  
Under rubriken metod kommer den kvalitativa metoden som valts att redogöras för. Valet av 

metod motiveras här med hänvisningar till metodlitteratur med relevans för undersökningen 

som gjorts. 

4.1	  Design	  
Med hänsyn till frågeställningarna har en kvalitativ metod valts för att möta studiens syftet.Då 

frågeställningarna för den här forskningen fokuserar på lärares uppfattningar och upplevelser 

fann jag kvalitativa intervjuer som det mest lämpliga tillvägagångssättet att söka svar på 

frågorna. Gemensamt för olika inriktningar av kvalitativ forskning är att forskaren är 

intresserad av ideografiska intressen, det vill säga de individuella upplevelserna av fenomen. 

Ansatsen med kvalitativ forskning är alltså att producera beskrivande data i motsatts till 

kvantitativ forskning där mer numeriskt mätbara data ska föras fram (Hassmén, Hassmén, 

2008). 

4.2	  Urval	  
Genom min handledares kontaktperson i landet blev jag introducerad till två skolor i ett 

samhälle utanför Kapstaden. En av skolorna var en High School och jag bestämde tidigt att 

avgränsa urvalet till lärare på den skolan. Urvalet av respondenter på undersökningsskolan har 

gjorts med utgångspunkt från ett bekvämlighetsperspektiv. Ett urval där intervjupersonerna 

väljs utifrån att de råkar finnas tillgängliga för forskaren vid det aktuella tillfället för 

undersökningen (Bryman, 2001). Bryman (2001) skriver att resultaten från en forskning 

baserat på ett så kallat bekvämlighetsurval kan vara väldigt intressanta, men att resultaten 

aldrig kan generaliseras. Han menar att detta beror på att det inte går att generalisera utfallen 

eftersom det inte kan avgöras vilken population stickproven är representativa för. 

Med tanke på undersökningens omfattning och ekonomiska utrymme valde jag trots att 

resultaten inte kan generaliseras ändå bekvämlighetsurvalet. Det innebar att jag intervjuade 

sex lärare på en och samma skola. Lärarna undervisade elever från år 9-12, det vill säga 

motsvarande sista året på svenska högstadiet och svenska gymnasiet. Eftersom det endast 

fanns tre tillgängliga Life Orientation-lärare intervjuade jag dessa tre, samt tre andra lärare 

som undervisade i geografi, engelska och afrikaans. 
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4.2.1	  Om	  intervjupersonerna	  
Lärarna benämns i den här uppsatsen med de fingerade namnen Fiona, Rebecca, Landon, 

Gina, Beatrice och Jonas. Respondenterna är mellan 28 och 50 år gamla. Då längden på deras 

lärarkarriärer kan tänkas vara intressant kommer här nedan en kort information om varje 

respondent. 

Fiona är 47 år gammal. Hon undervisar i ämnet Life Orientation och har undervisat i ämnet 

sedan åtta år tillbaka. Har utbildning för att undervisa i Life Orientation och engelska. Fiona 

har varit lärare i sammanlagt 20 år. 

Rebecca är 28 år gammal. Hon undervisar i Life Orientation, engelska och samhällskunskap. 

Hon hade vid intervjutillfället undervisat i Life Orientation i nästan ett läsår. Hon håller på att 

utbilda sig för att få lärarbehörighet i engelska och samhällskunskap. Rebecca har undervisat 

som lärare i tre år. 

Landon är 31 år gammal. Han undervisar enbart i ämnet Life Orientation. Han har undervisat 

ämnet i sex år på skolan, vilket är så länge som han arbetat som lärare. Landon har ingen 

utbildning efter High School. 

Gina är 47 år gammal. Hon är utbildad språklärare och undervisar i språket afrikaans. Hon har 

varit lärare på samma skola sedan 23 år tillbaka. 

Beatrice är 34 år gammal. Hon undervisar i engelska på forskningsskolan och är utbildad 

lärare sedan tio år tillbaka. Hennes lärarbehörighet gäller engelska och Life Orientation. Hon 

har tidigare undervisat i Life Orientation vid en annan skola, detta för fyra år sedan. 

Jonas är 50 år gammal. Han undervisar i geografi och det valbara ämnet turism. Han är 

utbildad geografilärare. Jonas är lärare sedan 26 år tillbaka. 

4.2.2	  Om	  samhället	  utanför	  Kapstaden	  
Studien har utförts i ett samhälle som ligger cirka en timmes tågfärd utanför Kapstaden. 

Tätorten är vad man i Sydafrika under apartheidtiden kallade township. Definitionen av 

township var att det var ett stadssamhälle som under apartheidtiden endast var till för icke-vita 

(ungefär ”kåkstad”). Just det här townshipet var under apartheidtiden en tätort där färgade 

fick bo (personlig kommunikation med Mr. Peter Fenton, 2013-11-16). 
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4.2.3.	  Om	  undersökningsskolan	  
Den aktuella skolan där fältstudierna gjorts är en High School (årskurserna 8-12). Skolan är 

en allmän skola (Public School) och hade skolåret 2013 cirka 1200 elever. Vid 

forskningstillfället år 2013 var skolavgiften 400 Rand per termin för varje elev. Detta 

motsvarade under hösten 2013 ungefär 270 SEK. Ungefär 40 % av elevernas föräldrar hade 

inte möjlighet att betala terminsavgiften, varvid staten då finansierar skolgången (personlig 

kommunikation med Mr. Peter Fenton, 2013-11-16). 

4.3	  Intervjuguide	  
I ett forskningsprojekt där kvalitativa intervjuer används finns ett behov av att upprätta en 

intervjuguide. En sådan innehåller centrala teman och frågor vilka ska utgöra underlaget för 

intervjun. Viktigt i utarbetningen är att sammanställa guiden noggrant och välja frågor och 

teman med relevans för studiens syfte (Dalen, 2007). Den aktuella intervjuguiden för den här 

studien presenteras som bilaga 1 (svenska) och bilaga 2 (engelska), i slutet av den här 

forskningsrapporten. Intervjuguiden gjordes först på svenska för att sedan översättas till 

engelska. 

Kvalitativa intervjuer har som nämnts använts som verktyg för att möta syftet i den här 

studien. Den typ av intervjuer som praktiserats faller in under semistrukturerade intervjuer, 

som är en blandning emellan öppna och strukturerade intervjuer. I öppna intervjuer är 

målsättning att intervjupersonen själv ska berätta så fritt som möjligt om ett specifikt ämne. I 

en strukturerad intervju är frågorna fastställda på förhand och syftet med intervjun är att få 

respondenten att svara på noggrant fokuserade frågor (Dalen, 2007). 

4.4	  Genomförande	  
De sex intervjuerna har genomförts i den skolmiljö där de responderande lärarna dagligen är 

aktiva i sin lärargärning. Intervjuerna är mellan sex och 17 minuter långa och genomfördes i 

slutna rum med endast mig i egenskap av intervjuare och respondenten närvarande. De 

semistrukturerade intervjuerna ägde rum under en och samma vecka, mellan datumen 2013-

11-04 och 2013-11-07. Intervjuerna bandades då den gjordes en bedömning att få med alla 

svar genom att göra skriftliga anteckningar sågs som ett för svårt uppdrag. Bryman (2001) 

menar också att ett sådant tillvägagångssätt riskerar att distrahera intervjuaren. 
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4.5	  Databearbetning	  
I kvantitativ dataanalys bearbetas alltid datan efter det att all data har samlats in. Detta gäller 

inte för kvalitativ dataanalys då bearbetning och analys kan ske i växelverkan parallellt med 

insamlandet av data. Det finns egentligen inte några entydiga regler kring hur kvalitativ data 

ska analyseras (Bryman, 2001). 

Den metodologiska inriktning som har använts i den här forskningen är fenomenologisk, 

vilket innebär fokus på individers personliga upplevelser (Hassmén, Hassmén, 2008). Inom 

fenomenologin finns flera analysmetoder, två av dem är beskrivande fenomenologi och 

tolkande fenomenologi. Den metod som använts i undersökningen överensstämmer ganska 

väl med stegen i Hassméns och Hassméns (2008) tolning av Colaizzis analysmetod, vilken 

faller in i ramen för beskrivande fenomenologi. I analysen läser forskaren igenom samtliga 

intervjuer som grupperas i teman där likheterna och skillnaderna noteras. Temana infogas 

sedan i olika kategorier och formulerar en beskrivande text i form av ett resultat där 

fenomenen beskrivs. I den här studien utgjorde temana de tre specificerade frågeställningarna 

som utgjorde fundamentet i forskningen.  

4.6	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
Begreppen reliabilitet och validitet är centrala när man pratar om forskningsresultat. 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och en forskning som gjorts med hög reliabilitet är en 

forskning där resultatet hade blivit detsamma om någon annan forskare hade genomfört 

forskningen på nytt (Bryman, 2001). Om en annan forskare åker till Sydafrika och intervjuar 

samma respondenter och behandlar datan igen ska resultatet i den undersökningen bli den 

samma för att den här studien ska ha hög reliabilitet. 

Validitet handlar om huruvida de resultat som framkommit har samband med varandra. Inom 

kvalitativ forskning talar Bryman om två typer av validitet; intern validitet och extern 

validitet. Intern validitet inom kvalitativ forskning har att göra med om det finns god 

överensstämmelse mellan de observationer forskaren har gjort och de teoretiska idéer som 

forskaren utvecklar. När det gäller den externa validiteten tar man hänsyn till huruvida 

slutsatser i undersökningar kan upprepas i en annan kontext än den aktuella undersökningen 

(Bryman, 2001). 
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4.7	  Etiska	  överväganden	  
I den här forskningen har som tidigare nämnts respondenternas namn fingerats och det 

samhälle där studien utförs, refereras till som ”ett samhälle utanför Kapstaden” istället för att 

nämna namnet i text. Fingeringen har gjorts ur hänseendet att behandla intervjumaterialet 

konfidentiellt. Beslutet att presentera insamlade data konfidentiellt baseras på riktlinjer från 

Vetenskapsrådet (2007). I deras utgivna skrivelse Hantering av integritetskänsligt material, 

sägs att syftet med konfidentiell hantering av data är att obehöriga inte ska kunna ta del av det 

respondenterna sagt. 

Vetenskapsrådet har också en expertgrupp som enbart hanterar just etiska frågor och de har 

publicerat ett dokument med etiska riktlinjer som bör beaktas inom all forskning. Riktlinjerna 

sammanfattas i åtta punkter och i den utförda forskningen har jag tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2011) punkter nedan: 

1) Du ska tala sanning om din forskning 

2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra  

6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö 

8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 
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5	  Resultat	  
I det här kapitlet kommer resultaten av undersökningen att redovisas. För att göra den här 

delen av rapporten mer överskådlig kommer resultaten att delas in tematiskt. Olika tema har 

avgränsats utifrån de kategorierna som utgjorde utgångspunkten för frågeställningarna och 

därmed forskningssyftet. Under varje tema kommer samtliga respondenters intervjusvar att 

redovisas. I slutet av kapitlet redovisas en sammanfattning av resultaten. Presentationen av 

resultaten kommer också att redovisas utifrån två grupper av lärare – de som undervisar i Life 

Orientation (grupp 1) och de som undervisar i andra ämnen (grupp 2), en typ av 

kategorisering som gjorts för att lättare åskådliggöra eventuella likheter och skillnader i de 

olika gruppernas svar. Citaten från intervjuerna presenteras på engelska. De är endast 

förklarade på svenska och inte direkt översatta. Beslutet att redovisa resultaten på detta sätt 

bygger på att göra presentationen så autentisk som möjligt. 

5.1	  Tema	  1	  –	  Uppfattningar	  
Frågeställning (a): Hur uppfattar lärarna på skolan ämnet Life Orientations status? 

Lärare som undervisar i Life Orientation: 

Fiona 

Fiona säger att övriga lärare på skolan inte ser vikten av ämnet och de baserar sina åsikter på att hon 

har minst efterarbete i form av rättning. Fiona själv tycker att ämnet borde ses som det viktigaste 

ämnet i skolan, men konstaterar att hon upplever att det faktiskt ses som det motsatta – det minst 

viktiga ämnet.  

“For them it’s just not seen as very important. When it comes to LO and exams and marking, people 

would think I have the least marking to do.”…  

…“And I think it should be the most important subject at school, but it’s not. It’s actually the 

opposite.”  

Rebecca. 

Rebecca menade att ämnets status bland lärarna varierade. Dock var hon likt Fiona inne på att ämnets 

status var låg eftersom lärarna såg på ämnet som ett ämne med lite arbete för den undervisande 

läraren. Hon var också själv inne i samma tankar och menade att Engelska jämfört med LO var ett 

tyngre ämne, som medförde mer arbete och förberedelser under läsåret.  

“Obviously, the status differs, like in the sense of, they see LO as not as much work as other subjects. 

For instance, if I compare Life Orientation with English, a home language subject, English is more 

intense in terms of you have a lot you have to cover through the year, you have several papers, you 
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don’t just have one paper, you have three sorts of papers that you have to write, You tend to have more 

work in different subjects, that’s why it will affect the status of the subject.”  

Landon 

Landon å andra sidan hade en annan bild än Fiona och Rebecca. Han menade att alla andra lärare 

tycker att ämnet Livskunskap var ett viktigt ämne i skolan. Han motiverade sin åsikt med att lärarna 

såg det viktiga i ämnet därför att det är ett ämnesövergripande ämne som länkade ihop med många av 

de andra skolämnena.  

“The other teachers have a very positive attitude towards LO. A lot of them, all of them actually think 

that Life Orientation is an important subject. The reason being is that it do, incorporate, or link up as I 

would like to say, link up with a lot of subjects.”  

Lärare som undervisar i andra ämnen: 

Gina 

Gina tyckte att ämnet hade låg status bland lärarna. Hon upplevde att ämnet var för brett för att vara ett 

obligatoriskt kärnämne där eleverna inte kan missa att få ett betyg för att kunna studera vidare. Hon 

menade att ämnet var onödigt då eleverna inte hade användning för det i vidare studier. Till exempel 

ett språk kan man använda i sin blivande yrkesroll i större utsträckning, menade Gina i intervjun.  

“Learners can’t go and do anything with the subject, you know if they do a language they can maybe 

become a teacher or whatever. So I don’t think Life Orientation prepares them to actually take it 

further”.  

Beatrice 

“I think teachers that don’t teach LO feel that it’s just a subject that’s there to fill up the timetable”. 

Beatrice menade att lärare som själva undervisade i ämnet LO tyckte att ämnet var viktigt. När det 

kom till henne själv och andra lärare som inte lärde ut ämnet upplevde hon att det sågs som ett ämne 

för att fylla ut schemat. 

Jonas 

Jonas svarade att han själv tyckte att ämnet Life Orientation var väldigt viktigt i skolan. När han fick 

frågan huruvida ämnet hade den status bland andra lärare som han själv tyckte att ämnet borde ha, 

menade han att ämnet inte hade hög status för att det var för nytt. Han trodde att ämnets status bland 

lärarna skulle öka när alla lärare och för den delen elever insåg vikten av ämnet. Likt några av de 

andra respondenterna tyckte Jonas också att ämnet ansågs ”lätt” i form av arbetsbörda för läraren: “It 

becomes almost like an easy subject, and that word easy, also changes the attitude of people, knowing 

that they’re also easy in the subject.”  
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5.2	  Tema	  2	  –	  Upplevelser	  
Frågeställning (b): Hur upplever lärarna idrottsundervisningen som en del av Life 

Orientation? 

Lärare som undervisar i Life Orientation:  

Fiona 

Fiona pratade om det faktum att idrotten var ett separat ämne under apartheidregimen som sedan 

inkluderades i Life Orientation. Hon tyckte det var ett misstag eftersom det numera inte finns 

kvalificerade idrottslärare på skolan som har hand om idrottsundervisningen. Hon hänvisade till att 

hon och jag i ett annat sammanhang pratat om det faktum att fakulteten för idrottsvetenskap vid 

University of Western Cape inte längre examinerade idrottslärare. Hon såg ett problem med att lärare 

utan idrottslärarutbildning nu var tvungna att erbjuda idrottslektioner med eleverna fast de saknade 

den rätta utbildningen.  

“Before, during the apartheid regime, before rationalizing PT was on the time table as an own subject, 

then they took it away. And I feel that that was a mistake. And like you said, you visiting UWC 

(Univeristy of the Western Cape. Min anm.), they don’t have a faculty for human movement studies 

anymore. So what does that say? In Life Orientation we’re supposed to do Physical Education, but we 

don’t have qualified Physical Education teachers anymore. Okay, so that means our teachers has to 

offer the subject, but that teacher is not necessarily trained to do PT or that teacher is not even fit 

himself. But we have to do those things with the learners”.  

Landon 

Landon gav ett något mer svävande svar på hur han upplevde idrotten som en del av LO. Han 

uttryckte en osäkerhet kring huruvida han tyckte att idrotten skulle vara en del av Life Orientation. 

Landon var dock övervägande positiv i sina resonemang kring idrotten som en del av LO. Han beskrev 

idrottsundervisningen som en väldigt viktig del av Life Orientation. Hans motiverade sitt resonemang 

kring att han ser ämnet som holistiskt och tycker att den fysiska delen av Life Orientation passar bra 

med resterande delar av ämnet.  

Rebecca 

Rebecca beskrev likt Landon något otydligt vad hon tyckte om idrottsämnets del i det bredare ämnet 

Life Orientation. Hon såg dock problemet likt Fiona med att idrottsläraren inte nödvändigtvis var 

specialiserad och utbildad inom idrottsämnet. I det sammanhanget gav hon sig själv som exempel och 

menade föjande: ”I personally don’t think I’m well prepared for PE, but I’ll do what I can.” 
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Lärare som undervisar i andra ämnen:  

Gina 

Gina ansåg att det var bättre innan man förde in idrottsämnet inom ramen för Life Orientation. Hon 

tyckte att skolan skulle ha idrottsundervisningen separat om skolans ekonomiska resurser hade varit 

bättre (vilket förekommer på vissa skolor i Sydafrika (Rooth 2005). Hon menade att 

idrottsundervisningen helt hade tagits bort från skolan under en period, och att man försökte föra in 

ämnet successivt tillbaka i Life Orientation. Hon menade vidare att LO-lärarna på de flesta skolorna 

inte var förberedda att undervisa idrottsdelen av LO och lärarna koncentrerade sig istället mer på 

övriga områden i ämnet. 

“I think that, if the school had the money we should have it separately like we had in the past, when 

they had the PE as a separate entity…” I think the PE makes the learners more active and because that 

was taken away from the curriculum, it also made learners not wanting to participate in PE, because it 

wasn’t in the curriculum. But I think they are trying to slowly bring the PE in again with the LO.” 

“At most schools the LO teacher is not equipped to teach LO as such. They would then not focus on 

the sport side of LO, they would just concentrate on the other areas of LO.” 

Beatrice 

Beatrice tyckte att det positiva med att ha idrotten inkluderad i ämnet Life Orientation var att det 

fortfarande förekom idrottsundervisning på skolan. Hon sa: ”The positive thing is that we are still 

doing Physical Education, obviously.” Hon såg också negativa aspekter med att ha idrotten som en del 

i ett större ämne, då även hon upplevde det som problematiskt att inte ha en specialiserad lärare för 

ändamålet. Hon sa följande: ”It’s a negative thing that at that time it was a specialized person, doing 

Phys Ed, someone that did Phys Ed as a subject at the schools, at University level. But now, I mean I 

could have just been trained in Life Orientation and not trained in Phys Ed.”  

Jonas 

Jonas tyckte att idrottsämnet passade bra inom ramen för Life Orientation. Han talade likt Landon om 

det holistiska perspektivet av elevens lärande. Han utvecklade sitt resonemang kring att innebörden av 

själva ämnet Life Orientation skulle skadas för mycket om den fysiska delen inte fanns med. Den 

fysiska aspekten av människors liv är för stor för att bortse ifrån i ett ämne som syftar till att guida 

unga människor i sina liv. Om idrotten då skulle tas bort så skulle hela ämnet förändras så mycket att 

det skulle behövas tas bort menade Jonas. 
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5.3	  Tema	  3	  –	  Förutsättningar	  
Frågeställning (c): Vad anser lärarna om de materiella förutsättningarna för att bedriva 

idrottsundervisning på skolan? 

Lärare som undervisar i Life Orientation:  

Fiona 

Fiona svarade att de bästa förutsättningarna inte fanns på skolan och menade att de inte var lyckligt 

lottade. Hon ville gärna ha en stor plan då den nuvarande idrottsplanen inte var bra iordningställd på 

grund av dålig ekonomi. Den utrustning som hon använde sig av vid sina idrottsundervisningstillfällen 

vara hennes egna och inte skolans.”  

“We are not fortunate. I would like to have a big field. We have a field, but it’s not well maintained, 

because of funding. We don’t have the facilities and most of the equipment that I’m using, in fact all 

the equipment that I’m using, is my own.”  

Landon 

“At this very moment we don’t have the facilities in the sense of enough soccer balls, enough cones, 

enough cricket bats and stuff like that. So, we can do better if can have more help from government 

side. I think that we can do way, way better.” Landon tyckte att det tillgängliga material som fanns på 

skolan inte var tillräckligt. Han var lik Fiona inne på att ekonomisk hjälp från regeringen behövdes för 

att han och de andra lärarna skulle kunna bedriva bättre idrottsundervisning.  

Rebecca 

“…the equipment, it’s not enough and also the space, we don’t have the best space as well.” Den 

utrustning som fanns på skolan för tillfället var inte tillräcklig, samtidigt som ytan för idrottsaktiviteter 

inte var den bästa menade Rebecca.  
 

Lärare som undervisar i andra ämnen:  

Gina 

Gina upplevde även hon de materiella förutsättningarna som dåliga. Eftersom hon själv var del i de 

idrottsaktiviteter som skolor i Sydafrika ofta erbjuder efter skoltid, gav hon exemplet att hon faktiskt 

var utbildad siminstruktör men att det inte fanns någon simhall att träna simning i och att ta barnen till 

havet och träna simning var för farligt. Hon menade att det fanns fler exempel på lärare som hade 

kunskaper i sporter, men inte kunde utföra dessa eftersom fungerande faciliteter saknades.  
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“The facilities that we don’t have are also a problem, I teach swimming but we don’t have the facility 

here. We can take the kids to the beach but that is dangerous. I mean in some cases we have teachers 

who can coach in certain sports, but we don’t have the facilities to make it work out.”  

Beatrice 
“The premises are not good at the moment with our field that we have here.”  

Beatrice tyckte inte att de materiella förutsättningarna var bra på skolan för tillfället.  

Jonas 

Jonas tyckte att förutsättningar i form av material var bristfälliga. Likt Gina gav Jonas exempel på de 

sportaktiviteter som skedde i skolans regi efter skoltid. Han menade att skollagen i fotboll som han 

själv var ledare för inte kunde träna eftersom ingen ordentlig plan fanns tillgänglig.  

“We got ample space, but the space is not utilized. Like for example… I can also again talk about the 

soccer; we got five teams, we can’t practice, we got no training facilities.”  

5.4	  Resultatsammanfattning	  
Utifrån de tre parametrarna (uppfattningar, upplevelser och förutsättningar), som utgjorde 

definitionen av hur idrottens ställning var på skolan framkom i resultatet att flera av 

respondenterna upplever att lärarna på skolan idrottsämnet inte har hög ställning på skolan. 

Fem av sex intervjuade lärarna hade uppfattningen att statusen på ämnet Life Orientation på 

skolan var låg bland lärarna. Endast två av sex lärare upplevde övervägande positiva känslor 

till att ha idrotten som en del av Life Orientation. Rörande temat om de materiella 

förutsättningarna var de sex respondenterna överens om att förutsättningarna var dåliga, både 

utrustningsmässigt och facilitetsmässigt. 

Fiona, Gina och Beatrice visade ett ganska likartat svarsmönster. De menade alla att deras 

uppfattning var att ämnet Life Orientation hade låg status bland lärarna på skolan, de 

upplevde negativa känslor kring att ha idrottsämnet inkluderat i Life Orientation och de 

menade att de materiella förutsättningarna på skolan var dåliga för att undervisa i 

idrottsämnet. De sa alla att de upplevde att LO-läraren i många fall inte var förberedd 

utbildningsmässigt att undervisa i idrottsdelen. Gina menade att dessa lärare istället tenderade 

att undervisa mer i de andra delarna av Life Orientation. Gina uppfattade att lärarna såg LO 

som ett oanvändbart ämne för framtida studier och yrkesval. Beatrice menade att ämnet sågs 

som en schemautfyllning. Fiona som själv undervisade i ämnet upplevde att de andra lärarna 

såg lärarens arbete med Life Orientation som ett lättare arbete i form av rättning och 

efterarbete och trodde att detta bidrog till att lärarna inte värderade ämnet speciellt högt. 
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Rebecca uppvisade ett liknade svarsmönster som Fiona, Gina och Beatrice med skillnaden att 

det fanns en osäkerhet kring hur hon upplevde idrottsämnet som en del av Life Orientation. 

Hon upplevde dock att det var problem att lärare inte var utbildade för att undervisa i idrott. 

Hon upplevde ett problem att hon själv inte var väl förberedd för att undervisa i ämnet. Likt 

Fiona menade Rebecca att de andra lärarna såg LO som ett ämne med mindre arbete för 

läraren. 

Jonas menade att Life Orientation hade låg status bland lärarna och att de materiella 

förutsättningarna var dåliga, men tyckte till skillnad från Fiona, Gina och Beatrice att det var 

positivt att ha idrottsämnet inkluderat i det bredare ämnet Life Orientation. Han upplevde att 

idrottsämnet passade bra i ett ämne som LO där syftet är att holistiskt förberedda eleverna för 

framtiden. 

Landon var den av respondenterna som uppvisade ett annorlunda svarsmönster. Han berättade 

i intervjun att han i motsats till de andra upplevde att LO-ämnet hade hög status bland alla 

lärarna på skolan. Samtidigt hade han positiva upplevelser av idrotten som en del av Life 

Orientation. Även Landon, likt Jonas menade att det holistiska perspektivet var viktigt i LO 

och upplevde att rörelse och fysisk utbildning var bra att ha integrerat i ett brett teoretiskt 

ämne. Han menade dock likt samtliga andra fem intervjuade lärare att de materiella 

förutsättningarna var dåliga. 
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6	  Diskussion	  
I det här kapitlet följer en diskussion kring forskningsarbetet. Diskussionskapitlet är indelat i 

fyra delar – resultatdiskussion, metoddiskussion, fortsatt forskning och slutsatser. 

6.1	  Metoddiskussion	  
Valet att göra en kvalitativ undersökning byggde på att forskningssyftet inriktades mot att 

söka svar på hur lärarna på en specifik skola i ett samhälle utanför Kapstaden upplevde att 

idrottsämnet hade för ställning på sin skola. En kvantitativ undersökning hade i 

sammanhanget inte gett svar på de specificerade frågeställningarna som utgjorde forskningens 

kärna, och syftet hade således inte uppnåtts. 

Beträffande urvalet så ska nämnas igen att ett resultat från ett urval som bygger på 

bekvämlighet och kanske framförallt endast på sex personer inte kan generaliseras. Bryman 

(2001) menar trots detta att resultaten från ett bekvämlighetsurval kan vara intressanta. Trots 

att resultaten inte kan generaliseras för hur det ser ut på skolor i Sydafrika eller ens någon 

skola i Kapstaden är det naturligtvis möjligt att resultaten hade varit likartade om samma 

forskning hade gjorts på andra skolor. Det vet vi ingenting om. En kritik angående urvalet är 

att jag eventuellt borde ha intervjuat någon med mer ekonomiskt beslutsfattande ansvar på 

skolan, exempelvis rektorn. Samtidigt var det som sagt ett bekvämlighetsval på grund av 

tidsbrist och de personer som råkade finnas tillgängliga vid stunden för undersökningen blev 

de som deltog i intervjuerna. 

I kvalitativ forskning finns alltid ett tolkningsperspektiv att ta hänsyn till, de intervjusvar som 

respondenterna gett under intervjuer kan därför vara feltolkade av mig. Fenomenologisk 

forskning fokuserar också mot att ta reda på intervjupersonernas egna upplevelser av olika 

fenomen och företeelser (Hassmén & Hassmén, 2008). De svar som ges baseras därför utifrån 

alla personliga upplevelser som personen har och vilka tidigare erfarenheter hen har. Ålder, 

utbildning och tidigare utbildning är därför relevant i databearbetning. Detta har också berörts 

tidigare i diskussionskapitlet. Min egen erfarenhet som både forskare och intervjuare är 

begränsad och kan ha gjort att intervjuerna  

Hur förhåller jag mig till reliabilitetsproblemet i den här forskningen? Jag tycker att 

reliabiliteten kan sägas vara hög med tanke på att tidigare forskning om både grundskolan och 

ämnet Life Orientation pekar tar upp de problem som också resultaten i den här studien pekar 

mot. Det vill säga att olika skolor fortfarande har ojämn kvalitet och problemen bland annat 

består av bristfälliga lokaler och brist på utbildade lärare (Murtin, 2013, Rooth, 2005, van 
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Deventer, 2007). Men det går naturligtvis inte att vara säker på att en annan forskare hade fått 

fram samma intervjusvar och resultat utifrån intervjuerna. Vilket Bryman (2001) menar kan 

förklaras av forskarens bakgrund, egenskaper och (i det här fallet ringa) erfarenhet av att 

arbeta med forskningsmetodiska frågor.  

Att diskutera graden av validitet i den här undersökningen finner jag än mer komplext. Det 

finns dock en rad saker som pekar mot att den här studiens validitet är låg. Det här beror på att 

det är för osäkert att tala om samband mellan forskningen resultat och mina teoretiska idéer, 

det är vidare svårt att svara på om forskningens slutsatser kan upprepas i en annan kontext. 

6.2	  Resultatdiskussion	  
I resultatet framkom att fem av sex respondenter uppfattade att Life Orientation hade låg 

status bland lärarna på skolan. Intressant var att Landon som ende respondent uppfattade det 

hela tvärtom och menade att alla lärare tyckte att Life Orientation var ett mycket viktigt ämne. 

Han var också den ende läraren i urvalet som uppvisade en bakgrund där han enbart 

undervisat i LO. En sådan sak kan också ha påverkat hans uppfattningar i frågan, men det är 

omöjligt att svara på. Rooths (2005) och van Deventers (2007) tidigare forskning påvisade att 

Life Orientation hade ganska hög status bland lärarna på många skolor jämfört med andra 

ämnen. Naturligtvis, som i de flesta undersökningar, förekom en varians i båda 

undersökningarna. Kanske kan det faktum att lärarna uppfattade att ämnet hade låg status i 

den här fallstudien härledas till att det helt enkelt finns varierande åsikter om Life 

Orientations status på olika skolor. 

Intervjupersonerna hade olika synsätt kring hur de upplevde idrottsämnet som en del av LO. 

Tre lärare (Fiona, Gina och Beatrice) var negativa och angav att det var bättre när 

idrottsämnet var separerat. De angav att de upplevde att idrottsläraren i många fall saknade 

relevant idrottsutbildning och inte var väl förberedd att undervisa idrott. Gina upplevde att de 

lärare som var dåligt förberedda för att undervisa i idrottsämnet tenderade att fokusera mer på 

de andra områdena av LO. Två lärare (Landon och Jonas) upplevde det som positivt att ha 

idrotten integrerat i ett ämne som Life Orientation. Deras upplevelser var att idrotten passade 

bra in i ett brett ämne eftersom Life Orientations innehåll skulle vara holistiskt. Rebecca 

visade upp en osäkerhet kring hur hon upplevde idrott som en del av LO, hon upplevde själv 

att hon inte var väl förberedd att undervisa i idrottsdelen av Life Orientation.  

Att svaren varierade är kanske inte speciellt förvånande med tanke på att det är kvalitativ 

forskning av fenomenologisk karaktär som utförts där respondenternas egna tolkningar och 
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upplevelser står i fokus (Bryman, 2001). Jag har formulerat ett antal frågor som kan vara 

värda att ta i beaktande när en intervjusvarsanalys görs: 

a) Vilka avsikter har läraren med undervisningen? 

b) Vilka lärarattribut har läraren och vad tycker läraren om att undervisa i Life 

Orientation och idrottsdelen av LO? 

c) Är de upplevelser lärarna har ens baserade på egna upplevelser, eller är det snarare 

uppfattningar (kanske genom andra) som avspeglas i intervjusvaren? 

Min tanke är att det här spelar en roll för hur lärarna svarar. Huruvida lärarens avsikter är att 

verkligen erbjuda en meningsfull idrottsundervisning för eleverna eller inte varierar 

naturligtvis från lärare till lärare oavsett miljö, skola eller land. Tycker läraren att det är roligt 

att undervisa eleverna i idrott blir troligvis upplevelserna annorlunda än om läraren tycker att 

det är tråkigt. Kanske upplever läraren att hen är bra på några eller någon idrottsaktivitet och 

upplever positiva känslor till att lära ut denna aktivitet. Det kan också vara tvärtom, att läraren 

inte är bekväm i idrottsaktiviter och det påverkar naturligtvis upplevelsen av undervisningen.  

Fråga c tycker jag definitivt är intressant att fundera på. Vems upplevelser förmedlas 

egentligen i svaren? Eventuellt är det andra personer eller andra externa faktorer som får 

personen att tycka på ett visst sätt genom de uppfattningar och värderingar som förmedlas av 

idrott och idrottsundervisning i media, av andra lärare, lokala och nationella normer i 

samhället etc. Detta skulle för undersökningen innebära att svaren intervjupersonen ger, 

(medvetet eller omedvetet) snarare besvarar min första frågeställning om uppfattningar, status 

och värderingar och inte på de faktiska upplevelserna av undervisningen. Fråga c är kanske 

extra intressant när det gäller de tre intervjuade lärarna som inte undervisade i idrott. Det är 

oklart vilken inblick dessa personer egentligen har av undervisning eftersom de inte 

exponeras för idrottsundervisningen (eller någon annan del av LO-undervisningen) lika ofta.  

Tidigare forskning har visat på att de materiella förutsättningarna är betydelsefulla för hur 

idrottsundervisningen bedrivs. Undervisningen tenderar att bli mer varierad och läraren har 

möjligheter att bedriva undervisning inom ramen för de aktiviteter som kräver både mer och 

mindre utrustning (Sandahl, 2004). I resultaten framkom att samtliga sex respondenter ansåg 

att de materiella förutsättningarna var bristfälliga på skolan. Frågeställningen berörde inte hur 

de bristfälliga förutsättningarna påverkade undervisningen så frågan borde inte spekuleras i 

för mycket. Enligt tidigare forskningen finns det dock sannolika skäl att tro att bristande 
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materiella förutsättningar påverkat undervisningen negativt i undervisningsavseende också på 

skolan där undersökningen gjordes. 

Det är en relevant tanke att också utgå från att lärarnas bakgrund är av betydelse för hur de 

svarade. Vilka skolor och utbildningar lärarna själva har gått i/på påverkar med största 

sannolikhet deras uppfattningar av idrottsämnet sedan tidigare. Det är viktigt att återigen ta i 

beaktande att Sydafrikas skolsystem under apartheidtiden var rassegregerat. Alla av de lärare 

som blev intervjuade har om inte utbildats åtminstone upplevt skolan under apartheid. Det är 

för komplext att gå in i detaljer på det här området och riskerar dessutom att röja 

konfidentialiteten. Dock är det sannolikt att resultaten hade varit annorlunda om samma 

undersökning gjorts på en skola där endast vita fick gå under apartheid. 

Samspelet mellan de tre frågeställningsparametrarna är även de värda att diskutera. En 

relevant fråga är då: 

a) Hur styr de olika frågeställningsparametrarna varandra? 

Min teori är att de tre olika begreppen alla samspelar och styrs av varandra. Jag har gjort en 

modell för att belysa hur jag resonerar i sammanhanget. Med modellen vill sägas att 

förutsättningarna påverkar upplevelserna av ämnet som i sin tur påverkar uppfattningarna. 

Om uppfattningarna är goda ges ämnet hög status och borde på sikt leda till bra materiella 

förutsättningar. Förutsättningarna bör också påverka upplevelsen av ämnet som i sin tur höjer 

uppfattningarna om ämnet. 

 

b) Vilken är den viktigaste faktorn att bearbeta på skolor för att idrottsämnets 

ställning skall stärkas ska? 
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Här tycker jag också det är relevant att återkoppla till den teoretiska referensram som var 

tänkt att sätta in den här studien i ett större sammanhang. Det finns intervjusvar som tyder på 

att respondenterna upplevde att flera av lärarna som undervisar i Life Orientation, både på 

skolan och nationellt har låg grad av professionalism. Eftersom det finns belägg för att graden 

av professionalism påverkar ämnets status enligt (Kougioumtzis, 2006), kanske det är här den 

viktigaste förändringsfrågan ligger. Om lärarna uppnår en högre grad av professionalism och 

yrket blir mer professionaliserat kan det leda till att upplevelserna av ämnet blir bättre och 

därmed uppfattningarna, vilket kan leda till bättre materiella förutsättningar för lärarna. 

Utifrån den teoretiska referensramen är det också intressant att koppla studien till svenska 

skolan och skolämnet idrott och hälsa, kopplat till legitimitetsbegreppet. Svenska skolans 

idrottsämne har under 1900-talet förändrats från ett rent fysiskt ämne till ett bredare 

kunskapsämne med teoretiskt innehåll (Annerstedt, 1991). Är det möjligt att idrottsämnet i 

framtiden kommer integreras i ett ännu bredare ämne likt Sydafrikas Life Orientation? Och 

hur skulle det i så fall fungera och påverka ämnets ställning? Skulle svenska idrottslärare tala 

om andra saker som legitimerar ämnet än vad som sägs idag? Frågorna kan vara tänkvärda när 

det talas i termer om idrottsundervisningen som ett ”bildningsämne” kontra ”ett ämne med 

fysisk aktivitet”. 

6.3	  Fortsatt	  forskning	  
Life Orientation är relativt nytt, ämnet infördes första gången i sydafrikanska läroplanerna 

1998. Även om det finns en del forskat om ämnet från olika aspekter kommer det naturligtvis 

forskas än mer i framtiden. När det gäller framtida studier kan det tänkas vara intressant att 

djupfokusera på lärarutbildningarnas utbildningsinnehåll. Det har framkommit i tidigare 

studier och den här studien att det som ett problem att det saknas lärare med relevant 

utbildning för att undervisa i alla delar av Life Orientation. Ett framtida forskningsspår kan 

vara att granska vilka kompetenser som ingår/ska ingå i en utbildning för Life Orientation-

lärare. Det skulle vara intressant att veta hur Department of Basic Education och 

lärarutbildningarna i Sydafrika planerar att göra för att bygga upp en väl avvägd Life 

Orientation-utbildning i form av innehåll etc. Vilket torde vara nödvändigt för att höja upp 

Life Orientation-lärarens professionalism och på sikt uppnå en högre grad av 

professionalisering som Kougioumtzis (2007) talar om i sin avhandling. 

En annan forskning som torde vara intressant hör också ihop med lärarprofessionen och rör 

hur innehållet i läroplanen för Life Orientation presenteras av idrottsläraren. Detta kan tänkas 
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intressant att forska om lärarens presentation bland de idrottslärare som är anlitade för att 

endast ta hand om delen Physical Education och ingen annan del av LO. En komparativ studie 

mellan ”utbildade lärare” och ”anlitade idrottslärare” skulle vara intressant i det 

sammanhanget. 

6.4	  Slutsatser	  
Syftet med studien var att ta reda på hur lärare på en High School upplever att idrottsämnets 

ställning är på skolan. De tre frågeställningarna berörde lärares syn på hur de (1) uppfattar 

ämnet Life Orientation som helhet, (2) de upplevelser de har av idrotten som en del av Life 

Orientation och vad de anser om (3) de materiella förutsättningarna för att bedriva 

idrottsundervisning på skolan. Utifrån resultaten av intervjusvaren har slutsatsen dragits att 

lärarna upplever att idrottsämnets ställning är låg på undersökningsskolan. Resultaten av 

samtliga frågeställningar pekar mot detta.  

Den här studien kan emellertid inte svara på vilka samband som finns emellan de tre 

parametrarna i detta fall, det vill säga huruvida en låg värdering föranleder en mer negativ 

upplevelse som i sin tur resulterar i minskade materiella förutsättningar eller om det rör det 

sig om dåliga materiella förutsättningar som föranleder en mer negativ upplevelse som i 

slutändan ger upphov till att idrottsämnet värderas lägre. 
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Bilaga 1	  

Intervjuguide 

Presentation av mitt forskningsprojekt 

Det här forskningsprojektet är en kvalitativ studie om lärares attityder till Life Orientation och 
idrottsämnet som en del av Life Orientation. Studien kommer att genomföras på en High 
School i stadsdelen samhället i Kapstaden, Sydafrika. De data som kommer att samlas in 
under de semistrukturerade intervjuerna kommer att utgöra underlaget för ett examensarbete i 
idrottslärarutbildningen.  

 

Etiska överväganden 

Respondenten deltar frivilligt i forskningen och deltagandet i intervjun bygger helt på fri vilja. 
Respondenten får när som helst under intervjun avbryta om han eller hon inte vill fullfölja 
intervjun. Deltagaren i studien kommer att behandlas helt konfidentiellt. De svar som 
informanten lämnar vid intervjutillfället kommer i den färdiga studien att redovisas under ett 
fingerat namn.  

 

Svenska: Förberedda frågor för semistrukturerade forskningsintervjuer om lärares 
attityder till Life Orientation 

 

Inledande frågor 
Hur gammal är du? 
Vilka ämnen undervisar du i? 
Berätta lite om din utbildning. 

Tema 1: Uppfattningar om Life Orientation som helhet 
1. Vad tycker du om Life Orientation? 
2. Vilken status upplever du att Life Orientation har jämfört med de andra ämnena? 
 
Tema 2: Upplevelser av idrottsundervisningen som en del av Life Orientation 
3. Vilka för- och nackdelar ser du med att ha idrottsämnet som en del av Life Orientation? 
4. Hur upplever du idrotten jämfört med de andra delarna av Life Orientation? 
 
Tema 3: Åsikter om materiella förutsättningarna för att bedriva idrottsundervisning på skolan 
5. Vad tycker du om de förutsättningar som ges för att bedriva idrottsundervisning på skolan? 
6. Berätta om vad du tycker om det material som finns för idrottsundervisningen (redskap, 
plan, etc. ).  
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Bilaga 2 

Interview Guide 

Presentation of my research project 

This research project is a qualitative study among teachers about their attitudes to Life 
Orientation and the PE as a part of the Life Orientation subject. The study will be carried out 
at a High School in society a part of Cape Town, South Africa. The collected data from the 
semi structured interviews will form a final exam paper at a teacher training program (in 
Sweden).  

Etics 

The participation of the respondent in the study is completely voluntary and the output is 
treated strictly confidentially. The participant could at any time interrupt and walk out of the 
interview. In the final product of the study, all answers are presented with fictitious names. 
 

English: Prepared questions for semi structured research interviews about teachers 
attitudes to Life Orientation 
 

Commencing questions 
How old are you? 
In which subjects do you teach? 
Tell me a little bit about your education. 
 

Theme 1 Overall opinions of Life Orientation: 
1. What is your opinion about the subject Life Orientation? 
2. From your experiences teaching at this school, what status should you say that Life 
Orientation has compared to other subjects? 
 

Theme 2 Perception of PE as a part of Life Orientation: 
3. Which pros and cons do see with PE as a part of Life Orientation? 
4. How do you perceive PE compared to the other parts of Life Orientation?  
 

Theme 3 Attitudes to the premises to teach PE at the school: 
5. What opinions do you have about the material prerequisites to teach PE at the school? 
6. Tell me about your opinion regarding the resources available for P.E (equipment, premises 
etc. ).  


