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Sammanfattning  
 

Tidigare forskning visar att den fysiska inaktiviteten ökar hos barn och ungdomar. Detta kan 

medföra att det blir ännu viktigare att främja livslång fysisk aktivitet. Forskningen visar att det 

finns flertal faktorer som påverkar och avgör huruvida man väljer ett fysiskt aktivt liv eller 

inte. Skolan anses som den bästa möjligheten att kunna nå ut till alla, oavsett hur aktiv eller 

inaktiv du är, där idrottsämnet har en möjlighet att ge eleverna positiva upplevelser av att vara 

fysiskt aktiv. Studiens syfte är att undersöka hur idrottslärare arbetar i undervisningen för att 

väcka elevers intresse till fysisk aktivitet i åk 4-9. Studien är inriktad på en kvalitativ 

intervjustudie där  sex stycken idrottslärare har intervjuats hur de arbetar i undervisningen på 

grundskolan. Resultatet visar att idrottslärarna roll som lärare har en stor påverkan hos 

eleverna att kunna främja deras intresse till fysisk aktivitet i ämnet idrott och hälsa. Genom 

olika pedagogiska val och undervisningsstrategier så menar de intervjuade idrottslärarna att 

man kan väcka ett intresse att vara fysiskt aktiv där främsta lärandet är att eleverna ska 

fortsätta vara fysiskt aktiva i vuxen ålder. Det är viktigt att visa ämnets olika delar och 

möjligheter genom positiva upplevelser enligt idrottslärarna för att på sikt skapa ett livslång 

aktivt liv.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, idrott och hälsa, intresseväckande, livslångt lärande, påverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Förord  

 
Barns och ungdomars hälsobeteende eller ohälsosamma beteende grundläggs i skolan där 

skolan har ett hälsofrämjande ansvar anser jag. Det som barn och ungdomar upplever under 

sin uppväxt har en avgörande effekt på fortsatt fysisk aktivitet. Jag personligen anser att vi 

idrottslärare har i vår yrkesroll en viktig uppgift att främja elevers fysiska intresse i ämnet 

idrott och hälsa. Orsaken till att jag valde att fördjupa mig i hur idrottslärare arbetar i 

undervisningen för att väcka elevers intresse till fysisk aktivitet i åk 4-9 beror på mina VFU-

tillfällen. Under mina praktiktillfällen har jag sett att barn och ungdomars inaktivitet ökas allt 

mer. Därför har jag valt att titta djupare på hur idrottslärare arbetar med detta och hur de 

försöker väcka elevernas intresse till att vara fysiskt aktiv.   

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Lars Kristén, för att han har ställt upp med både 

tid och förslag på hur jag ska lägga upp denna uppsats. Jag vill även rikta ett stort tack till 

respondenterna som har deltagit i min undersökning och som genom sin medverkan bidragit 

till att utforma detta examensarbete.  

 

Erica Högdahl 
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1. Inledning   
 

Engström (2004) betonar i sin artikel om barn och ungdomars försämrade hälsotillstånd som 

tycks ökas allt mer. Orsakerna tycks handla om ett minskat intresse, ökat stillasittande och 

försämrade kostvanor. Påståendena trycker på en rad viktiga forskningsfrågor, om framför allt 

barn och ungdomars fysiska aktivitet, där olikheter och omfattning kan förstås i skillnader 

mellan uppväxtvillkor och tidigare erfarenheter. Enligt Ekberg och Erberth (2000) så finns det 

barn och ungdomar som är synnerligen aktiva och tycks få acceptabel fysisk träning men det 

finns många som är fysiskt inaktiva. De fysiskt inaktiva tillhör den kategorin som står utanför 

idrottsrörelsen. Följderna av en fysisk inaktivitet kan ha en dramatisk inverkan på ens 

hälsotillstånd vilket gör att motionsvanor får ytterligare en dimension för individens hälsa och 

välbefinnande. WHO (2017) hänvisar till rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014 

som presenterar en enkätundersökning kring fysisk aktivitet och hälsovanor. Studien 

genomförs vart fjärde år i drygt fyrtiotal länder som är samordnad av 

Världshälsoorganisationen. Världshälsoorganisationen WHO rankade år 2002 att fysisk 

inaktivitet var bland de 10 största orsakerna till dödlighet i världen. Detta bekräftar 

Hagströmer (2018) också utifrån sin artikel att många av dagens stora folkhälsoproblem är 

relaterade till vår livsstil. Författaren utgår från Världshälsoorganisationen WHO 2017 som 

uppskattar kring 70% av all sjukdom i världen år 2020 kommer att orsakas av faktorer som är 

relaterade till vår levnadsvanor. Nyberg (2016) utgår från en internationell enkätundersökning 

bland barn och ungdomar som visar att 40 % av de undersökta inte når rekommendationen av 

fysisk aktivitet på 60 minuter per dag. Andelen som inte når rekommendationen var högst i 

Sverige.  

 

Hagströmer (2018) hävdar att regelbunden fysisk aktivitet minskar förekomsten av kroniska 

sjukdomar som kan uppkomma i vuxen ålder. Studiens mål var att utveckla en 

rekommendation med hur mycket fysisk aktivitet som är lämpligt för barn och ungdomar i 

skolan. Rekommendationen visar att måttlig motion för barn och ungdomar är upp till 60 

minuter varje dag där aktiviteterna ska främst vara konditionshöjande samt muskel-och 

skelettstärkande. 

 

Engström (2004) betonar att skolan kan ses som den viktigaste och självklara miljön för 

påverkan. I ämnet idrott och hälsa får eleverna olika möjligheter att vara fysiskt aktiva genom 

att lära sig olika färdigheter. Det kan röra sig om grundfärdigheter och kunskaper och 

färdigheter i idrotten som ger förutsättningar för ett aktivt deltagande. Ekberg och Erberth 
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(2000) hävdar att idrottsämnets strävan är att skapa en motivation hos eleverna där de hittar 

ett intresse till att vara fysiskt aktiv och får en sund livsstil. Författarna hävdar att det är 

viktigt att läraren är engagerad i elevernas lärande och ses som en positiv förebild.  

Idrottslärarna ska låta eleverna få positiva upplevelser i undervisningen där de får möjlighet 

att testa på flera olika aktiviteter. Genom att idrottsläraren har en variationsrik undervisning så 

får eleverna med sig kunskaper och färdigheter i flera områden i ämnet som de kan ta med sig 

senare i livet. Ericsson (2013) skriver att skolans strävan om att  främja fysisk aktivitet i idrott 

och hälsa leder till elevernas aktivitet som visas vara påverkbar där undervisningens innehåll 

och form ligger i fokus. Undervisningens innehåll och form är viktig när man skapar en 

planering för att skapa möjligheter åt eleverna att kunna utvecklas, få kunskaper och 

färdigheter. Författaren fortsätter med att idrottsläraren har en viktig uppgift att kunna främja 

elevernas intresse till fysisk aktivitet genom att göra lektionsinnehållet intressant och 

motiverande. Precis som Skolverket (2011) hävdar så ska fysiska aktiviteter och en hälsosam 

livsstil vara grundläggande för människors välbefinnande i idrott och hälsa. Genom positiva 

upplevelser under uppväxtåren så har det en stor betydelse för att fysisk aktivitet ska fortsätta  

i vuxen ålder för barnen och ungdomarna.   

 

Studien kommer fördjupa sig kring hur idrottslärare på grundskolan arbetar i undervisningen 

för att väcka elevers intresse till fysisk aktivitet. Arbetet kommer inrikta sig på vilka 

pedagogiska val idrottslärare väljer i undervisningen samt vilka undervisningsstrategier 

idrottslärare väljer i undervisningen för att väcka elevernas intresse till fysisk aktivitet.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka hur idrottslärare arbetar i 

undervisningen för att väcka elevers intresse till fysisk aktivitet i åk 4-9. Mitt delmål med 

studien är att inrikta sig på vilka pedagogiska val samt vilka undervisningsstrategier 

idrottslärare använder sig av i undervisningen. Målsättningen är att genera resultat och 

forskning som kan bidra till att förbättra undervisningens kvalité utifrån mina frågeställningar 

som lyder som följande:      

  

- Vilka pedagogiska val tas hos lärare i idrott och hälsa kring att väcka elevers intresse av 

fysisk aktivitet bland elever i åk 4-9? 

 

- Vilka undervisningsstrategier tas hos lärare i idrott och hälsa för att väcka elevers intresse av 

fysisk aktivitet i åk 4-9? 
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3. Bakgrund  

 
I det här området presenteras bakgrunden om fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i en 

skolkontext. Forskningen går in på att inaktiviteten ökas allt mer och har gjort att 

idrottsläraren sitter på en viktig roll. Avsnittet fokuserar på hur främjandet av fysisk aktivitet 

kan förekomma i idrottsundervisningen genom olika pedagogiska val samt 

undervisningsstrategier.  

 

3.1 Främjandet av fysisk aktivitet i en skolkontext      

      

Barns stillasittande och inaktivitet kan öka deras hälsorisk och ge en rad olika sjukdomar. En 

av de mest omskrivna åtgärderna mot ohälsa är och har varit att öka den fysiska aktiviteten 

Raustorp (2004). Skolverket (2011) hävdar att här kan idrottsämnet bidra till att främja fysisk 

aktivitet. Idrottsämnet har genom alla tider fokuserat på aktiviteter men de senaste åren så har 

det skett en förändring där styrdokumenten lyfter fram idrott och hälsa som ett kunskapsämne. 

Idrottsläraren ska i undervisningen aktivera barn och ungdomar som kan bidra till att eleverna 

får ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Bramhagen & Carlsson (2013) hävdar att när man 

lägger mer tid på fysisk aktivitet i skolan så bidrar det till ökad hälsa men även i vissa fall 

förbättrade studieresultat. Att genomföra fysisk aktivitet i idrott och hälsa innebär att eleverna 

får med sig kunskaper i förebyggande av hälsa samt påverka lärmiljön för att främja 

kunskapsutveckling och ett ökat intresse till fysisk aktivitet. Detta leder till betydelsefulla 

minnen och erfarenheter åt eleverna i idrottsämnet där idrottsläraren har en viktig position att 

skapa i sin undervisning. Lärare är med sina handlingar, sina val, sin förståelse, sin kunskap 

och sin attityd ansvarig för vad som pågår i klassen man undervisar i. Lärarens roll har en stor 

påverkan på elevernas upplevelser och minnen av ämnet. Genom medvetenhet och 

inspirerande agerande kan idrottsläraren bidra där eleverna får erfarenheter som är 

meningsfulla, har bestämda syften och uppfattas som positiva och givande (Annerstedt 2007). 

     

I kursplanen för idrott & hälsa betonas lärarens uppdrag att skapa ett intresse hos eleverna för 

att vara fysiskt aktiv där eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor 

(Skolverket 2011). Raustorp (2004) hävdar att skolan är den plats som kan nå ut till alla 

elever. Författaren menar att i idrottsämnet finns det möjligheter att skapa kunskaper och 

färdigheter i ämnet oavsett vilka erfarenheter och färdigheter man sitter på. Utgångspunkten i 

undervisningen hävdar Larsson och Meckbach (2012) är att utgå från eleven för att på bästa 

sätt stimulera deras lärande. Det är genom lärandet som det skapas meningsfullhet. Upplever 
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eleven att de kan något så skapas det ett självförtroende att genomföra aktiviteter och ett 

större intresse skapas. Dessa färdigheter som genomsyras i idrottsundervisningen kan bland 

annat följa med individen upp i den vuxna åldern. 

 

3.2 Pedagogiska val i idrottsundervisningen  

 

Larsson och Nyberg (2017) hävdar att Sverige har de senaste skolreformerna försökt att 

introducera sociala begrepp av kunskap och lärande till fysisk utbildning, där elevernas 

rörelseförmåga är i fokus. I studien framhävs ett forskningsprojekt bland 8 skolor med 

benämning "Fysisk utbildning och hälsa - ett ämne för lärande?". I studien intervjuades 

idrottslärare samt att deras lektioner för fysisk utbildning var videoinspelade. Artikeln bygger 

på intervjuer med åtta deltagande lärare, fem män och tre kvinnor, där fokus låg i hur de 

arbetar för att utveckla elevers rörelsemöjligheter. Resultatet från intervjuerna visade att 

lärarens sätt att diskutera deras diskurser av aktiviteterna är baserad på de olika krav av 

kvalitét. Lärarna förutsätter att det ses som möjligt att utveckla elevers rörelsemöjligheter 

beroende på vilken inställning och tidigare erfarenheter eleven har till ämnet. Lärarna såg som 

sitt främsta mål att främja fysisk aktivitet nu och även i framtiden. 

 

Hur formandet av undervisningen ska vara för att skapa ett ökat intresse till fysisk aktivitet 

leder oss till idrottspedagogik som Engström och Redelius (2002) går in på. Begreppet 

handlar om hur man kan öka kunskaper om uppfostran och undervisning. Det handlar om hur 

färdigheter, kunskaper, förhållningssätt och värderingar kring idrottsämnet lärs in och hur 

påverkan och kommunikationsprocesser äger rum. Skolverket (2011) hävdar att idrottsläraren 

har många viktiga uppgifter att stimulera hos elever när det kommer till deras lärande. Enligt 

läroplanen ska elevernas självförtroende, vilja samt förmåga stärkas. Läraren ska skapa 

förutsättningar för eleverna där de ska utvecklas utifrån sina individuella behov och 

erfarenheter. Undervisningen ska genomföras på ett sådant sätt där läraren kan handleda och 

stimulera eleverna till en fortsatt utveckling. 

 

Raustorp (2004) betonar egenskaper som behövs hos en lärare för att uppfattas som en bra 

ledare. Författaren är övertygad om att de egenskaper som krävs för att vara en god ledare mer 

eller mindre går att utvecklas hos de flesta individer. Lärarens grundsyn på de elever som 

ingår i gruppen blir avgörande för handlingar och ledarskap. Har exempelvis läraren en syn att 

eleverna i grunden är aktiva, ansvarstagande och finner glädje i arbetet så kommer 

måldiskussioner, tillit och delegering dominera i undervisningen. I undervisningen arbetar 
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läraren med att utveckla eleverna i grupper samt att utveckla de individuellt. För att kunna 

vägleda sina elever och upprätthålla ordning i idrottshallen krävs det många aspekter från 

läraren. Larsson och Meckbach (2012) hävdar att pedagogik inkluderar synen på människan. 

Det handlar om ”stöd till lärande” och innefattar utbildandet som sker vid kommunikation 

mellan personer då den ena erbjuder sitt stöd till de andra och medför ömsesidig hjälp till 

lärande. Utifrån lärandet i idrott och hälsa innebär det en viss vägledning som ger stort 

utrymme som ledare att själv bilda egna uppfattningar, definitioner, målsättningar och hur det 

ska följas upp. Det gäller att idrottslärare kan organisera undervisningen så att eleverna 

känner trygghet och tillit där de vågar utmana sig till nya möjligheter för lärande. En strävan 

som idrottslärare bör innefatta att eleverna får en positiv inställning för innehållet och önskan 

att lära sig mer. 

 

Raustorp (2004) betonar att läraren i idrottsundervisningen har en mycket viktig uppgift att 

skapa och utveckla positiva attityder till ämnet. Lärare i idrott och hälsa är en avgörande 

faktor för att skapa positiva attityder. Framför allt hos de elever som har ett mindre intresse 

för ämnet så kan en skicklig lärare göra skillnad till positiv riktning. Författaren betonar hur 

viktigt det är att skapa aktiviteter i undervisningen där läraren kan främja, uppmuntra och 

stödja deltagandet i aktiviteten. Det är viktigt att ge positiv förstärkning där elever deltar, 

oavsett intensitet. Andersson (2015) anser att elevernas motivation till fysisk aktivitet grundar 

sig till lärarens förhållningssätt och egenskaper. Annerstedt (2007) beskriver att elevernas 

intresse till stor del grundar sig i lärarens förhållningssätt och egenskaper. Läraren har 

åtminstone två sätt att påverka elevernas intresse positivt. Genom ledarskapet kan läraren 

uppnå en motiverande atmosfär där läraren engagerar sig i elevernas utveckling, lyssnar på 

elevernas synpunkter, är lyhörd, ger valmöjligheter samt skapar en miljö där elever kan prova 

nya aktiviteter och arbetssätt. Läraren kan även genom sin personliga motivation inför 

undervisningen påverka elevernas intresse genom att lärarens intresse avspeglas hos eleverna. 

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar är mycket viktig för deras nuvarande och senare hälsa 

för de faktorer som motiverar de att vara fysiskt aktiva. Bramhagen & Carlsson (2013) hävdar 

att barn och ungdomars motivation mot fysisk aktivitet behövs för att underlätta utvecklingen 

av fysiskt aktiva livsstilar som kvarstår i äldre åldrar.  

 

Isberg (2009) anser att idrottsläraren som uppträder rättvis, respektfull och ärlig visar en 

positiv förebild för eleverna. Det är viktigt att mötet mellan elev och lärare utnyttjas på ett sätt 

som bidrar till att eleven blir positiv till att utöva fysisk aktivitet. Viktigt är att eleven är 

förstådd, sedd och får känslan att utöva och påverka sin egen fysiska aktivitet som eleven 
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behärskar. Med möjlighet att bli sedd så skapas möjligheterna till att elevernas motivation för 

att vara fysiskt aktiv. Åström (2013) hävdar att ämnet idrott och hälsa fokuserar på kropp, 

rörelseutbildning och fysisk träning där målet är att främja hälsosam livsstil och livslångt 

intresse genom olika rörelser och motion. Den svenska utbildningsstyrelsen betonar genom 

främjandet för livslångt lärande i skolan så är syftet att eleverna ska uppleva motivation, 

positiva attityder mot utbildning och lärande, självverkan och eget ansvar för sitt 

utbildningsutförande. Att främja fysisk aktiv livsstil riktar fokus på ett mänskligt beteende och 

mekanismer för beteendeförändring Ur ett individuellt perspektiv kan motivation för idrott 

och hälsa betraktas som en dynamisk process där det sker mellan en persons färdigheter, 

egenskaper, förväntningar och självbedövning i olika prestationssituationer.  

 

Annerstedt (2007) hävdar att en god undervisning förutsätter god kommunikation i allt 

ledarskap. Raustorp (2004) hävdar det är viktig att läraren skapar en god kommunikation med 

eleverna där det är viktigt att låta eleverna komma till tals. Författaren menar att det är viktig 

att eleverna känner att de får komma till tals och bli lyhörda i undervisningen. Detta gör att 

eleverna känner delaktighet där deras åsikter ses som viktiga. Just betydelsen av att vara 

lyhörd och lyssna till elevernas synpunkter visar även forskning av Legrain, m fl, (2010) som 

menar att det är viktigt att föra en kommunikation med eleverna där de känner delaktighet i 

undervisningen. Att låta eleverna komma till tals och ha en god kommunikation med eleverna 

menar författaren ska påverka deras intresse till fysisk aktivitet i idrott och hälsa där elevernas 

uppfattas som viktiga för läraren.  

    

För att stärka undervisningsbetingelser och ge elever de stöd som de behöver så menar 

Stensmo (1997) att det krävs att läraren anpassar undervisningen till elevernas behov och 

förutsättningar. Varje elev har individuella behov, talanger och framför allt individuella 

intressen. Personalen måste vara uppmärksam och flexibel för att ta tillvara dessa. Med 

utgångspunkt från elevens behov och intressen kan läraren “gruppera” eleverna. Det vill säga 

de elever med goda förutsättningar och stark prestationsmotivation kan arbeta självständigt. 

Medan det behövs extra stöd för de elever som inte har lika mycket erfarenheter och 

färdigheter med sig. Det gäller som idrottslärare att stödja och utveckla alla elever, oavsett 

vilken kunskapsnivå och erfarenheter man sitter på som elev. Att  ge direktiv och regelbundet 

bekräfta elevernas framsteg gör att deras självförtroende höjs till ämnet. Att stödja elevers 

utveckling hävdar Dysthe (2003) kan användas för att ge eleverna uppmärksamhet där deras 

ansträngningar uppfattas som värdefulla. Lärarens beteende och agerande i hallen måste 

främja elevernas positiva självbild och deras lärande.   
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3.3 Undervisningsstrategier i idrottsundervisningen 

 

Sandberg (2017) hävdar att  Skolan är en plats där barn och ungdomar dagligen samlas för att 

spendera långa dagar. För att ämnet idrott & hälsa ska ge värdefulla kunskaper åt eleverna är 

fysisk aktivitet en betydande faktor i skolvardagen. Skolverket (2011) skriver i kursplanen för 

idrott och hälsa att idrottslärare ska uppmuntra elever till att utveckla allsidig rörelseförmåga 

och ett intresse för fysisk aktivitet. Genom att eleverna får möjlighet att testa på många 

aktiviteter så skapas bredare kunskaper att utöva olika aktiviteter och med fler erfarenheter 

och färdigheter. Genom att få positiva upplevelser av fysisk aktivitet i tidig ålder har en stor 

betydelse för utövande av en fysisk aktivitet senare i livet. Kursplanen för idrott & hälsa 

inleds med:  

 

”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för 

människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv 

under uppväxtåren har en stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i 

livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång 

för både individen och samhället”  (Skolverket, 2011, s.1). 

 

Annerstedt (2007) hävdar att undervisningsstrategier är effektiva verktyg i lärarens inlärning 

och främjar aspekter av lärande. En strategi gynnar ett visst syfte och bör väljas i förhållande 

till lektionens syfte. Strategin måste dock alltid ske med hänsyn till klassens egenskaper, deras 

tidigare erfarenheter, tillgänglig utrustning, lektionens längd och undervisningsmiljön. Det är 

viktigt med en undervisningsstrategi som inte enbart innefattar ett sätt att undervisa på utan att 

man varierar arbetssätt och låter eleverna prova på en mängd olika arbetsformer. Författaren 

menar att undervisningen ska innehålla olika arbetsformer där eleverna får utöva olika fysiska 

aktiviteter i undervisningen där de får möjlighet att öva, träna och undersöka i ämnet. Detta 

skapar möjligheter för eleverna att utöva flera fysiska aktiviteter i idrott och hälsa där de får 

med sig mer kunskaper och färdigheter.  

 

Annerstedt (1995) betonar vikten av lektionsinnehållet två viktiga frågor. Ena frågan handlar 

om vad som är viktigt att undervisa om och andra frågan är att funderar kring det som sker i 

undervisningen. Den första frågan inriktar sig på filosofisk art och fordrar funderingar kring 

sina normer och värderingar. Den andra frågan inriktar sig på val av undervisningsinnehåll, 

undervisningssätt samt hur en löser problem som uppstår. Exempelvis kan det vara om det 
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viktigaste är att eleverna tränar sin kropp eller att de lär sig betydelsen att vara fysiskt aktiv 

och att de blir motiverade till fysisk aktivitet? Frågor kring detta bör leda till att fundera kring 

ens undervisningsinnehåll. Vad man kan göra som idrottslärare i undervisningen för att de ska 

uppfattas som intressant och meningsfullt är att ha klara mål. Genom att ha tydliga mål vad 

som krävs av deras presterande och lärande så skapas ett engagemang från lärarens sida att 

eleverna ska lära sig många idrottsliga kunskaper och färdigheter. Det kan vara mål kring 

träning av kondition, styrka, rörlighet, hur de sköter sin kropp och hälsa, hur någon utvecklar 

sina motoriska förmågor med mera. Annerstedt (2007) framhäver att det är viktigt att 

reflektera och tänka igenom sin undervisningen för att skapa ett bättre lärande. Läraren bör 

noga tänka igenom undervisningens syfte, arbetssätt och innehåll för att det ska skapas en klar 

linjer vad som kommer på lektionen. Det är viktigt träna sin problemlösning i specifika 

situationer för att ta reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar, eftersom varje 

lektionstillfälle aldrig är sig lik.  

 

Enligt Larsson och Meckbach (2012) har lärande och upplevelser av träning blivit mer fokus i 

idrottsundervisningen. Det handlar fortfarande mycket om fysiologiska kunskaper men också 

att ta reda på vad eleven faktiskt lär sig, vilka erfarenheter de får och vilka upplevelser de får 

när de har idrott och hälsa. Dessa upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet i 

undervisningen blir därefter påverkbar i elevernas vuxna ålder. Författarna menar att 

utgångspunkten i undervisningen är att eleven ska på bästa sätt stimulera sitt lärande där 

lärandet skapas genom meningsfullhet. Denna meningsfullhet kan göra att man väljer fysisk 

aktivitet som en del av livet. Raustorp (2004) hävdar för att skapa ett intresse att vara fysiskt 

aktiv så kan man i undervisningen prioritera fysiska aktiviteter som går att utöva hela livet. 

Aktiviteter som ger färdigheter och kunskap som man kan använda sig av i framtiden. 

 

Ekblom (2011) framhäver genom att få en positiv syn på fysisk aktivitet så ska det vara 

avgörande för elevernas inställning till att röra på sig. Det gäller att skapa ett behov hos 

eleverna och påverka deras attityder till rörelse. Att arbeta med elevernas beteende under 

aktiviteterna och skapa en positiv bild av aktiviteterna är viktiga delar i undervisningen. 

Imsen (1999) hävdar att idrottsläraren kan väcka ett intresse till fysisk aktivitet i ett livslångt 

perspektiv genom att prioritera fysiska aktiviteter som går att utöva under hela sitt liv. 

Författaren menar att innehållet och kvaliteter i de erfarenheter man får under sin barndom har 

en påverkan av sitt deltagande i fysisk aktivitet i sin vuxna ålder. En idrottsundervisning som 

är kvalitativt ”bättre” kan resultera till fysisk aktiv livsstil som vuxen. 

Håkansson och Sundberg (2013) anser att lärarens mål varierar mellan specifika 
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ämneskunskaper, generella intellektuella förmågor och kunna lösa problem i sociala 

situationer. Författarna anser att de inte går fastställa färdiga recept som säkerställer att 

undervisningen får en optimal effekt hos eleverna. Utan varje undervisningstillfälle är unikt 

och utgår från sitt sammanhang och sammanfattning av aktörer. Undervisningen ska ge goda 

förutsättningar att vara välorganiserad och planerad med ett tydligt målinriktat syfte. 

Samtidigt som det är viktigt att arbeta med mål så är det också viktigt med en variationsrik 

undervisning. Skolinspektionen (2010) rekommenderar flexibla undervisningsstrategier då det 

skapar möjligheter för elever att lära sig på olika sätt. Genom variationsrik undervisning med 

varierat material med utmanande uppgifter så ska det ge bättre förutsättningar åt elevers 

lärande och stimulans med deras lust att lära. Håkansson och Sundberg (2013) betonar när 

läraren utgår från elevernas tidigare erfarenheter så har läraren lättare att uppmärksamma 

elevernas kunskapar och färdigheter med förhållande till målen. Detta gör det enklarare för 

läraren sedan att och ge vidare vägledning där eleverna får möjlighet att utvecklas ytterligare. 

Lärarens ledarskap behöver vara synligt i aktiviteter som förekommer i helklass, grupper och i 

individuellt arbete. 

 

Eriksson (2012) berättar att den viktigaste lärdomen som idrottsundervisningen kan ge är att 

eleverna har roligt i fysiska aktiviteter. Det ska skapas rörelseglädje i aktiviteten. Det näst 

viktigaste är att eleverna lär sig att samarbeta och det tredje viktigaste är att eleverna får en 

förbättrad fysik. Författaren presenterar från en undersökning om vilka aktiviteter som 

framträder mest i undervisningen på grundskolan. Undersökningen inriktar sig på skolämnet 

idrott och hälsa i Sverige där 200 skolor presenterar lektionens innehåll. Lärarna angav att 

bollspel var det vanligaste aktiviteten i undervisningen. Lekar var den näst vanligaste och 

träning och motion var den tredje vanligaste aktiviteten. Sedan kom övriga aktiviteter som 

dans, gymnastik, samarbetsövningar, motorik med mera. Enligt lärarna var samarbetsövningar 

och lekar den viktigaste aktiviteten. Annerstedt (2007) anser när man leder en klass så krävs 

det att organisera elever och redskap så att eleverna engageras i idrottsundervisningen. Med 

en genomtänkt undervisning kan man höja kvaliteten och nivån på klassens medverkan i 

aktiviteten. Författaren menar genom en lektionsplanering som är välplanerad och utgår från 

att eleven ska trivas och kontinuerligt lära sig nya saker så har läraren samtidigt sänt ett 

budskap till eleven att de ska utvecklas hos läraren på lektionen. Ens egna ansträngningar ger 

ett positivt intryck på elevernas känsla av att läraren bryr sig om deras lärande och att 

aktiviteten uppfattas som viktig.  
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4. Teoretisk referensram 

 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  

 

Säljö (2011) betonar att begreppet lärande kan beskrivas utifrån olika perspektiv och ger olika 

utlåtande kring hur lärandeprocesser främjas beroende på vilket som väljs att utgå ifrån. Detta 

karaktäriseras av att se på lärande och kunskap som bildas i samspel med andra människor, 

där människor genom samarbete och dialog lär sig att hantera situationer och att skapa en 

förståelse. I teorin som Vygotskij utvecklade råder en betoning av den kulturella kontexten av 

inverkan på lärande. Vygotskijs teori har en utgångspunkt i en stimulans och responstänkande 

som sker i en social kontext där individen tolkar tecken och symboler utifrån sin förmåga. I 

skolsammanhang sker inlärningen genom dialog och samspel mellan elev och lärare där 

läraren introducerar nya krav och nya förhoppningar. För att kunna skapa optimala 

utvecklingsförhållanden hos elever så är det lämpligt att undervisningen formas utifrån en 

aktiv samverkan där det ställs krav på en aktiv inställning från både läraren och eleven där 

lärarens roll blir att bidra med stöd och hjälp.  

 

Bråten (1998) hävdar att redan från födseln bör barnet, enligt Vygotksij, uppfattas som både 

social och kollektiv. Det är barnets samspel med omgivningen som det utvecklas en individ i 

gruppen. Skolan och andra inlärningsprocesser kan utifrån Vygotskij ses som en social 

sammanhang där samspelet mellan det spontana och det vetenskapliga är det mest väsentliga 

för individens utveckling och kunskap. Orden och begreppen i skolan blir starka föremål för 

uppmärksamhet och reflektion där lärarens uppdrag är att styra och vägleda barnets kognitiva 

processer för att främja deras fortsatta utveckling. Här blir läraren en viktig och betydelsefull 

påverkansfaktor till elevernas utveckling. Säljö (2011) använder begreppet mediering i 

sociokulturella perspektivet. Det innebär att människor använder verktyg och redskap för att 

förstå omvärlden och kunna agera i den. Dessa redskap är främst språkliga och materiella. I 

yrken där man använder fysiska redskap finns kunskaper i hanteringen av dessa som sedan är 

kopplade till det språkliga.   

 

4.2 Reflekterande praktiken 

 

Donald A. Schön presenterar den reflekterande praktiken som är en person som tänker 

igenom saker och ting i sitt arbete. Författaren menar att reflekterande praktiken utgår ifrån 

förändrandet som sker genom reflekterandet. Lärarens underliggande antaganden handlar inte 



 12 

bara om undervisningsstrategier där prövning sker i olika handlingar utan tänkandet av 

efterarbetet är lika viktigt där reflektion sker i en kritisk granskning (Schön 2006). 

 

Den brittiske idrottspedagogen Gary Stidders har skrivit boken Becoming a physical 

education teacher som handlar om vad det innebär att bli idrottslärare idag. I boken 

presenteras olika berättelser om vilken betydelse idrottslärare har haft för personer. I 

berättelserna presenters bland annat hur praktiken fick en idrottslärare att omvärdera sina 

föreställningar om vad det innebär att vara idrottslärare för pojkar och flickor. Boken är 

uppdelad i tre delar. Första delen är grundläggande kunskaper för en blivande idrottslärare. 

Andra delen går in på hur det är att bli lärarkandidat och nyexaminerad idrottslärare. Sista och 

tredje delen går in på sin fortsatta karriärutveckling som idrottslärare. Boken avslutas med 

författarens reflektioner med  2000-talets framtida idrottslärare om vad det innebär att vara en 

reflekterande praktiker. Att vara en reflekterande praktiker framhävs som betydelsefullt för 

lärare för att få en fortsatt utveckling i sin karriär som idrottslärare (Larsson 2015). 

 

Schön (2006) talar om den reflekterande praktikern och delar in reflektionsbegreppet i två 

delar, reflection in action och reflection on action. Dessa två begrepp är enligt Schön något 

helt annat än det vanliga automatiska tänkandet. Det första beskriver han som reflection in 

action där människan handlar och tänker samtidigt. Med hjälp av gamla erfarenheter bygger 

vi nya under handlingen. Detta är en svår handling som kräver ett utvecklat reflekterat 

tänkande. Schön menar att reflection in action ofta beror på att oväntade saker händer och det 

kanske inte går som vi tänkt oss, till exempel varför barnen reagerade som de gjorde. Schön 

har fått mycket kritik över att vi i pressade situationer kanske inte hinner göra båda sakerna 

samtidigt utan väljer endast en av dem. Schön menar vidare att det beror helt på hur skicklig 

pedagogen är och inte hur mycket tid som finns. Han beskriver även reflection on action där 

vi tänker efter både före och efter en situation. Detta kan jämföras med pedagogens planering 

inför sin verksamhet och utvärderande tankar efteråt. När Schön  talar om reflection on action 

menar han den professionella praktiken som betyder att någon praktiserar för att höja sin 

kompetens eller skicklighet. Genom detta kan pedagoger analysera och kritisera sin tysta 

kunskap. Reflektion är när man i ett handlingens ögonblick omvärderar sitt handlande eller 

reflekterande kring varför man väljer att handla på ett visst sätt i en situation. Dessa 

reflektioner behöver inte vara uttalad i ord utan kan beskrivas som känslor vilket leder vidare 

till hur handlandet ska fortgå. Schön använder sig av begreppet reflektion-i-praktik vilket 

fokuserar på handlingar i praktiken. Praktiken innefattar en upprepning av likartade 

situationer som läraren ska vara en expert att hantera. 
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4.3 Den hermeneutiska cirkeln 

 

Kvale (1997) beskriver att den hermeneutiska cirkeln är en cirkel för att karakterisera tolkning 

av mening och text. Det växlar mellan förståelse och erfarenhet, mellan teori och praktik och 

del och helhet. När man tolkar en text så är det viktigt att det inte blir rena gissningar eller löst 

tyckande, utan man måste stödja sin tolkning med goda argument för att just den är de 

rimligaste. Ett argument är att man visar hur den tolkning man gör passar in i helheten. Sedan 

går det vidare i cirkeln för att göra en slutsats. Det vill säga att man försöker finna mönster, 

utveckling, något som presenteras och framstår som viktigare eller inte ses som ett problem 

längre. Hermeneutiska cirkeln syftar på att tolkningar växer fram i cirkulära rörelser mellan 

individers förståelse och möten med nya erfarenheter och idéer, detta leder till ny förståelse 

som i sin tur blir förståelse i följande tolkningsansatser. I den hermeneutiska undersökningen 

försöker man komma fram till en tes som sammanfattar vad man kommit fram till i sin 

undersökning. Finns det möjlighet så bör man ägna tid åt att pröva sin tes. Den hermeneutiska 

cirkeln ska ge en stegvis ökande förmåga att förstå enskilda företeelser genom att sätta in dem 

i sammanhang. Därigenom får forskaren en bättre förståelse för själva sammanhanget i en 

helhet och leder till att man förstår delarna på ett nytt sätt med en mer fördjupad insikt. Detta 

sker i en avslutad cirkel. Det forskaren tidigare lärt sig och blivit insatt i skapar en ny mening 

genom att få en ny erfarenhet och ny kunskap så sätts det gamla i ett nytt sammanhang.  

 

 

 
 

(Skoglund, 2012, s.2 Figur 1) 
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5. Metodavsnitt 

 
5.1 Kvalitativ forskningsmetod   

 

Arbetet baseras på en kvalitativ metod. En kvalitativ nivå hävdar Nylen (2005) är en metod 

som bygger på en speciell form av vetenskaplighet. Syftet med forskningen är att beskriva 

kvaliteter hos fenomen där det handlar om att hitta betydelser och mening hos fenomenen.  

Kvale (1997) anser om man vill veta hur människor uppfattar sin omvärld så är samtal det 

bästa sättet. En nackdel med detta val av metod är att det inte går att formulera ett 

svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad det ”riktiga” svaret är på frågan. Patel och 

Davissson (2011) menar att svaret endast är en åsikt eller ett uttalande från respondenten i 

fråga.  

 

I intervjusamtal lyssnar intervjuaren på människor som berättar om sina tankar, uppfattningar 

och hör deras åsikter. En kvalitativ intervju ses som en fördel till bra verktyg för att få en 

större inblick av idrottslärarnas känslor, tankar och erfarenheter. Genom en kvalitativ intervju 

försöker intervjuaren förstå respondenternas tankar och se från deras synvinkel. På detta sätt 

ökar forskaren sin förståelse och kunskap (Starrin & Svensson 1994).  

 

5.2 Urval 

 

När informanter valdes till de kvalitativa intervjuerna så gjordes ett strategiskt urval. Det 

strategiska urvalet innebär att informanterna valdes ut utifrån kriterier som är av teoretisk och 

praktisk betydelse till studien (Patel & Davidsson 2011). Lärarna som deltog i 

undersökningen är idrottslärare som arbetar på grundskolor från olika orter i Småland. Jag 

fick kontakt med lärarna genom olika kontakter från mina tidigare praktikplatser. Jag 

kontaktade cirka 10 stycken idrottslärare via mail och frågade ifall det fanns ett intresse att 

delta i en intervju. Totalt sex stycken idrottslärare svarade fort och sa att de kunde delta vilket 

var mitt mål i studien att få ihop sex stycken lärare. I studien urval så tog jag hänsyn till 

lärarnas ålder, kön, antal år som idrottslärare och vilken åldersgrupp de undervisar i. 

Urvalskriterierna har utformats utifrån studiens syfte. Det vill säga att i min undersökning har 

det angränsats till elever i åk 4-9.  
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5.3 Intervjuguide  

 

Intervjuguiden är uppdelad i bakgrundsfrågor och plattformsfrågor (se bilaga 2). Intervjun är 

en semistrukturerad intervju där frågorna är förbestämda där samtliga frågor ställs i samma 

följd till alla kandidater. Under intervjun valde forskaren själv ifall det skulle medföras 

följdfrågor eftersom det styrde hur ingående respondenterna berättar och förklarar. 

Följdfrågorna fokuserade exempelvis på att respondenten skulle utveckla sitt svar eller ge ett 

exempel kopplat till respondentens svar på frågan. Bakgrundsfrågor är med i intervjun för att 

få bakgrundsfakta om respondenterna. Frågorna baseras på idrottslärarnas kön, ålder, antal år 

som idrottslärare samt vilken årskurs de undervisar i. Sedan gick intervjun in på 

plattformsfrågorna, huvudfrågor, som ligger till grund för studiens problemformulering och 

syfte med hur idrottslärarna tänker och arbetar för att öka elevers intresse till fysisk aktivitet 

(Kvale 1997). Huvudfrågorna går in på främsta lärandet i idrott och hälsa, idrottslärarens roll 

som påverkande faktor, pedagogiska metoder i idrottsundervisningen för att främja fysisk 

aktivitet samt undervisningsmetoder i idrottsundervisningen för att främja fysisk aktivitet. 

 

Innan genomförandet av intervjuerna med idrottslärarna så förekom en pilotintervju. 

Respondenten valdes genom ett bekvämlighetsurval som innebär att personen fanns 

tillgänglig till forskaren (Kvale 1997). Efter en genomförd pilotintervju så formulerade jag om 

första plattsformsfrågan om främsta lärandet i idrott och hälsa, för att göra frågan något 

tydligare. Jag ändrade också på fråga tre och fyra, om pedagogiska metoder och 

undervisningsmetoder, där jag ändrade förslagen som presenteras i parantes till frågan i 

intervjuguiden.  

 

5.4 Datainsamling 

 

Jag började formulera relevanta intervjufrågor till min studie. Jag ordnade också ett 

informationsbrev och samtyckesblankett (se bilaga 1). Därefter kontaktade jag olika 

idrottslärare via mail. I mailet presenterade jag vem jag var, vad mitt arbete handlade om och 

frågade ifall de ville ställa upp på en intervju. Intresset fanns bland många av de idrottslärare 

jag mailade och meddelade fort att de kunde ställa upp. Detta var oerhört tacksamt från min 

sida. Innan genomförandet av intervjuerna så genomförde jag en pilotintervju. Detta var för 

att testa tekniken och intervjuguiden. Under pilotintervjun spelade jag in intervjun med 

mobiltelefon samt att jag förde anteckningar. Efter det genomförde jag intervjuer med sex 

stycken idrottslärare.  
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Intervjuerna genomfördes enskilt, dels för att varje svar skulle vara konfidentiellt och för att 

respondenterna inte skulle bli påverkade av varandra. Innan intervjun började så tittade vi 

igenom informationsbrevet och samtyckesblanketten. Informationsbrevet är baserad på en 

kort beskrivning av mig, min utbildning, arbetet samt kontaktuppgifter. Samtyckesblanketten 

är baserad på de etiska förhållningssätten. Efter att lärarna hade tittat igenom det så gjorde de 

en underskrift och skrev under datum och ort. De kryssade även för ifall de gick med på de 

forskningsetiska principerna som handlar om att respondenten ska vara medveten om att allt 

är anonymt, att de godkänner att jag använder deras intervjuer i arbetet och ifall de ger sitt 

tillstånd till bandinspelning, vilket samtliga gjorde. Därefter tog jag hand om blanketten. 

Intervjuguiden är uppbyggd med bakgrundsfrågor och plattformsfrågor. Att börja en intervju 

med bakgrundsfrågor anser Patel & Davidson (2011) som lämpligt. Dessa används för att ta 

reda på information om respondenternas kön, ålder, hur länge de har arbetat som idrottslärare 

samt vilken årskurs de undervisar i. Sedan fortsatte intervjun med fyra huvudfrågorna, 

plattformsfrågor. Dessa huvudfrågor är de som kopplas till studies problemformulering. Efter 

varje plattformsfråga som frågades till respondenten så ställdes antigen en ny fråga, nickade 

eller ställde en följdfråga för en vidare beskrivning av frågan samtidigt som jag förde 

anteckningar. Här blir det enligt Kvale (1997) ett samspel mellan författaren och respondenten 

där man strävar efter att kunna få ut så mycket information som möjligt. Intervjuerna varade 

mellan 15-30 minuter vilket berodde helt på hur mycket respondenten utvecklade sina svar. 

 

5.5 Dataanalys 

 

Starrin och Svensson (1994) beskriver hermeneutisk ansats om att analysera och tolka varje 

intervjuares uttalande och handling. Det vill säga att forskaren tolkar och förstår av det som 

förmedlas av olika fenomen. Hermeneutik är en lämplig metod då syftet i studien är att få 

tillgång till informanternas egna upplevelser och erfarenheter. Utifrån intervjuerna blir en 

hermeneutisk ansats en strävan om få ut massvis med yttrande. Då börjar forskaren plocka 

ihop dessa yttrande och börjar då få en förståelse hur materialet hänger ihop. När forskaren 

lägger ihop materialet så pendlar innehållet mellan delen och helheten för att det ska vara 

sammanhängande. Kvale (1997) hävdar att hermeneutiken studerar tolkning av texter där 

syftet är att finna en förståelse av textens mening. Genom att tolka människors och dess 

personlighet och handlingar. I min studie har jag försökt beskriva, tolka och förstå hur andra 

idrottslärare arbetar i undervisningen för att väcka elevers intresse till fysisk aktivitet, vilket 

har gjorts via intervjusamtal som har tecknats och har sedan analyserat fram det mest centrala  
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i intervjufrågorna, och blir automatiskt en hermeneutisk ansats.  

 

Under analysprocessen läser man sitt datamaterial och försöker se olika aspekter av 

materialet. Datamaterialet som jag har läst flera gånger har jag skapat en del teman utav, som 

jag anser som viktiga, intressanta och mest centrala. Under den process använder mig också 

av hermeneutiska spiralen och pendlar mellan del och helhet för att få ett sammanhang och en 

logisk bild. Med hjälp av dessa transkriberingar av studiens material har jag analyserat, 

bearbetat och sammanställt det. Detta ledde mig till meningsbärande enheter,  det vill säga det 

mest centrala uttalande från intervjuerna som formas till citat. Nästa steg var finna nyckelord, 

de mest centrala, utifrån de meningsbärande enheterna. Det blev en meningskodning där jag 

plockade ut ett antal citat, meningsbärande enheter, från intervjumaterialet där det skapades 

ett antal nyckelord från dessa citat. Därefter skapades totalt fyra stycken teman utifrån de 

utplockade citaten och nyckelorden. Dessa svar grupperades sedan till de valda teman: 

främsta lärandet i idrott och hälsa, idrottslärarens roll som påverkande faktor, pedagogiska 

metoder i idrottsundervisningen för att främja fysisk aktivitet samt undervisningsmetoder i 

idrottsundervisningen för att främja fysisk aktivitet. I bilaga 3 presenteras en tabell om hur jag 

valde ut citat i transkriberingen som i sin tur skapade nyckelord. Dessa nyckelord skulle 

sammanfattas i ett tema. I tabellen samtliga fyra teman som skapades.  

 

5.6 Forskningsetiska aspekter 

 

Vid genomförandet av intervjustudien så fanns det etiska frågor att ta hänsyn till då etik är 

grundläggande för en intervjuundersökning. Jag har utgått från de fyra huvudkraven i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som återknyts till min intervjuguide.  

 

För att tillgodose informationskravet så tilldelades ett informationsbrev för att ge information 

om arbetet men även förklara att deltagandet med studien var frivilligt att de kunde avbryta 

sin medverkan. Informationskravet innebär att forskaren informera deltagarna om deras roll i 

undersökningen samt att deltagandet är frivilligt. All information som kan påverka 

deltagarnas val av medverkan skall delges. Genom att frivilligt delta leder till att jag fick 

deltagarnas samtycke att delta i samtyckeskravet. Samtyckeskravet har en att betydelsen där 

deltagaren har rätt att själv bestämma om hon eller han vill medverka och forskaren skall få 

deltagarens samtycke om att delta i studie. Informationsbrevet tilldelades vid intervjutillfället 

där det innehöll även information om att det insamlade materialet enbart skulle används till 

denna studie vilket tillgodose de nyttjandekravet. Nyttjandekravet gäller principen att 



 18 

materialet som insamlas endast får användas för forskningsändamål.I informationsbrevet 

fanns också information om konfidentialiteten som tillgodose konfidentialitetskravet där 

deltagarna inte kan identifieras av utomstående. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna 

i studien ges till största möjliga konfidentialitet och allt material som kan leda till deltagaren 

skall förvaras på ett sådant sätt att inga andra än forskarna kan ta del av materialet. Vid 

redovisningen av materialet skulle deltagarna heller inte kunna kopplas till informanterna. 

Deltagarnas personuppgifter och intervjumaterial hanteras och försvarar så att ingen obehörig 

får tillgång till det (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002). 

 

5.7 Metoddiskussion  

 

Valet av att göra en kvalitativ intervju metod gjorde att det medfördes både fördelar och 

nackdelar som kan ha påverkat den övergripande kvaliteten. Generaliserbarheten handlar om 

att urvalet i studien ska ge samma resultat i undersökningen ifall det vore ett annat urval som 

deltog (Patel & Davidsson 2002). I min studie blir därav generaliseringen svårbedömd 

eftersom urvalet inte är slumpmässigt utan bygger på en frivillig anmälan. Skulle det vara ett 

annat urval av respondenter så skulle det sannolikt medföra andra åsikter och uppfattningar. 

Intervjuerna med idrottslärarna genomfördes på olika grundskolor i olika orter. Valet av 

respondenter har tagit hänsyn till kön, ålder, vilken årskurs de undervisar i och hur många år 

de har arbetat som idrottslärare. Detta ser jag som en fördel om att ha ett blandat urval just för 

att få olika svar och åsikter kring intervjufrågorna.  

 

Efter genomförandet av intervjuerna så gjorde jag en transkribering av det insamlade 

materialet där jag granskade intervjuarnas svar med koppling till min studie där 

intervjufrågorna är baserade på mitt problemområde. Detta leder till begreppet validitet. Patel 

och Davidsson (2002) berättar att begreppet validitet innebär när studien är sammankopplad 

med problemställningen. Begreppet definieras som relevansen av insamlad data för att 

problemområdet och syftet där mätningen ska mäta det som avses att mäta. Det är viktigt att 

datainsamling och bearbetning utförs korrekt där respondentens svar registreras noggrant och 

överförs till databasen för analys. De insamlade materialet måste också säga något av det som 

mäts. Validiteten i denna studie bedöms som god. Min intervjuguide tillsammans med 

kompletterande följdfrågor samt det praktiska genomförande gör att intervjuerna mäter det 

som ska mätas med koppling till studiens syfte. Genom min förståelse och uppfattning av det 

insamlade materialet från intervjuerna så har jag gjort en tolkning av materialet och funnit det 

mest centrala i frågorna. Det mest centrala har varit de ämnet som nämnts mest från lärarna i 
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intervjuerna där jag uppfattar har varit en faktor som de använder sig mer av i undervisningen. 

Detta har jag fört vidare sedan i min undersökning och analysdel av det insamlade materialet. 

En ytterligare fördel är att jag genomförde en pilotintervju innan intervjuerna med 

idrottslärarna. Detta medför att jag förstärker frågorna som ska ställas i intervjun där svaren är 

anknytbara till syftet. En nackdel som jag tar mig efteråt är att jag inte genomförde fler 

pilotintervjuer. De jag känner själv efter intervjuerna med idrottslärarna är att jag kanske 

skulle gjort fler provintervjuer. Mina intervjuer utvecklades i takt med min erfarenhet av att 

intervjua. På slutet av intervjuerna blev det emellanåt lättare att komma med relevanta 

följdfrågor. Hade jag varit en mer erfaren intervjuare hade det kanske blivit djupare 

information som hade kommit fram i samtalen. 

 

Reliabilitet i min studie anser jag lite svårbedömd. Reliabilitet innebär att kunskap är 

framtagen på ett tillförlitligt sätt.  I en studie med kvalitativ ansats arbetar man med 

kvalitetsbegreppen under hela processen. Det menas med att den kunskap som medförds är 

framsteg på ett tillförlitligt sätt där inga tillfälliga fel i kunskapsutvecklingen uppstår(Patel & 

Davidsson 2003). Valet att använda bandspelare vid intervjutillfällena kan ha gjort resultatet 

mer tillförlitligt eftersom jag har kunnat gå tillbaka för att lyssna på intervjuerna flera gånger, 

vilket är en fördel. Det förekom däremot att jag under vissa intervjuer missade att ställa 

följdfrågor vilket gjorde att det förekom olika djupgående svar, vilket är en nackdel. 

Respondenten kan även inte presentera samtliga individers åsikter kring hur de arbetar för att 

väcka elevers intresse till fysisk aktivitet vilket gör att svaren blir väldigt individuella med 

olika svar, åsikter och erfarenheter. Därav blir reliabiliteten i min studie svårbedömd. 
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6. Resultat och analys 

 
Resultatet presenterar utifrån de som har analyserats fram genom utvärdering av intervjuer 

med idrottslärare. Idrottslärarna har jag valt att namnge till lärare A-F.  

De som har kommit fram under transkriberingen är hur idrottslärare arbetar i undervisningen 

för att väcka elevers intresse till fysisk aktivitet i åk 4-9. Under transkriberingen har jag tagit 

fram fyra teman: främsta lärandet i idrott och hälsa, idrottslärarens roll som påverkande 

faktor, pedagogiska metoder i idrottsundervisningen för att främja fysisk aktivitet samt 

undervisningsmetoder i idrottsundervisningen för att främja fysisk aktivitet. Detta presenteras 

i löpande text och utvalda citat från idrottslärarna där det mest centrala framhävs i fyra olika 

teman.  

 

Tabell 2- sammanfattning av urvalets egenskaper hos respondenterna 

 

 Kön Ålder Antal år som 

idrottslärare 

Åldersgrupp som 

personen 

undervisar i 

Lärare A Man 26 1,5 4-9 

Lärare B Kvinna 57 33 7-9 

Lärare C Kvinna 60 36 7-9 

Lärare D Man 50 14 7-9 

Lärare E Kvinna 57 27 4-6 

Lärare F Man 28 2 7-9 

 

 

6.1 Främsta lärandet i idrott och hälsa 

 

När frågan ställdes så kom flera svar fram bland respondenterna. Allt från hälsa, rörelse, 

styrdokument, gemenskap, samarbete, glädje, utvecklas, lyckas med mera. Frågan om att 

finna det främsta lärandet uppfattades som väldigt bred. Beroende på arbetsområde och vad 

man vill ha ut av lektionerna så skapar det olika mål och lärande. Främsta lärandet kan 
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innebära väldigt mycket fast det var ett lärande som framhävde något mer från alla 

idrottslärarna, nämligen att eleverna ska få med sig kunskaper och färdigheter kring fysiska 

aktiviteter som ska följa med de i vuxenlivet.   

 

”Om du får positiva upplevelser i rörelsen så blir det kanske lättare att 

fortsätta i vuxen ålder. Det är träning inför vuxenlivet att få en positiv bild 

av hälsa, sin kropp och din rörelseförmåga” (Lärare C). 

 

”När eleverna är vuxna så ska de ha en kropp där de klarar av många 

utmaningar. Genom god hälsa så ska de klara många utmaningar i livet i 

olika faser med en stark hjärna” (Lärare D). 

 

“Genom att arbeta med de praktiska och fysiska delarna så kan det skapas 

ett intresse där de kanske rör sig i framtiden där eleverna tycker det är 

roligt samt att utöva sin motorik och kroppskontroll med att ha en stark och 

frisk kropp” (Lärare F). 

 

Sammanfattningsvis av respondenternas svar på frågan så ska eleverna få kunskaper och 

färdigheter i olika rörelser och aktiviteter där det ska med förhoppning föras vidare i elevernas 

liv som vuxen. Lärarna tycker det är viktigt att eleverna är fysiskt aktiva som vuxen där de har 

en stark och frisk kropp och en sund livsstil. Eleverna ska enligt lärarna i ämnet idrott och 

hälsa få positiva upplevelser av fysisk aktivitet där de tycker det är roligt att röra på sig. Det 

sågs som det främsta lärandet i ämnet. Enligt lärarna har man en stor önskan och strävan av 

att deras lektioner ska ge positiva minnen där eleverna tycker det är roligt att röra på sig och 

vill fortsätta med det senare i livet.  

  

6.2 Idrottslärarens roll som påverkande faktor 

  

Samtliga idrottslärare hävdar att det går på något vis påverka elevernas intresse till fysisk 

aktivitet. Idrottslärarna menar hur man gör det och hur man påverkar det ser nog olika ut 

beroende på ledarstil, klass, åldersgrupp och tidigare erfarenheter. Finns det ett ointresse till 

ämnet och att vara aktiv så ställs det ett extra krav på idrottsläraren att försöka påverka det för 

strävan är att alla elever ska tycka det är roligt att röra på sig. I och med att det är många barn 

och ungdomar idag som sitter still och rör på sig alldeles för lite så menade lärarna att de har 

en stor roll att påverka deras fysiska liv och livsstil. Hur en gör det och hur mycket man gör 
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det visades ge olika svar bland idrottslärarna. Majoriteten av lärare menade att påverkan kan 

förekomma hos elverna där den kan se olika ut beroende på grupp och individ. Beroende på 

hur aktiv en individ eller grupp redan är så kanske påverkan ser annorlunda ifall man jämför 

med en individ eller grupp som inte är fysiskt aktiv. Detta kan göra att ens roll som påverkan 

ser olika ut där man lägger olika energier på att påverka elevernas intresse till fysisk aktivitet. 

 

“Positiva upplevelser, hälsosam miljö och upplägget av undervisning är 

viktigt” (Lärare A). 

 

“Jätte stort tror jag..man måste verkligen vara motiverad och engagerad” 

(Lärare E). 

 

“Det är svårt och säga..man kanske inte påverka så jätte mycket positivt till 

de som redan håller på och är  i idrottsbubblan. Men man kan påverka den 

som inte har med sig det naturligt hemifrån” (Lärare C). 

 

Sammanfattningsvis så ansåg lärarna att det kan vara en utmaning i vissa fall att påverka 

eleverna. Beroende på hur lektionsupplägget är, vilken ledarstil man använder, vilken grupp 

man har och hur engagerad och motiverad man är i elevernas utveckling och framsteg spelar 

stor roll. Som sammanfattning kom det fram att idrottsläraren sitter på en viktig roll att kunna 

påverka elevernas inställning och intresse till fysisk aktivitet där det ställs krav på sig själv 

som ledare hur du skapar fram detta.  

 

6.3 Pedagogiska metoder i idrottsundervisningen för att främja fysisk aktivitet  

 

Flera lärare framhäver kommunikation med eleverna. De går in på att man försöker 

kompromissa för eleverna för att stödja deras lärande med ämnets syfte och intresse till fysisk 

aktivitet. Majoriteten av lärare hävdar att det är viktigt med motivation. Att man inte struntar i 

de elever som har ett ointresse till ämnet och hög frånvaro, utan engagerar sig och försöker 

motivera de till ämnet. Att stötta eleverna hela vägen och föra en god kommunikation med de. 

Lärarna tycker det är viktigt att försöka nå ut till alla elever, där man lägger tid genom att 

kommunicera med eleverna varför de exempelvis inte vill delta. Genom stöttning och försöka 

nå ut till alla elever så är det viktigt att ge alla elever möjligheter att utvecklas beroende på 

ens förutsättningar. Man ska låta eleverna lyckas, utvecklas och känna motivation till att vara 

fysiskt aktiv. Lektionsinnehållet måste vara meningsfullt enligt flera lärare där undervisningen 
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ska uppfattas som värdefull. Det är viktigt att man funderar över sin undervisning där man 

emellanåt reflekterar över sitt agerande och handlande i olika lärande situationer. 

  

“Fråga eleven om något är jobbigt så kan man bygga vidare på deras   

intressen” (Lärare A).   

  

“En del elever är lite behov av nån visar och nån som går lite före i ledet 

och visar såhär kan man göra och så här kan aktiviteten se ut..i det här 

momenten kan ni prova de här grejerna. Medan andra är mer självgående 

där de egentligen bara behöver en startuppgift att starta igång och sen 

experimenterar de själva. I  en hinderbana exempel där de hittar kanske 10 

olika sätt att ta sig förbi medan andra behöver se två sätt och sen tränar de 

på det” (Lärare F). 

 

”Prata med elever..man ska se eleverna..individen..hjälpa dem hela 

vägen..dem är lite osäkra hitta sin..dem är osäkra när de kommer i sjuan 

och hitta sin possion..och motivation..vi motiverar dem på bästa möjliga 

sätt” (Lärare D) 

 

“Som lärare måste man ge något meningsfullt och ifall eleverna fråga 

varför dem gör detta och jag ska kunna svara varför. Vi måste tycka själva 

att det är meningsfullt som lärare.. att man förklarar syftet där allt är 

meningsfullt” (Lärare B). 

 

Pedagogiska val var också en fråga som uppfattades väldigt bred och gav väldigt många svar. 

Samtliga lärare berättade många betydelsefulla faktorer som de använder sig av i 

undervisningen för att väcka elevers intresse till fysisk aktivitet. Sammanfattningsvis så 

trycker lärarna på att det är viktigt att lektionsinnehållet uppfattas som meningsfullt där glädje 

ska genomsyras i undervisningen. Relationer och kommunikation var något flera lärare 

berättade om hur viktigt det är att börja arbeta med när man kommer ut som nyexaminerad 

lärare. Detta skulle automatiskt leda till att det blir lättare att nå ut till eleverna där man kan 

skapa delaktighet och låta eleverna lyckas och utvecklas utifrån deras förutsättningar där det 

ska tycka det är roligt att röra på sig.  
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6.4 Undervisningsmetoder i idrottsundervisningen för att främja fysisk aktivitet 

 

Samtliga lärare hävdar att de förekommer en variation i deras undervisning. Det är viktigt att 

låta eleverna få testa och pröva många aktiviteter. Eleverna ska få möjlighet att testa sig fram i 

arbetsområdet. När lektionerna återkommer till samma område, exempelvis bollsport eller 

gymnastik, så försöker man göra en liten förändring för att göra det varierande och skapa ett 

nytt lärande. Det är viktigt att det förekommer en varierad och flexibel undervisning där man 

ska ha en tydlig planering. Flera lärare berättar vilka tillgångar de har till material och hallar 

som visar vara en påverkan på ens val av undervisningsmetoder. Genom de stora tillgångarna 

av materialet så blir lärandet inte ensidigt eftersom man har fler möjligheter och blir en 

variationsrik undervisning. Vissa av lärarna har fler möjligheter och tillgångar till olika val av 

undervisning medan vissa lärare hade mindre tillgångar.  

  

“När man exempelvis har bollsport eller gymnastik så har man inte samma 

upplägg varje gång.. att det blir någon någon twist där de lär sig något nytt 

varje gång” (Lärare A). 

 

“Många olika aktiviteter och jag går alltid ut och säger att nu ska testa de 

här, inte att vi ska kunna det här eller tävla det här utan vi ska prova det 

här..då kanske man testa två-tre gånger. Om vi säger att vi har innebandy 

så har man det kanske två gånger och då spelar man inte bara utan har 

olika övningar med klubba och boll och avslutar med spel” (Lärare E). 

 

”Försöker ha så varierad undervisning som de går, med de förutsättningar 

som finns här. Man försöker givetvis presentera många olika aktiviteter och 

även då de aktiviteter som presenteras eller de aktiviteter vi gör på idrott 

och hälsa lektionerna också ges möjligheter att träna till” (Lärare F). 

 

“Ha alternativ. Mår du inte bra ta med kläder ändå så bestämmer vi nått du 

och jag, för det viktiga är inte att du gör precis allt vi gör varje gång utan 

att du gör något som passar dig där och då” (Lärare B). 

 

Sammanfattningsvis så var undervisningsmetoder också något som såg olika ut bland 

idrottslärarna från intervjuerna. Beroende på arbetsmaterial, tillgång till hallar och andra 

tillgångar runt om skolan så påverkade deras undervisning. Vissa lärare hade mindre 
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tillgångar och gjorde att det skapades begräsningar i deras undervisning om vad eleverna 

kunde testa på. Men en varierad undervisning var de som framhävdes mest. Flera lärare ansåg 

det som viktigt att de får testa och pröva flera aktiviteter där eleverna tycker det är roligt att 

röra på sig. Detta gör att eleverna får en väldigt varierad undervisning och får testa på många 

aktiviteter. I undervisningen ska det finnas möjlighet för eleverna enligt lärarna att utvecklas 

där man försöker göra undervisningen så varierad som möjligt där man har en strukturerad 

planering men även är flexibel i sitt tänkande.  
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7. Diskussion 

 
Här presenteras en djupare analys och diskussion av de resultat som jag har fått fram i studien. 

Resultatet från intervjuerna kopplas till tidigare forskning och ramverken sociokulturellt 

perspektiv, hermeneutiska cirkeln och reflekterande praktiken för denna diskussion.  

 

7.1 Resultatdiskussion  

 

Resultatdiskussionen presenteras i fyra olika teman: främsta lärandet i idrott och hälsa, 

idrottslärarens roll som påverkande faktor, pedagogiska metoder i idrottsundervisningen för 

att främja fysisk aktivitet samt undervisningsmetoder i idrottsundervisningen för att främja 

fysisk aktivitet. Samtliga teman återknyts hur de väcker elevernas intresse till fysisk aktivitet.  

 

Främsta lärandet i idrott och hälsa 

 

Att finna det främsta lärandet i idrott och hälsa gör jag tolkningen och förståelsen av att 

frågan i sig uppfattades som väldigt bred  bland respondenterna. När frågan ställdes så började 

de flesta av idrottslärarna med att berätta om ett specifikt lärande men ju mer lärarna berättade 

och kom längre in på frågan desto fler svar kom fram. Detta kan jag koppla till Kvale (1997) 

som utgår från hermeneutiska cirkeln som handlar om tolkning av mening. Det vill säga att 

man försöker finna mönster och utveckling där det som presenteras framstår som viktigare 

eller inte ses som ett problem längre. Hermeneutiska cirkeln syftar på tolkningar som växer 

fram mellan individers förståelse och möten med nya erfarenheter och idéer, detta leder till ny 

förståelse som i sin tur blir förståelse i följande tolkningsansatser.  

 

Lärarna hade flera synpunkter på det främsta lärandet men en sak som samtliga lärare såg som 

gemensamt och som jag tolkade det främsta lärandet var ett intresse av fysisk aktivitet som 

ska följas med i vuxen ålder. Jag tolkar att majoriteten av lärarnas svar att det fanns en stor 

strävan om att deras elever ska fortsätta vara aktiva och motiverade i vuxen ålder. Jag gör 

tolkningen från lärarnas svar att eleverna ska få möjlighet att utvecklas, få kunskaper och 

färdigheter kring olika aktiviteter. Lärarnas strävan är att eleverna tycker det är roligt att röra 

på sig och har motivation till fysisk aktivitet. Detta kan jag koppla till Bramhagen och 

Carlsson (2013) som hävdar att barn och ungdomars motivation till fysisk aktivitet behövs för 

att underlätta utvecklingen av fysiskt aktiva livsstilar. Skolverket (2011) framhäver att 

idrottslärarna viktiga uppdrag är att skapa ett intresse hos eleverna till ämnet där de få 
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möjlighet att utvecklas och lyckas. Utformningen av undervisningen är viktig där man når ut 

till eleverna och finner ett intresse till att vara fysiskt aktiv menar Engström och Redelius 

(2002). Att främja elevers intresse till fysisk aktivitet kan jag även återknyta till Larsson & 

Nyberg (2017) artikel som presenterar intervjuundersökning med åtta deltagande idrottslärare 

från olika skolor i Sverige. Resultatet från undersökningen visade att lärarna såg som sitt 

främsta mål att främja fysisk aktivitet nu och även i framtiden. Isberg (2009) betonar om att 

vara en god förebild åt eleverna där man är positiv och vill att alla elever ska få möjlighet att 

utvecklas. Detta kan jag koppla vidare till Åström (2013) som hävdar genom främjandet för 

livslångt lärande i skolan så är syftet att eleverna ska uppleva motivation, positiva attityder 

mot utbildning och lärande, självverkan och eget ansvar för sitt utbildningsutförande. Ekberg 

och Erberth (2000) hävdar att som idrottslärare strävar man att skapa en motivation hos 

eleverna där de ska hitta ett intresse till fysisk aktivitet och skapa möjligheter att få en sund 

livsstil. Genom idrottsämnet ska de får med sig kunskaper och färdigheter som det kan bära 

med sig vidare i vuxen ålder.  

 

Idrottslärarens roll som påverkande faktor 

 

Jag gör tolkning och förståelse av att idrottslärarna på något vis kunde eller strävade efter att 

påverka elevernas intresse till fysisk aktivitet. Hur man påverka eleverna blir väldigt 

individuellt där möjligheterna kan vara stora hos idrottslärarna. Detta kan jag koppla till 

Ekberg och Erbert (2000) som hävdar att idrottsläraren har en viktig uppgift att skapa ett 

intresse till ämnet hos eleverna där de tycker det är roligt att röra på sig. Engström (2004) 

berättar att skolan kan ses som den självklara och viktigaste miljön för påverkan. När eleverna 

kommer till skolan och har idrott och hälsa så menar författaren att de får möjligheter att vara 

fysiskt aktiva genom att lära sig olika färdigheter. Majoriteten av lärare under intervjuerna 

gick in på att undervisningsinnehåll, lärarens ledarstil, relationer, engagemang och motivation 

som var några faktorer som påverkan för elevers intresse till fysisk aktivitet.  

 

Jag gör tolkningen av att flera lärare tycker det är viktigt med positiva upplevelser och 

upplägget av undervisningen är viktig. Detta kan jag koppla till Annerstedt (2007) som anser 

när man håller en klass så krävs det att organisera undervisningen så eleverna får möjlighet att 

engageras på lektionen. Med en välplanerad undervisning och en god ledarstil i klassen så kan 

man höja kvaliteten och nivån på klassens medverkan i aktiviteten. Författaren menar genom 

en lektionsplanering som är välplanerad och som utgår från att eleven ska känna trygghet, lära 

sig nya saker, bli motiverad så har läraren samtidigt sänt ett budskap till eleven att de ska 
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utvecklas och lyckas hos en på sin lektion. Beroende på hur läraren agerar och anstränger sig 

som ledare till eleverna så kan det påverka och ge ett positivt intryck hos elevernas känsla av 

att läraren bryr sig om deras lärande och att aktiviteten uppfattas som viktig. Andersson 

(2015) hävdar att lärarens förhållningssätt och egenskaper har en stor påverkan hos eleverna 

där lärarens agerande kan påverka elevernas inställning till ämnet.  

 

Flera lärare anser att påverkan kan ske hos alla elever fast olika mycket. Jag gör tolkningen av 

att påverkan hos eleverna kan se olika ut beroende på grupp och individer och hur fysiskt  

aktiv man är som individ. Jag gör tolkningen av att även fast påverkandet kan se olika ut så 

kunde och försökte man hela tiden påverka alla. Detta kan jag koppla till Raustorp (2004) som 

menar att skolan är den plats som man kan nå ut till alla elever, oavsett vilka erfarenheter och 

färdigheter eleverna sitter på. Utgångspunkten i undervisningen hävdar Larsson och 

Meckbach (2007) är att utgå från eleven för att på bästa sätt stimulera deras lärande.  

 

Pedagogiska metoder i idrottsundervisningen för att främja fysisk aktivitet  

 

Engström och Redelius (2002) går in på vikten av pedagogiska val som lärare använder för att 

skapa möjligheter att låtarna eleverna utvecklas och skapa färdigheter i ämnet. Skolverket 

(2011) hävdar att det är viktigt som lärare att handleda och stimulera elevernas fortsatta 

utveckling där man utgår ifrån deras erfarenheter. Samtliga lärare från intervjuerna använde 

sig av många metoder som de ansåg som viktiga och användbara på deras lektioner. Beroende 

på vilken klass eller åldersgrupp de hade så gjorde det att jag fick med flera olika svar med 

hur de går till väga i undervisningen.  

 

Det fanns dock några pedagogiska metoder som framhävdes något mer från intervjuerna. 

Dessa är motivation, kommunikation, utvecklas, delaktighet och meningsfullhet. Hur 

idrottslärarna agerar och handlar i undervisningen anser vissa lärare är viktigt just för att 

fundera över undervisningens innehåll genom reflektion. Detta kan jag koppla till Schön 

(2006) som talar om den reflekterande praktikern där jag har valt att hänvisa till reflection in 

action. Det handlar om hur vi handlar och tänker samtidigt. Med hjälp av gamla erfarenheter 

bygger vi nya under handlingen. Detta är en svår handling som kräver ett utvecklat reflekterat 

tänkande från sin sida. Detta kan jag koppla vidare till Annerstedt (2007) som hävdar att det 

är viktigt att man emellanåt reflekterar och tänker igenom sin undervisningen och det som har 

skett för att skapa ett bättre lärande. Läraren bör noga tänka igenom undervisningens syfte, 

arbetssätt och innehåll för att det ska skapas en klar linjer vad som kommer på lektionen och 
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vad man att eleverna ska utveckla och få kunskaper kring.  

 

Att motivera eleverna i ämnet gör jag tolkningen av att koppla till samtliga lärare. Jag gör 

tolkningen av att idrottslärarna försöker skapa en glädje till fysisk aktivitet och att skapa 

positiva minnen. Detta kan jag koppla till Annerstedt (2007) som menar att elevernas intresse 

till stor del kan påverkas utifrån lärarens agerande och förhållningssätt. Genom ledarskapet 

kan läraren skapa en motiverande miljö där läraren engagerar sig i elevernas utveckling, är 

lyhörd, ger valmöjligheter samt skapar en miljö där elever kan prova nya aktiviteter och 

arbetssätt. Detta kan jag koppla till Larsson och Meckbach (2007) som hävdar att det är 

lärandet som skapar meningsfullhet där fysisk aktivitet ska upplevas meningsfullt och roligt.  

 

Att känna delaktighet och att det skapas möjligheter där alla utvecklas var något som flera 

lärare betonade. Jag gör tolkningen och förståelsen av att lärarna tycker det är viktigt att 

eleverna ska lyckas och ha roligt där man försöker få med alla elever i undervisningen. Alla 

ska vara med och känna delaktighet  i undervisningen där alla får möjlighet till utveckling 

genom stöttning och uppmuntran. Detta kan jag koppla vidare till Raustorp (2004) som 

hävdar att läraren i idrottsundervisningen har en mycket viktig uppgift att skapa och utveckla 

positiva attityder till ämnet där de känner glädje till fysisk aktivitet. Författaren betonar hur 

viktigt det är att skapa aktiviteter i undervisningen där läraren kan främja, uppmuntra och 

stödja deltagandet i aktiviteten där man skapar möjligheter där samtliga elever kan utvecklas.  

 

Kommunikation betonades också bland flera lärare. Jag gör tolkningen av att lärarna tycker 

det är viktigt att kommunicera med eleverna och engagerar sig i elevernas intresse till ämnet. 

Att lärarna tycker det är viktigt att finnas för eleverna genom stöttning och en god 

kommunikation. Detta kan jag koppla till ett sociokulturellt perspektiv som har en 

utgångspunkt i en social kontext där individen tolkar tecken och symboler utifrån sin förmåga 

och handlar. Inlärningen i ett sociokulturellt perspektiv sker genom dialog och samspel 

mellan olika människor, i detta fall mellan elev och lärare, där läraren är till som stöd och 

bidrar i elevernas lärande (Säljö 2011). Raustorp (2004) anser för att eleverna ska bli sedd och 

komma till tal så krävs det av läraren att skapa en god kommunikation och trygghet i gruppen 

där man ser till att eleverna blir lyhörda. Just betydelsen av att vara lyhörd och lyssna till 

elevernas synpunkter visar även forskning av Legrain, m fl, (2010) som menar att det ska 

skapa en positiv effekt att utveckla elevers intresse till fysisk aktivitet. Att lyssna på eleverna 

visar en bekräftelse att eleverna kommer till tals och får vara delaktig i ens undervisning. 
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Undervisningsmetoder i idrottsundervisningen för att främja fysisk aktivitet 

 

Samtliga lärare går in på vikten av en varierad undervisning med många olika aktiviteter. Jag 

gör tolkningen att förståelsen av en varierad undervisning kan ge eleverna möjlighet att testa 

och pröva flera olika aktiviteter där de tränas, skapar förutsättningar och att det är något bra 

för eleverna. Jag uppfattar det som en varierad undervisning gör att eleverna får testa på flera 

olika aktiviteter och att de kan finna ett intresse i någon av aktiviteterna och främja deras 

intresse att vara fysiskt aktiv. Detta kan jag koppla till Skolinspektionen (2010) som 

rekommenderar flexibla undervisningsstrategier då det skapar möjligheter för elever att testa 

flera områden och får chans att lära sig på olika sätt. Genom variationsrik undervisning med 

varierat material med utmanande uppgifter så ger det bättre förutsättningar åt elevers lärande 

och stimulerar deras lust att lära. Skolverket (2011) hävdar när eleverna prova många olika 

aktiviteter så ökas möjligheterna till att hitta en aktivitet som passar just en och kan leda till 

fortsatt fysiskt utövande just då men även i framtiden. Detta kan jag koppla till Raustorp 

(2004) som anser att det är viktigt att undervisningens innehåll utforma positiva upplevelser 

där eleverna få testa många aktiviteter som ska medföra en positiva minnen i vuxen ålder. 

Detta betonar också Imsen (1999) att det är viktigt att det skapas möjligheter att utöva många 

aktiviteter som medför kunskapar och färdigheter och kan föras vidare i elevernas vuxna 

ålder. Flera lärare betonar vilka valmöjligheter de hade på sin arbetsplats. Jag gör tolkning av 

att de hade många tillgångar runt om skolan och i hallen vilket underlättade deras 

undervisning där eleverna hade många möjligheter att genomföra många aktiviteter. Detta gör 

jag tolkningen av gav positiva effekter i deras undervisning till elevernas utveckling och lust 

till ämnet.  

 

Jag gör förståelsen av att eleverna mår bra av en variationsrik undervisning där 

lektionsinnehållet är välplanerat. Genom att strukturerad undervisning och ett tydligt 

ledarskap så ska det ge en större trygghet och struktur hos eleverna. Detta kan jag koppla till 

Annerstedt (2007) som menar när ens lektionsplanering är välplanerad och strävar efter att 

eleverna ska trivas och utvecklas på ens lektioner så har man förmedlat ett budskap till 

eleverna att du som lärare vill dem väl och att de ska utvecklas hos dig på din lektion. 

Eriksson (2012) hävdar att det är viktigt att aktiviteterna är roliga och variationsrika där glädje 

till rörelse ska skapas. Flera lärare hävdar att det är viktigt att eleverna ska testa och pröva 

många olika aktiviteter. Detta gör jag tolkningen av att eleverna får chans att känna på olika 

fysiska aktiviteter och skapar erfarenheter i olika arbetsområden i ämnet. Detta kan jag koppla 

till Annerstedt (2007) som hävdar att det är viktigt med en undervisningsstrategi som inte 
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enbart innefattar ett sätt att undervisa på utan att man variera arbetssätt och låter eleverna 

prova på en mängd olika arbetsformer. Genom att de får prova fler områden och aktiviteter så 

ökas möjligheterna till ett utvecklande och intresse till fysisk aktivitet.  
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8. Slutsatser och implikationer  
 

I studien har jag intervjuat sex stycken idrottslärare från olika orter i Småland. Dock kan jag 

inte generalisera mitt resultat och dra slutsatsen att de intervjuade idrottslärarna sammanfattar 

alla idrottslärares åsikter i Sverige. Jag kan däremot dra slutsatsen att idrottslärarens 

pedagogiska val och undervisningsstrategier har en stor betydelse och påverkan för att väcka 

elevernas intresse till fysisk aktivitet i åk 4-9. Genom pedagogiska val och 

undervisningsstrategier så gavs flera unika svar hur idrottslärarna gick till väga för att skapa 

ett intresse att vara fysisk aktiv.  

 

Jag kan med mitt resultat se flera likheter mellan idrottslärarnas svar från intervjuerna till 

tidigare forskning och teoretiska ramverk. En är mina slutsatser är att läraren ska ha en god 

kommunikation med eleverna. Genom att läraren lyssnar på sina elever och har en god 

kommunikation så ska det vara ge en bekräftelse hos eleverna att de uppfattas som viktiga hos 

läraren. En annan slutsats jag kan dra som jag kan stödja i mitt arbete är att eleverna ska 

uppleva positiva upplevelser av fysisk aktivitet. Genom att läraren är en positiv förebild och 

engagerar sig i elevernas utveckling så får eleverna en bekräftelse att läraren vill att de ska 

utvecklas på ens lektioner där de ska få positiva minnen av ämnet. Genom positiva minnen 

och motivation och glädje till fysisk aktivitet så har lärarna en stor strävan att de ska fortsätta i 

elevernas vuxna liv.  

 

En annan slutsats är om undervisningens innehåll och form som kan väcka elevernas intresse 

till fysisk aktivitet och som jag kan söka stöd i min forskning och studie. Jag kan dra 

slutsatsen att genom en variationsrik undervisning där man är flexibel som lärare och låter 

eleverna pröva och testa många olika aktiviteter i undervisningen ska ge positiva effekter på 

elevernas intresse. Valmöjligheter på material, hallar och andra tillgångar visar också har en 

stor påverkan hur man kan gå till väga i undervisningen som lärare för att främja deras 

intresse.  

 

Implikationer  

 

Det jag anser går att forska vidare mer kring är att titta djupare på vilka situationer och 

händelser idrottslärare har varit med om under sin yrkeskarriär för att främja fysisk aktivitet. 

Det vill säga situationer som de har varit med om och hur deras agerande har varit kring 

pedagogiska val och undervisningsstrategier. Detta blir ett aktuellt ämne eftersom elevernas 
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intresse till fysiskt aktivitet har minskat bland barn och ungdomar och gör att idrottsläraren 

kan ställas inför situationer att väcka deras intresse och hitta motivation och glädje till ämnet. 

Det hade varit intressant att titta mer exakt hur situationerna ser ut och hur idrottslärarna 

agerar och lägger upp lektionerna. Exempelvis vilka pedagogiska val de använder sig av i 

specifika situationer ifall någon lärare har varit med om att en elev exempelvis vägrar att vara 

med på uppvärmningen eller på lektionen. Det hade jag tyckt vore intressant som en vidare 

forskning på denna studie som jag tror kan skapa möjligheter till en vidare utveckling till 

främjandet av fysisk aktivitet i idrottsundervisningen.  

 
 
Didaktiska implikationer  

 

Studien visade att pedagogiska val och undervisningsstrategier  har en stor betydelse och 

påverkan för att väcka elevernas intresse. Idrottslärarna betonade många betydelsefulla delar i 

både pedagogiska val och undervisningsstrategier som de använder i undervisningen. Utifrån 

min tolkning av intervjuerna med idrottslärarna så gör jag förståelsen att kommunikation är en 

viktig del att börja med. Genom att skapa relationer där eleverna blir sedd och lyhörd så 

menar idrottslärarna det ger en bekräftelse från idrottslärarens sida att läraren vill att de ska 

utvecklas på sina lektioner. Genom att börja med kommunikation och relationer så ska det 

göra lättare att nå ut till eleverna och skapa möjligheter att påverka deras intresse till ämnet. 

Genom att vara engagerad och en positiv förebild som lärare så ska det skapa möjligheter till 

eleverna tycker aktiviteterna på lektionen är rolig, meningsfullt och ger i sin tur positiva 

minnen och upplevelser. Genom att idrottsläraren har en varierad undervisning och låter 

eleverna pröva många aktiviteter så ska det också ge goda förutsättningar till kunskap och 

färdigheter till ämnet. Genom lärarens pedagogiska val och undervisningsstrategier så är den 

stora strävan enligt idrottslärarna att eleverna ska tycka idrott och hälsa är roligt där 

aktiviteterna ska upplevas positivt. Genom positiva minnen och upplevelser av ämnet idrott 

och hälsa så ska det med största strävan fortsätta i elevernas vuxenliv. 
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10. Bilagor 

 
Bilaga 1 
                                
                              Informationsbrev & samtyckesblankett 
 
 

Om mig 

Jag heter Erica Högdahl och studerar till ämneslärare i idrott och hälsa, religion och historia 

åk 7-9 på Högskolan i Halmstad, 270 hp. Jag läser min sista termin på lärarprogrammet och 

skriver nu ett examensarbete i idrott och hälsa.   

 

Information om arbetet 

Mitt arbete handlar om hur idrottslärare arbetar i undervisningen för att väcka elevers intresse 

till fysisk aktivitet i åk 4-9. Arbetet inriktar sig på vilka pedagogiska val idrottslärare 

använder sig av i undervisningen samt vilka undervisningsstrategier idrottslärare använder sig 

av i undervisningen för att väcka elevers intresse till fysisk aktivitet. 

 

Konfidentialitet 

Din identitet och den information som du delger mig i intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt i mitt examensarbete. Detta gäller även kring framtida akademiska 

presentationer och publikationer. Skulle det finnas ett intresse så finns det möjlighet att ta del 

av arbetet när det är färdigställt och godkänt.  

 

Om du har några frågor kring undersökningen eller om du vill få tillgång till arbetet och läsa 

det när det är klart så kan du höra av dig till mig via mail eller telefon.  

Mail: erica.hogdahl@edu.gislaved.se  

Telefon: 070-9434499 

 

Handledare på Högskolan i Halmstad: Lars Kristen.  

Mail: lars.kristen@hh.se  

Telefon: 035-167215.  
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Informationsbrev & samtyckesblankett 
 
 

Erica Högdahl 
erica.hogdahl@edu.gislaved.se  

 
Samtyckesblankett 
 
 Jag ger mitt godkännande om att bli intervjuad kring hur idrottslärare arbetar i 

undervisningen för att väcka elevers intresse till fysisk aktivitet i åk 4-9. 

 Jag ger mitt godkännande att intervjun spelas in. 

 Jag är medveten om att jag kan ångra mitt bidrag när som helst efter intervjun. 

 Jag är medveten om att Erica Högdahl har rätt att använda mina uppgifter i sitt 

examensarbete.  

 Jag förstår att min konfidentialitet kommer respekteras och att mitt namn under några 

omständigheter inte kommer att användas i detta examensarbete eller i något annat 

arbete. 

 Jag förstår att jag kan kontakta Lars Kristen (min handledare på Högskolan i Halmstad) 

om frågor angående forskningsprocessen. 

Mail: lars.kristen@hh.se 

 
 
Jag samtycker till att delta i intervjun. 

Ort och datum:____________________________________________ 

Namnunderskrift:__________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________ 

 
Jag vill på förhand tacka för din medverkan till mitt examensarbete.  
 
Halmstad, 2018-12-06 
 
 
Med vänliga hälsningar Erica Högdahl  

Lärarstudent på Högskolan i Halmstad. 

 
 
 

 



 40 

Bilaga 2 

 

                                                        Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

 

Man eller kvinna? 

 

Ålder? 

 

Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

 

I vilken årskurs undervisar du elever i? 

 

Huvudfrågor: 

 

 Vilket är, enligt dig, det främsta lärandet i idrott och hälsa? 

 

Hur stor påverkan tror du att en lärare i idrott och hälsa kan ha i elevers intresse till fysisk 

aktivitet? 

                                                                                                           

Vilka pedagogiska val använder du dig av i undervisningen för att väcka elevers intresse till 

fysisk aktivitet bland elever i åk 4-9? (Engagera, motivera ex). 

  

Vilka undervisningsstrategier använder du dig av i undervisningen för att väcka elevers 

intresse av fysisk aktivitet i åk 4-9? (Varierad undervisning ex). 
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Bilaga 3 
 
De olika teman skapades genom att ta ut de mest centrala från intervjuerna som gav mig 

centrala citat där det skapades nyckelord. Här nedan presenteras samtliga fyra teman.  
 

Meningsbärande enhet Nyckelord Teman 

Om du får positiva 

upplevelser i rörelsen så blir 

det kanske lättare att fortsätta 

i vuxen ålder. Det är träning 

inför vuxenlivet att få en 

positiv bild av hälsa, sin 

kropp och din 

rörelseförmåga. 

 

När eleverna är vuxna så ska 

de ha en kropp där de klarar 

av många utmaningar. 

Genom god hälsa så ska de 

klara många utmaningar i 

livet i olika faser med en 

stark hjärna. 

 

Genom att arbeta med de 

praktiska och fysiska delarna 

så kan det skapas ett intresse 

där de kanske rör sig i 

framtiden där eleverna tycker 

det är roligt samt att utöva 

sin motorik och 

kroppskontroll med att ha en 

stark och frisk kropp 

 

 

 

 

Positiva upplevelser, 

vuxenlivet. 

 

        

 

 

 

 

God hälsa, klarar många 

utmaningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapas ett intresse, roligt.  

Främsta lärandet i idrott och 

hälsa. 

Positiva upplevelser, 

hälsosam miljö och upplägget 

av undervisning är viktigt. 

Upplägget av 

undervisningen, positiva 

upplevelser. 

Idrottslärarens roll som 

påverkande faktor.  
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Jätte stort tror jag..man måste 

verkligen vara motiverad och 

engagerad. 

 

Det är svårt och säga..man 

kanske inte påverka så jätte 

mycket positivt till de som 

redan håller på och är  i 

idrottsbubblan. Men man kan 

påverka den som inte har med 

sig det naturligt hemifrån.  

 

Motiverad, engagerad. 

 

 

 

 

Idrottsbubblan, påverka. 

Fråga eleven om något är 

jobbigt så kan man bygga 

vidare på deras intressen. 

  

En del elever är lite behov av 

nån visar och nån som går 

lite före i ledet och visar 

såhär kan man göra och så 

här kan aktiviteten se ut..i det 

här momenten kan ni prova 

de här grejerna. Medan 

andra är mer självgående där 

de egentligen bara behöver 

en startuppgift att starta 

igång och sen experimenterar 

de själva. I  en hinderbana 

exempel där de hittar kanske 

10 olika sätt att ta sig förbi 

medan andra behöver se två 

sätt och sen tränar de på det. 

 

Prata med elever..man ska se 

eleverna..individen..hjälpa 

dem hela vägen..dem är lite 

 

Fråga, deras intressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova, behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiska metoder i 

idrottsundervisningen för att 

främja fysisk aktivitet. 
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osäkra hitta sin..dem är 

osäkra när de kommer i sjuan 

och hitta sin possion..och 

motivation..vi motiverar dem 

på bästa möjliga sätt. 

 

Som lärare måste man ge 

något meningsfullt och ifall 

eleverna fråga varför dem 

gör detta och jag ska kunna 

svara varför. Vi måste tycka 

själva att det är meningsfullt 

som lärare.. att man förklarar 

syftet där allt är meningsfullt. 

. 

Se eleverna, motiverar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsfullt, syftet.  

När man exempelvis har 

bollsport eller gymnastik så 

har man inte samma upplägg 

varje gång.. att det blir 

någon någon twist där de lär 

sig något nytt varje gång. 

 

Många olika aktiviteter och 

jag går alltid ut och säger att 

nu ska testa de här, inte att vi 

ska kunna det här eller tävla 

det här utan vi ska prova det 

här..då kanske man testa två-

tre gånger. Om vi säger att vi 

har innebandy så har man 

det kanske två gånger och då 

spelar man inte bara utan 

har olika övningar med 

klubba och boll och avslutar 

med spel. 

 

 

Någon twist, lär sig något 

nytt. 

 

 

 

 

 

 

 

Olika aktiviteter, prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsmetoder i 

idrottsundervisningen för att 

främja fysisk aktivitet. 
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Försöker ha så varierad 

undervisning som de går, 

med de förutsättningar som 

finns här. Man försöker 

givetvis presentera många 

olika aktiviteter och även då 

de aktiviteter som 

presenteras eller de 

aktiviteter vi gör på idrott 

och hälsa lektionerna också 

ges möjligheter att träna till. 

 

Ha alternativ. Mår du inte 

bra ta med kläder ändå så 

bestämmer vi nått du och jag, 

för det viktiga är inte att du 

gör precis allt vi gör varje 

gång utan att du gör något 

som passar dig där och då. 

 

 

 

 

 

Varierad undervisning, 

möjligheter att träna till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ, gör något som 

passar dig. 
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