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Abstrakt  
 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur lärarna i Idrott och hälsa arbetar för ett livslångt 

lärande med hjälp av den fysiska aktiviteten. Undersökningen var av kvalitativ karaktär och 

metoden för datainsamling var djupintervju. Sju intervjuer genomfördes, där tre intervjupersoner 

jobbade på en praktisk/estetisk skola och fyra på en idrottsinriktad/teoretisk skola. Lärarna i Idrott 

och hälsa försöker få alla elever att bli intresserade och hitta sin form av fysisk aktivitet. Detta gör 

de genom att ha många olika aktiviteter. Läroplanens mål om att skapa ett bestående intresse för 

fysisk aktivitet följs i stor utsträckning av lärarna i undersökningen. Emellertid är det som krävs för 

en fullgod undervisning material och ekonomi, men framförallt mer tid för ämnet. De elever som är 

inaktiva kommer förmodligen att fortsätta vara detta om lektionsinnehållet förblir likadant som det 

är idag. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, gymnasielärare, Idrott och hälsa, lärande.  

 



Förord 
 
Kunskap i undervisningen för en hälsosammare framtid är något som vi snart utexaminerade lärare i 

ämnet Idrott och hälsa ser som ett av våra stora mål med yrket. Vi har båda ett genuint intresse för 

att få elever att utvecklas och få en bestående kunskap inom och intresse för fysisk aktivitet. Genom 

att intervjua lärare i Idrott och hälsa på gymnasieskolan vill vi undersöka hur lärarna arbetar med att 

skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet och hur de uppfyller läroplanens mål ”kunskap för 

framtiden”. Detta är vad kursplanerna i Idrott och hälsa 1 syftar till. Denna diskussion har förts för 

lite med dagens lärare i Idrott och hälsa och vi vill därför med vårt arbete hjälpa forskningen framåt 

med att få ytterligare några gymnasielärares syn på att lära för livet. Med det här arbetet vill vi 

undersöka om den tidigare forskningen stämmer och bidra med ytterligare forskning om lärares syn 

på det lärande i undervisningen. Vi riktar oss till blivande lärare som vill få kunskaper om hur 

dagens skola fungerar och hur man kan arbeta för att skapa kunskap och intresse för fysisk aktivitet. 

Alla som är intresserade av idrottsämnet som helhet eller idrott i synnerhet vill vi erbjuda ytterligare 

kunskap. 

 

Vi vill tacka alla de intervjuade lärarna samt läraren vi genomförde pilotintervjun med för att ha 

hjälpt till med underlaget till detta arbete.  

 

Susanne Andersson och Caroline Bjersér 

Halmstad, december 2006 

 

                                                 
1 Skolverket, 2000a, b 
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1. Inledning  
 

Människan är skapad för fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten utgör en viktig del i barns totala 

utveckling och har inte bara betydelse för den fysiska utvecklingen, utan också för den personliga 

och sociala. Fysisk aktivitet är dessutom viktig för barn och ungdomars aktuella och framtida 

hälsotillstånd. Fysisk aktivitet är den enskilt starkaste friskfaktorn för att inte få de så kallade 

folksjukdomarna till exempel övervikt, hjärt-kärlsjukdomar och icke insulinberoende diabetes. 

Kroppsövning och rörelse i form av idrott och lek är också en av de mest populära 

fritidsysselsättningarna. Trots dessa konstateranden kan det påstås att forskningsområdet är relativt 

outforskat, speciellt när det talas om forskning av mer didaktisk karaktär, det vill säga studier som 

handlar om bland annat innehåll och undervisningsprocesser 2.  

 

Ämnet Idrott och hälsa ska syfta till fysisk aktivitet för en aktiv livsstil, men ändå dras antalet 

timmar ner samtidigt som målen och ämnesinnehållet ökar. Debatten runt ämnet Idrott och hälsas 

vara eller inte vara i den formen som finns idag är stor. Samhällsutvecklingen i västvärlden, inte 

minst i Sverige, har inneburit att den fysiska aktiviteten totalt sett har minskat även bland barn och 

ungdomar. Vår kropp behövs inte i lika stor utsträckning användas i vardagen idag på grund av 

tekniska hjälpmedel. Barns spontana lek har minskat mycket beroende på att den begränsats i och 

med bland annat ökad biltrafik och av att datorerna tagit över. Kunskaperna om den fysiska 

aktivitetens betydelse för hälsan och livskvalitén blir mer och mer känd men ändå är det långt till att 

dessa kunskaper omsätts i praktiken 3.  

 

I sin strävan efter att göra Europeiska unionen till ett av världens mest konkurrenskraftiga och 

dynamiska kunskapsbaserade samhälle har Europeiska rådet tagit fram flera olika strategiska mål. 

Ett av dessa mål handlar om livslångt lärande 4. Ska detta mål vara möjligt att uppnå måste det 

övergripande målet med ämnet Idrott och hälsa alltid vara att eleven tillgodogör sig kunskaper för 

livet, samtidigt som de tillgodoser behovet för stunden 5. Idrott i organiserad form är i särklass den 

                                                 
2 Engström, 2002a; Lundvall, Meckbach & Thedin Jakobsson, 2002; Ekblom & Nilsson, 2000, ref. Raustorp, 2000; 
Nyberg & Tidén, 2002; Sundblad, Saartok & Renström, 2002; Centrum för Idrottsforskning, 2002, ref. i Ekblom, 2002; 
Patriksson, 2002; Larsson, 2002; Rydqvist & Winroth, 2004; Engström, 2006-11-18; Engström, 2005; Andersson, 
1999; Riksidrottsförbundet, 2000c; Pellmer & Wramner, 2002; Folkhälsorapporten, 2001; Wester Vedman, 1988; Hale, 
2003;  
3 Engström, 2002a; Rydqvist & Winroth, 2004; Ekblom, Ö., Oddsson & Ekblom, B., 2002; Ekblom, 2002; Centrum för 
Idrottsforskning, 2002, ref. i Ekblom, 2002; Karlefors, 2002; Raustorp, 2000; Annerstedt, Peitersen & Rönholt, 2001; 
Engström, 2002b; Lundvall et al, 2002; Patriksson, 2002; Engström, 2006-11-18; Engström, 2005; Andersson, 1999; 
Riksidrottsförbundet, 2000b 
4 Europeiska kommissionen, 2001 
5 Ekberg & Erbeth, 2000, Larsson & Redelius, 2004, s.107 
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vanligaste fritidsaktiviteten utanför hemmet 6. Försämrade kunskaper och färdigheter i idrott, lek 

och friluftsliv minskar möjligheterna till aktiv fritid och rekreation 7. Många elever och föräldrar 

kan därför uppfatta ämnet Idrott och hälsa som en kopia av föreningsidrotten. För att undvika detta 

måste inriktningen mot hälsa få större plats och därmed se till att alla elevers behov tillfredsställs. 

De kunskaper och färdigheter som lärarna i Idrott och hälsa ska förmedla till sina elever ska ses ur 

perspektivet att lära för livet 8. Enligt tidigare forskning betonas det att det finns ett övergripande 

mål med ämnet Idrott och hälsa. Detta mål är att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet 

efter avslutad skolgång samt att uppmuntra ungdomar till fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv, 

med vilket menas att man ska vara fysiskt aktiv in i vuxen ålder. Det eleverna kan fortsätta med i 

framtiden, på sin fritid, ska vara det som praktiseras på lektionerna 9. Senare års forskning har 

dessutom visat på ett starkt samband mellan omfattning av fysisk aktivitet och hälsotillstånd bland 

vuxna 10.  

 

För att legitimera Idrott och hälsa som ett obligatoriskt ämne i skolan borde större fokus läggas på 

att ge eleverna kunskaper som de behöver i sitt framtida liv som yrkesverksamma medborgare i 

dagens mångkulturella samhälle. Detta nämns som ett av läroplanens mål för gymnasieskolan 11. 

För att uppnå detta mål måste lärarna i ämnet Idrott och hälsa lyckas nå ut med budskapet om vikten 

av att hålla sig fysiskt aktiv genom hela livet, och därigenom ge eleverna en kunskapsbas att stå på i 

framtiden 12.  

                                                 
6 Engström, 2002b 
7 Centrum för Idrottsforskning, 2002, ref. i Ekblom, 2002 
8 Annerstedt et al, 2001; Larsson, 2001; Larsson, 2004; Riksidrottsförbundet, 2000c 
9 Annerstedt, 1991, ref. i Annerstedt et al, 2001; Lundvall et al, 2002; Patriksson, 2002 
10 Engström, 2002a; Engström, 2005; Folkhälsoinstitutet, 1997, ref. i Andersson, 1999 
11 Utbildningsdepartementet, 2006 
12 Ekberg & Erbeth, 2000 
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1.1. Begreppsdefinitioner 

 

Livslångt lärande 

 

Livslångt lärande innebär att lära för livet. I memorandumet om livslångt lärande definierar den 

Europeiska kommissionen livslångt lärande som ”all meningsfull inlärningsverksamhet, som 

bedrivs fortgående med syftet att förbättra kvalifikationer och kunskap”. 13

 

Fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet definieras som ”all kroppsrörelse utförd med hjälp av vår skelettmuskulatur som 

resulterar i ökad energiåtgång”. 14

 

Hälsa 

 

Hälsa är ”ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott 

frånvaro av sjukdom och handikapp”. 15

 

Styrdokument 

 

De riktlinjer som Skolverket utformar och som styr lärarnas undervisning i skolan. I dessa ingår 

läroplaner och kursplaner 16.  

 

Friluftsliv 

 

Friluftsliv är ”vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse 

utan krav på prestation eller tävling”. 17

                                                 
13 Europeiska kommissionen, 2001, s. 9 
14 Caspersen, Powell & Christensen (1985) ref. i Raustorp, 2000, s. 57 
15 Världshälsoorganisationen, WHO, ref. i Raustorp, 2000, s. 52 
16 Nationalencyklopedin, 2000 
17 Larsson & Redelius, 2004, s.176 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärarna i Idrott och hälsa arbetar för att eleverna ska 

få ett bestående intresse för Idrott och hälsa och därigenom ett hälsosammare liv i framtiden med 

hjälp av den fysiska aktiviteten. 

 

Vårt syfte har lett oss fram till följande frågeställningar:  

 

1. Hur arbetar lärare i Idrott och hälsa för att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet hos sina 

elever?  

2. Vilka kunskaper vill lärarna i Idrott och hälsa utifrån styrdokumenten förmedla till sina elever? 

 

 8



2. Bakgrund  
 

I denna del diskuteras tidigare forskning som gjorts inom Idrott och hälsa, dessutom kommer 

styrdokumenten tas upp, för att påvisa vilka regler och lagar som lärarna i skolan måste följa. 

Ämnet Idrott och hälsa samt lärarnas syn på ämnet kommer också att tas upp. 

 

2.1. Styrdokument  

 

Skolan är en angelägenhet för oss alla. Kunskap är makt och i ett demokratiskt samhälle gäller det 

att ge varje människa de kunskaper och färdigheter som behövs. Därför fyller skolan en avgörande 

funktion. Skolan spelar också en allt viktigare roll när samhället blir alltmer kunskapsintensivt 18.  

 

2.1.1. Läroplanen för de frivilliga skolformerna - Lpf 94  

 

Lpf 94 19 är det dokumentet som ska styra hela gymnasieskolans verksamhet. Skolverket har 

kommit fram till mål att sträva mot och mål att uppnå. Lpf 94 innebär att de lokala skillnaderna kan 

bli oerhört stora eftersom det skett en decentralisering av beslutsfattandet. I läroplanen finns det 

inga specifika anvisningar om hur målen ska uppnås, varken innehållsmässigt eller vilket arbetssätt 

som ska användas, utan det är en lokal tolkningsfråga 20. 

 

Kunskaperna som eleverna ska erhålla i skolans regi är bland annat att alla elever efter avslutad 

utbildning ska ha kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa. Lärarnas uppgift ska vara att  

 
”utgå från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande … stärka varje elevs självförtroende 

samt vilja och förmåga att lära … organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga samt stimulera, handleda och stödja eleven.” 21

 

2.1.2. Kursplan Idrott och hälsa 

 

Enligt kursplanen för ämnet Idrott och hälsa är syftet med ämnet att utveckla eleven på alla plan och 

att se både till de psykiska, fysiska och sociala aspekter för den egna livsstilen. Eleverna ska erhålla 

                                                 
18 Lärarnas Riksförbund, 2005 
19 Utbildningsdepartementet, 2006 
20 Annerstedt, 2001; Sandahl, 2002; Larsson, 2002; Larsson, 2004 
21 Utbildningsdepartementet, 2006, s. 11 
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kunskaper och erfarenheter så att de ska kunna ta ansvar för sin egen fysiska aktivitet på fritiden. 

Eleverna ska bli medvetna om sin egen kropp och hälsa samt hur olika faktorer påverkar hälsan 22.  

 

Läraren ska sträva efter att alla elever uppnår utveckling i sin fysiska, psykiska och sociala förmåga. 

Lärarna ska också utveckla ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet hos sina elever, 

utveckla deras rörelseförmåga, fördjupa deras kunskaper om hälsa och friluftsliv, utveckla deras 

förmåga att planera och utvärdera fysisk aktivitet 23.  

 

Karaktären i ämnet ska vara sådan att alla oavsett förutsättningar ska kunna delta i undervisningen. 

De moment som ska ingå är bland annat kunskaper om motion och vila. Utbildning om livräddning 

och första hjälpen är en obligatorisk del. Vidare ska undervisningen innehålla traditionell idrott men 

även anknyta till den starka traditionen som finns i Sverige om att vistas i naturen 24. 

 

2.1.3. Kursplan Idrott och hälsa A  

 

Denna kurs ska bygga och utveckla elevernas tidigare kunskaper. Några av målen som eleverna ska 

ha efter avslutad kurs är att 

 
”ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna diskutera sambanden 

mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv … ha kunskap om hur den egna 

kroppen fungerar i arbete och vila … ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några 

självvalda aktiviteter … ha kunskap om och samt ha upplevt olika former av friluftsliv … ha kunskap om och 

kunna tillämpa livräddande första hjälp.” 25

 

2.2. Ämnet Idrott och hälsa  

 

Skolämnet gymnastik har funnits med i den svenska skolan i nära två sekel och är ett av de få 

ämnen som alla elever möter under skoltiden. Samtliga elever har dessutom troligtvis någon gång 

undervisats av en utbildad gymnastik- eller idrottslärare 26. Skolan är en plats där introduktionen till 

fysisk aktivitet har kommit naturligt sedan lång tid tillbaka 27. För många elever är skolans 

idrottsundervisning deras första och kanske enda erfarenhet av regelbunden fysisk aktivitet. 

Skolprojekt 2001 visar att två till fyra av tio elever i de äldsta årsgrupperna är lågt eller mycket lågt 
                                                 
22 Skolverket, 2000b 
23 Skolverket, 2000b 
24 Skolverket, 2000b 
25 Skolverket, 2000b, s. 1 
26 Lundvall & Meckbach, 2003 
27 Andersson, 1999 
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fysisk aktiva samt att drygt var femte flicka och var tionde pojke har konditionsvärden som ligger 

under hälsorisknivån. Särskilt för dessa elever blir ämnet av stor betydelse för den aktuella liksom 

för den framtida hälsan 28. En otränad person är ineffektiv i arbetet 29. Senare års forskning har visat 

att fysisk inaktivitet är tydligt relaterad till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, icke 

insulinberoende diabetes, benskörhet och vissa cancerformer 30. 

 

Idrott och hälsa har genomgått stora förändringar de senaste åren främst innehålls- och 

målsättningsmässigt. Målen för ämnet har utvidgats, innehållet har ökat eftersom mer teoretiska 

inslag ingår och fler ämnesområden har introducerats. En tydligare inriktning mot ett hälsoarbete 

har också inkluderats samtidigt som tiden för ämnet har reducerats. Antalet obligatoriska timmar i 

Idrott och hälsa i gymnasiet har skurits ner med 40 procent. I och med den nya läroplanen Lpf 94:s 

inträde bytte även ämnet namn från Idrott till Idrott och hälsa 31.  

 

Argumentet som politikerna använder för att rättfärdiga tidsreduceringen för ämnet är att eleverna 

har möjlighet att själva välja hur mycket de vill ha av idrottsämnet. Det verkliga utfallet har blivit 

att idrottsungdomar väljer extra idrott medan icke idrottande ungdomar, det vill säga de som bäst 

behöver fysisk aktivitet, väljer minst antal idrottstimmar 32. Den målgrupp som inte är intresserade 

av idrott, men verkligen behöver dessa kroppsövningar, har fått minskad tid till idrott i skolan. Detta 

kan leda till att dessa ungdomars fysiska status försämras 33.  

 

Ämnet Idrott och hälsa ska stödja de övergripande målen i Lpf 94 men ämnet har också specifika 

funktioner och en fördjupad kunskap om Idrott och hälsa ska eftersträvas 34. Simning kan rädda liv 
35 och att kunna simma, åka skidor och skridskor samt att hitta rätt i okänd terräng är basfärdigheter 

som är lika viktiga som att läsa och skriva 36. Det handlar om att fysisk aktivitet ger upplevelser. 

Eleverna kan röra på sig som mål utan att behöva uppfylla andra villkor än att just röra sig. Fysisk 

aktivitet ger en rörelseglädje som gör att de skaffar sig erfarenheter utan att egentligen veta att det 

görs. Upplevelserna ger eleverna en erfarenhet som de bär med sig i en mental ”bank” resten av 

livet. Detta är ett av ämnets stora mål; att se till elevernas fysiska utveckling. Hela människan 
                                                 
28 Engström, 2002a; Patriksson, 2002 
29 Enqvist, 2002, ref. i Ekblom, 2002; Wester Vedman, 1988 
30 Engström, 2002a; Nyberg & Tidén, 2002; Sjöström, Ekelund, Yngve, Nilsson & Hurtig Wennlöf, 2002; Baranowski 
et al, 1992, ref. i Zederin, 1999; Ekberg & Erbeth, 2000; Pellmer & Wramer, 2002; Hultgren, 2002 
31 Ekberg & Erbeth, 2000; Patriksson, 2002; Larsson & Redelius, 2004; Riksidrottsförbundet, 2000a; Raustorp, 2000; 
Annerstedt, Dieserud & Elvestad, 2002; Engström, 2001; Riksidrottsförbundet, 1996 ref. i. Sandahl, 2002; Sandahl, 
2001; Lundvall et al, 2002; Larsson, 2004 
32 Riksidrottsförbundet, 2000a; Patriksson, 2002; Larsson & Redelius, 2004 
33 Zederin, 1999; Ekblom, 2002; Engström, 2005 
34 Engström, 2002c 
35 Larsson, 2004 
36 Engström, 2002c 
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utvecklas i samspelet mellan kropp och själ. Denna samverkan ger Idrott och hälsa en särställning 

bland skolämnena. Tidigare skulle lärarna ge kunskaper och färdigheter till eleverna och prestation 

var viktigt. Verksamheten är idag mer inriktad på att se till varje elevs enskilda behov och vilka 

förutsättningar de har. Numera har alltså ämnet en mer hälsoinriktad profil och har övergått från att 

spegla den traditionella idrotten till att mer fokusera på form och innehåll. Ämnet Idrott och hälsa 

bygger på samma värdegrund och uppgifterna är samma som i de övriga skolämnena. Värdena som 

samhällslivet vilar på ska framhävas starkt 37. De normer och värden som är viktiga för eleverna att 

tillägna sig är respekten för andra människors egenvärde och integritet och att de visar respekt för 

och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 38. Idrott och hälsa är en del av 

helheten i elevernas undervisning och är ett utmärkt tillfälle att arbeta med de områden som 

läroplanen tar upp 39. Genom att arbeta med hela människan skapas förutsättning för ett livslångt 

lärande. Teoretiska kunskaper, faktakunskaper, förmågan att reflektera samt förståelse för att 

sammanhanget är minst lika viktigt som att rent praktisk utöva fysik aktivitet. Kunskapen är både i 

kroppen, huvudet och hjärtat 40. 

 

Det hävdas ofta att det viktigaste med undervisningen i Idrott och hälsa är att eleverna har roligt. Att 

eleverna ska skratta och gå ifrån lektionen med ett leende efter att ha haft ”bara roligt” en hel 

lektion är en lite förenklad bild av undervisningens syfte. Målet med att eleverna ska ha roligt är 

snarare ett sätt att få eleverna att ta med sig en positiv upplevelse av lektionen och därmed av att 

röra på sig. En välbalanserad och genomtänkt lektionsplanering gör att eleverna lär sig om rörelse, 

genom rörelse och i rörelse 41. Under gymnasietiden är rörelse och idrott ett medel för att nå hälsa 

och känna välbefinnande. Det är dessutom ett sätt att stärka sin kropp och förbereda sig för ett 

yrkesverksamt liv, att kunna värdera och ta ställning till olika fysiska aktiviteter utifrån sina egna 

behov. En ökad medvetenhet om vad som sker i kroppen i olika situationer, hur kroppen ska tränas 

och varför den behöver träning, är viktiga moment. Den röda tråden genom hela skolgången ska 

bestå av rörelseglädje och positiva upplevelser 42. Forskningen visar att om intresset för fysisk 

aktivitet grundläggs tidigt, som barn eller ungdom, följer detta aktivitetsmönster människan upp i 

åren. Det är också osannolikt att inaktiva barn och ungdomar kommer att bli aktiva som vuxna och 

dessutom utveckla en aktiv livsstil 43.  

                                                 
37 Ekberg & Erbeth, 2000; Patriksson, 2002; Larsson & Redelius, 2004; Engström, 2002; Sandahl, 2002 
38 Skolverket, 2000a; Sundblad et al, 2002 
39 Ekberg & Erbeth, 2000; Sundblad et al, 2002 
40 Ekberg & Erbeth, 2000; Ekblom, 2002 
41 Ekberg & Erbeth, 2000; Raustorp, 2000; Lundvall et al, 2002 
42 Ekberg & Erbeth, 2000; Sandahl, 2001 
43 Raitakari et al, 1994 ref. i Raustorp 2000; Armstrong, 1997, ref. i Ekberg & Erbeth, 2000; Pate, 1998, ref. i Raustorp 
2000; Engström, 2005; Baranowski et al, ref. i Zederin, 1999 
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Lpf 94 gav friluftsundervisningen en klart starkare ställning än med tidigare läroplaner. Detta 

avspeglas dock inte i den faktiska undervisningen 44. Förutsättningarna för att kunna erbjuda 

eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom detta är nästan en omöjlighet med dagens 

reducering av timplanen för ämnet Idrott och hälsa 45. Friluftsundervisningen motsvarar inte ens en 

tiondel av den totala undervisningstiden 46. Ett viktigt skäl till att vistas i naturen, att bedriva 

undervisningen i Idrott och hälsa utomhus och att ha friluftsliv är att ge eleverna förutsättningar för 

att skapa ett positivt förhållningssätt till vår natur och miljö 47. Forskningen visar också att 

friluftsverksamheten kraftigt har reducerats och omfattningen varierar mycket från skola till skola. I 

gymnasiet håller nästan friluftsmomenten helt på att försvinna. Skolorna har i genomsnitt tre 

friluftsdagar per år 48. Detta beror ofta på skolans omgivning och att det är tidskrävande på så sätt 

att man först och främst behöver ta sig ut i naturen 49.  

 

2.3. Lärarna i Idrott och hälsa 

 

Den nya läroplanen för gymnasieskolan Lpf 94 ställer krav på lärarna i Idrott och hälsa att ge 

eleverna goda kunskaper om förutsättningarna för att kunna sköta och bibehålla en god livsstil och 

hälsa även efter avslutad gymnasieutbildning 50. Skolan, och inte minst skolämnet Idrott och hälsa, 

har en viktig roll för att väcka barns och ungdomars intresse för sin egen hälsa och vägleda eleverna 

till ett fysiskt aktivt liv på ett positivt sätt. Skolans uppgift är att hjälpa barn och unga att utveckla 

sina motoriska färdigheter och att stimulera dem att röra på sig mer. Det är i skolan som alla barn 

kan nås och därför ska skolans uppgift också vara att producera för framtiden. Här finns det 

pedagogiska kunnandet som krävs för detta. Syftet blir att fostra och ge eleverna kunskaper för en 

värdig överlevnad i ett socialt rättfärdigt samhälle 51. 

 

I skolan måste alla elever gå oavsett om de vill eller inte och oavsett om de har förutsättningar för 

idrott eller inte. Lärarens uppgift blir därmed att med pedagogisk professionalism kunna motivera, 

stimulera och undervisa alla elever 52. På skolans idrottslektioner kan alla oavsett förutsättningar 

delta med vilka avsikter som helst. Lektionerna ska erbjuda ett smörgåsbord av aktiviteter som ger 

                                                 
44 Sandahl, 2002  
45 Lundvall et al, 2002; Patriksson, 2002 
46 Sandahl, 2002 
47 Ekberg & Erbeth, 2000; Larsson & Redelius, 2004 
48 Patriksson, 2002; Engström, 2002a; Fernbrant, 1997; Lundvall et al, 2002 
49 Larsson & Redelius, 2004 
50 Utbildningsdepartementet, 2006; Larsson, 2004 
51 Annerstedt & Patriksson, 1994, ref. i Zederin, 1999; Ekberg & Erbeth, 2000; Engström, 2006-11-18 
52 Ekberg & Erbeth, 2000 
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eleverna erfarenheter av rörelse 53. Syftet med en lektion ska alltid överensstämma med valet av 

aktivitet. Är syftet att utveckla elevernas kreativitet kan detta uppnås med hjälp av olika medel och 

innehåll. Att lärarna planerar sin undervisning och dess genomförande gör att eleverna faktiskt vet 

varför de har ämnet på schemat, vad som ska ske samt hur de ska göra. Det finns faktorer som är 

avgörande för vad eleverna lär sig i ämnet Idrott och hälsa. Syftet med lektionerna ska svara på 

frågan varför detta görs 54. Idrottsundervisningen i skolan är 27 procent fysisk aktivitet, 26 procent 

instruktioner, 22 procent administrativa åtgärder och 25 procent väntan 55. 

 

Som lärare i ämnet Idrott och hälsa måste det ses till att det erbjuds en mängd olika aktiviteter för 

att kunna fånga så många elever som möjligt. Alla elever ska ges förutsättningar att efter smak och 

tycke få ett bestående intresse för fysik aktivitet samt att utveckla sitt eget kunnande och nyfikenhet 

för att bilda sig själva inom fysisk aktivitet 56. Lärarna har till uppgift att utveckla sig själva så att 

eleverna får ut mesta möjliga kunskap och intresse för fysisk aktivitet. Läraren måste göra 

lektionerna roliga och vara en god förebild för sina elever. Vidare ska läraren visa ett stort 

engagemang och utveckla alla eleverna individuellt att ta ansvar för att självständigt kunna styra 

och välja egna aktiviteter på fritiden men även i framtiden 57.  

 

Enligt tidigare forskning är de viktigaste målen med ämnet enligt många idrottslärare att ge eleverna 

rekreation, få eleverna att uppleva rörelseglädje, att utveckla ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet samt att eleverna utvecklar ett positivt förhållande till den egna kroppen. Det finns ett klart 

samband mellan de populäraste idrottsgrenarna inom ungdomsidrotten och idrottslektionernas 

innehåll. Gymnastik med fysisk träning tillsammans med bollspel och nätbollspel dominerar på 

skolschemat. Friidrotten har gått tillbaka medan andra moment stärkt sin ställning på schemat. Dock 

är det så att fysisk träning och bollspel dominerar och de övriga momenten har endast en marginell 

ställning på schemat 58. Många elever älskar bollspel och speciellt bollspel i lag 59. De ska givetvis 

få möjlighet att testa sin potential i dessa, men eleverna behöver framförallt träna och pröva olika 

aktiviteter såväl med tävlingsmoment som utan, individuellt, med partner, och lagaktiviteter, för att 

lägga en grund för framtiden och den framtida aktivitetsnivån. Paraktiviteter och mer individuella 

aktiviteter ska vara de som är i fokus. Det övergripande målet är dock alltid att eleven tillgodogör 

sig kunskaper för livet samtidigt som man tillgodoser behovet för stunden. Samarbetsövningar, 

                                                 
53 De Bouver, 1993, ref. i Annerstedt et al, 2001 
54 Ekberg & Erbeth, 2000  
55 Sidentorp, 1983, ref. i Ekberg & Erbeth, 2000 
56 Larsson & Redelius, 2004; Larsson, 2004; Lundvall et al, 2002; Raustorp, 2000; Ekberg & Erbeth, 2000; Siedentop, 
Hastie & Van der Mars, 2004 
57 Ekberg & Erbeth, 2000; Larsson & Redelius, 2004; Sandahl, 2002; Raustorp, 2000 
58 Sandahl, 2002; Lundvall et al, 2002; Patriksson, 2002; Larsson, 2001 
59 Lundvall et al, 2002; Patriksson, 2002 
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lekar, träning och motion samt bollekar och rörelseglädje uppges vara de fem viktigaste 

aktiviteterna 60. De individuella skillnaderna mellan olika idrottslärare är emellertid mycket stora. 

De finns lärare som har haft en både högre och lägre andel bollspel på schemat än snittet. Personliga 

erfarenheter har också stor betydelse för idrottsläraren. Den egna erfarenheten och kompetensen är 

viktigare än både den utbildning som erhållits och läroplanens styrning. Det enda som är lika 

betydelsefullt är elevernas intresse och tillgången till lokaler. Ett fåtal aktiviteter dominerar 

lektionsinnehållet och dessa har varit mer eller mindre beroende av antingen existerande lokaler 

eller lärarens och elevernas tycke 61. 

 

Tiden för ämnet Idrott och hälsa är knapp. I gymnasiet minskar bredden i ämnet Idrott och hälsa. 

Därför kan inte lärarna i ämnet vara ensamt ansvariga för alla elevers fysiska hälsa 62. Det som 

oftast är det mest avgörande för om eleverna blir fysiskt aktiva på fritiden är enligt forskningen 

inom området inte lärarna utan mer kulturella och sociala faktorer. Högutbildade är generellt sett 

mer aktiva, liksom de som har god självkänsla, bra betyg och god ekonomi 63. Barn och ungdomar 

är också alltmer beroende av föräldrarnas socioekonomiska förhållande i sitt val av levnadsvanor. 

Föräldrars ekonomi och engagemang spelar en viktig roll. Alla har inte samma förutsättningar 

eftersom livsmiljön är väldigt varierande och villkoren blir därmed inte jämlika. Närmiljön, det vill 

säga familj och vänner, är en avgörande faktor för valet att bli fysiskt aktiva eller inte 64. Lever man 

i en social miljö där fysisk aktivitet är ett naturligt inslag blir man också mer aktiv 65. Målet med 

ämnet blir istället att ge eleverna förutsättningar att kunna och vilja vara fysiskt aktiva på sin fritid. 

Läraren blir i gymnasiet mer en mentor, en personlig rådgivare, för sina elever att hjälpa dem att 

utveckla förmågan att värdera och analysera sin egen livsstil. Betoningen ligger främst på att 

eleverna ska bli förtrogna med olika aktiviteter för att sedan självständigt kunna välja dessa efter 

intresse i ett livslångt perspektiv 66.  

 

Tidigare forskning visar att lärare som har verkat länge i ämnet ser en förändring i form av mindre 

färdighetsträning och krav på korrekt utförande idag jämfört med tidigare. Det kan också härledas 

till debatten om att alla elever ska kunna delta och ges möjligheter till fysisk aktivitet. Särskilt de 

som inte är aktiva på sin fritid 67. Under senare år har lärarna i Idrott och hälsa börjat arbeta mot 

andra mål än disciplinering av kroppen och prestation. Dessa mål strävar efter att få eleverna att ha 

                                                 
60 Ekberg & Erbeth, 2000; Larsson & Redelius, 2004 
61 Sandahl, 2002 
62 Annerstedt et al, 2001; Raustorp 2000 
63 Raustorp, 2000; Karlefors, 2002; Berggren, 1998; Larsson & Redelius, 2004 
64 Larsson, 2003; Engström, 2005; Engström, 2002c 
65 Raustorp, 2000; Karlefors, 2002; Berggren, 1998; Larsson & Redelius, 2004 
66 Annerstedt et al, 2001; Raustorp 2000 
67 Larsson & Redelius, 2004; Engström, 2002a; Patriksson, 2002 

 15



en meningsfull och rikare fritid och en aktiv hälsosammare livsstil. Ämnet kommer inte att existera 

som obligatoriskt ämne i framtidens skola om inte lärarna börjar bilda eleverna för en framtida aktiv 

fysisk livsstil, de måste lära för livet 68. Viktiga byggstenar är att skapa positiva attityder till fysiska 

aktiviteter, grundlägga fysiska kvaliteter och en rörelsekompetens, skapa ett livslångt intresse för 

fysiska aktiviteter och en förståelse för vad, hur och varför man kan och bör vara fysiskt aktiva i ett 

livslångt perspektiv 69.  

 

Tidigare forskning visar att lärare i Idrott och hälsa upplever det som svårt att uppnå Lpf 94:s mål 

för ämnet. Innehållet har ökat samtidigt som ämnet tidsmässigt har minskat. Hälften av lärarna 

menar att ämnets tidsmässiga reducering utgör ett hinder för att kunna förverkliga målen med Idrott 

och hälsa i läroplanen och kursplanen 70. Ett minst lika stort hinder för att uppnå målen i läroplanen 

är tillgången till lokaler och material. Skolidrotten inriktar sig ofta mot aktiviteter som inte kräver 

några andra redskap än de som finns i en normalt utrustad gymnastiksal eller i andra idrottsliga 

lokaler som finns i omgivningen. Finns det ingen simhall så kan man exempelvis inte bedriva 

livräddning 71. Största problemet upplever lärarna att det är att nå målen i momentet friluftsliv 72. 

Detta är ett av sex moment som anses vara svårast att få med i undervisningen. Friluftsundervisning 

blir dock ett alltmer framträdande tema på skolornas idrottsdagar 73.  

 

Tidigare forskning av bland andra Annerstedt visar på att idrottsundervisningen i skolan som oftast 

bara bedrivs en till två lektionstimmar per vecka inte kan hjälpa barn och ungdomar till en aktivare 

livsstil 74. Även idrottsläkaren Mikael Sjöström hävdar i en studie att elever rör sig mer än 

allmänheten i genomsnitt och eleverna är fysiskt aktiva, i rörelse, endast under en liten del av 

lektionen. Utifrån detta kan slutsatsen dras att själva idrottsundervisningen har en ganska liten 

betydelse för elevernas fysiska status. Rasterna och fritiden betyder mer 75. Dock är det bättre med 

lite fysisk aktivitet än ingen aktivitet alls 76. Fysiskt inaktiva kan öka sitt välbefinnande genom att 

regelbundet utföra fysisk aktivitet på en måttlig nivå. Det räcker med en lång promenad i rask takt 

på 30 minuter för att kroppens dagliga behov av fysisk aktivitet ska var tillfredsställt 77. 

                                                 
68 Annerstedt et al, 2001 
69 Ekberg & Erbeth, 2000 
70 Fernbrant, 1997; Patriksson, 2002; Lundvall et al, 2002 
71 Larsson & Redelius, 2004; Sandahl, 2002; Lundvall et al, 2002 
72 Fernbrant, 1997; Patriksson, 2002 
73 Sandahl, 2002 
74 Annerstedt et al, 2001 
75 Karlefors, 2002 
76 Annerstedt et al, 2001 
77 U.S. Department of Health and Human services, 1996, ref. i Raustorp, 2000; WHO, 2003, ref. i Engström, 2005; 
Ekblom, 2002; Patriksson, 2002; Sjöström et al, 2002 
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3. Metod  
 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär och metoden för datainsamling är djupintervju. Denna 

metod valdes för att den har direkt relevans för yrket samt för att få djupgående svar 78. Kvalitativa 

intervjuer utmärks bland annat av att det ställs enkla och raka frågor som det fås komplexa, 

innehållsrika svar på. Det innebär att efter alla intervjuer kan ha intervjuarna en otroligt rik empiri. 

Det är då också möjligt att finna mönster av upplevelser och erfarenheter 79. 

 

3.1. Urval 

 

Intervjuerna är gjorda efter ett strategiskt urval med gymnasielärare i Idrott och hälsa på två 

kommunala gymnasieskolor i en västsvensk kommun. Den ena skolan är mer 

teoretisk/idrottsinriktad och den andra är praktisk/estetisk. De kontakter som skaffats under 

lärarutbildningen och VFU-perioderna utnyttjades för valet av dessa gymnasieskolor som 

undersökningsområde. När det gäller antalet intervjuer valdes sju intervjuer. De sju personerna var 

tre på den praktiskt/estetiska skolan och fyra på den idrottsinriktade/teoretiska. Det blev inget 

bortfall av intervjupersoner. Deras ålder varierar från unga till medelålders samt de som är i slutet 

av sin yrkeskarriär. Detta urval gjordes för att det ska vara en variation av urvalspersoner 80.  

 

3.1.1. Forskningsetiskt förhållningssätt 

 

Forskningsetik innebär att man visar respekt och hänsyn för intervjupersonerna 81. Detta gjordes 

genom att tillhandahålla kontaktinformation i introduktionsbrevet 82. Dessutom tillfrågades 

intervjupersonen innan intervjun om vederbörande hade några frågor angående syftet med arbetet 

eller om själva intervjun. Via introduktionsbrevet fick intervjupersonerna också reda på att 

intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående 

kommer att få ta del av empirin på något sätt så att den intervjuade kan röjas eller kännas igen 83. 

Det är inte möjligt att varken identifiera skola eller vilken lärare som sagt vad. Kommunen benämns 

som västsvensk kommun. Även lärarna benämns allmänt med A till G utan inbördes ordning eller 

utefter vilka skolor de arbetar på. 

 

                                                 
78 Svedner & Johansson, 2004 
79 Trost, 1997 
80 Trost, 1997; Svedner & Johansson, 2004 
81 Svedner & Johansson, 2004 
82 Se bilaga 1 
83 Trost, 1997 
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3.2. Datainsamlingsmetoder 

 

Intervjufrågorna gjordes med en hög grad av standardisering för att det skulle bli lättare att kunna 

jämföra intervjusvaren. Det fanns ingen variation, och allt var likadant för samtliga intervjupersoner 

till exempel när det gäller ordningsföljden på frågorna 84.  

 

Intervjuguiden 85 var halvstrukturerad och av sådan karaktär att den har en bakgrundsdel och en 

huvuddel. Svarsmöjligheterna på varje fråga var öppna, så att intervjupersonen var fri att svara så 

som denna behagar. Guiden var också högst strukturerad eftersom vi visste precis vad vi ville fråga 

om och hela intervjuguiden handlade om enbart lärare i ämnet samt själva ämnet. Innan huvuddelen 

av intervjun ställdes bakgrundsfrågor av en mer generell karaktär, för att få information om vad 

lärarna har för utbildning, hur länge de arbetat inom yrket och så vidare. Bakgrundsinformationen 

togs med för att få en tydligare bild av idrottslärarna. Intervjuguidens huvuddel bestod av 13 frågor. 

Huvuddelen tar upp saker som till exempel hur lärarna planerar sina lektioner, termins- och 

läsårsplanering samt vad som påverkar innehållet och planeringen. Huvuddelen tar även upp frågor 

som berör vad lärarna tycker om ämnet Idrott och hälsa och vad de strävar efter att förmedla till sina 

elever. Frågorna är grupperade under tre underrubriker; lektioner, elever och kunskaper inom 

ämnet. Dessa underrubriker gjordes för att vidare urskilja de 13 frågorna och bestämma vilka som 

behandlar vilket frågeområde. Denna indelning gör det lättare att efteråt analysera empirin. 

Intervjupersonerna fick inte se frågorna innan intervjun för att svaren som de gav skulle bli 

spontana och inte tillrättalagda 86.  

 

3.3. Procedur 

 

Efter att studerat insamlat material från högskolebiblioteket, fjärrlån från andra bibliotek, rapporter 

inom området till exempel Pedagogiska rapporter, andra uppsatser och examensarbeten, skolans 

styrdokument, artiklar ur bland annat SVEBI:s årsböcker och Svensk Idrottsforskning, samt 

Internet, inom ämnena Idrott och hälsa påbörjades formulering av syfte och frågeställningar. 

Utformandet av intervjuguiden startade efter att litteraturen lästs och bearbetats samt syfte och 

frågeställningar var bestämda.  

 

Samtliga idrottslärare på de båda skolorna söktes upp genom att gå in på skolornas hemsidor och 

sedan ta en första kontakt med lärarna via e-post. Den första kontakten togs via ett 
                                                 
84 Trost, 1997 
85 Se Bilaga 2 
86 Trost, 1997; Svedner & Johansson, 2004 
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introduktionsbrev som skickades via e-post till samtliga arbetande gymnasielärare i ämnet Idrott 

och hälsa på de båda gymnasieskolorna. Därefter valdes sju av 17 arbetande gymnasielärare ut för 

kontakt om intervju. Tillvägagångssättet inför intervjuerna var att först konstruera intervjufrågor 

utifrån syfte och frågeställningar. Samtliga frågor berörde lärarna i ämnet Idrott och hälsa 87.  

 

Intervjuerna genomfördes efter inbokad tid, på en plats som intervjupersonerna valt. Detta 

rekommenderar Svedner & Johansson 88 för att få dem att känna sig så trygga och säkra i 

intervjusituationen som möjligt. Intervjuerna hölls i arbetsrummen för idrottslärarna på de båda 

skolorna. Platsen och rummet var detsamma för alla intervjuerna på respektive skola. Samtliga 

intervjuer var individuella och genomfördes i avskildhet med endast intervjuarna och 

intervjupersonen i fråga.  

 

Intervjuerna spelades in på band och detta hade godkänts av intervjupersonerna. Intervjuerna tog 

mellan 20 till 30 minuter att genomföra och utfördes under en tidsperiod av två veckor. För att 

underlätta databearbetningen skrevs intervjuerna ordagrant ner i direkt anslutning till 

intervjutillfällena då allt var färskt i minnet. 

 

För att se om intervjupersonerna kommer att svara på intervjufrågorna på samma sätt som avsikten 

var genomfördes en pilotintervju. Med pilotintervjun eftersträvades det att få en intervjuperson som 

i så stor utsträckning som möjligt liknar de tilltänka intervjupersonerna. Pilotintervjun genomfördes 

med en för oss känd idrottslärare inom samma ämne i en annan kommun, med liknande 

utbildningsbakgrund och erfarenheter inom ämnet och yrket. Med hjälp av denna 

pilotintervjuperson kunde det ses om det fattades någon fråga eller om frågan var felkonstruerad. 

Pilotintervjun resulterade i en ändrad ordning på frågorna samt en del omformuleringar av frågorna.  

 

3.4. Databearbetning  

 

Först gjordes en fullständig utskrift av de bandade intervjuerna. Därefter lästes intervjuerna igenom 

upprepade gånger. Den teknik som användes var att när utskrifterna av intervjuerna  

lästes igenom, användes överstrykningspennor i olika färger och det skrevs stödord i marginalen. 

Detta gjordes för att empirin skulle bli mer överskådlig. Genom att skriva stödord så underlättades 

skrivandet av resultatdelen, genom att empirin då inte behövdes läsas igenom ordagrant varje gång 

ny eller gammal information skulle inhämtas. Det hjälpte också till att skapa tankar inför 

                                                 
87 Trost, 1997 
88 Svedner & Johansson, 2004 
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diskussionen. Överstrykning med olika färgpennor ledde till att det på ett enkelt sett kunde ses på 

vilken fråga som intervjupersonen svarat i enlighet med vilket frågeområde. Användandet av 

stödord och överstrykningspennor är något som Trost också förespråkar. Svaren på 

bakgrundsfrågorna har summerats enligt principen om konfidentialitet och kan läsas under rubriken 

4.1. Idrottslärarnas bakgrund 89. Därefter summerades intervjuresultaten under olika delresultat, 

stödda av de olika frågeområdena och frågorna. Dessa frågor togs från intervjuguiden, men fråga 5 

och 6 valdes bort på grund av att svaren på dessa frågor inte riktigt stämde överens med frågornas 

innebörd. Frågorna grupperades i resultatdelen efter vad lärarna givit för svar på frågorna. De 

grupperades under tre rubriker; 4.2. Hur lärarna arbetar, 4.3. Styrdokumentens påverkan på innehåll 

och planering samt 4.4. Kunskaper i ämnet. I resultat 4.2. ingår frågorna 1, 2, 10 samt 11 från 

intervjuguiden. I resultat 4.3. ingår fråga 3, 4 samt 12. Tredje resultatet 4.4. innehåller frågorna 7 till 

9 samt 13. Resultatdelen innehåller också en kort analys efter varje delresultat för att läsaren ska 

kunna få en tydligare överblick av resultatet. 

 

                                                 
89 Trost, 1997 
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4. Resultat  
 

Intervjufrågorna finns att läsa i intervjuguiden. Här nedan följer en sammanfattning av lärarnas 

svar, redovisat frågeområde för frågeområde, med en kort analys efter varje område. 

 

4.1. Idrottslärarnas bakgrund  

 

De flesta av de intervjuade idrottslärarna har gått på Gymnastik och Idrottshögskolan för mellan 15 

till 30 år sedan. Två av lärarna har däremot läst eller läser på annan högskola. En av de två tog 

examen för två år sedan medan den andre ännu inte tagit sin examen. Samtliga intervjuade lärare 

har arbetat mellan två till 30 år i yrket. Alla intervjuade lärare skapade sitt intresse för idrott tidigt 

genom antingen idrottsintresserade föräldrar, kamrater eller den aktiva miljön runt omkring. De 

flesta har också hållit på sedan tidig ålder med alla möjliga olika aktiviteter. Numera håller samtliga 

på med någon form av egenträning såsom till exempel promenader eller går på gym några gånger i 

veckan. Några av lärarna håller även på med bollspel.  

 

4.1.1. Analys 

 

Samtliga intervjuade lärare har en utbildning inom ämnet Idrott och hälsa. Detta gör, tillsammans 

med arbetslivserfarenhet, att de har goda kunskaper inom ämnet. Samtliga lärare har även ett 

genuint idrottsintresse.  

 

4.2. Hur lärarna arbetar 

 

Lärare A började med att berätta att innehållet på lektionerna väljs beroende av den samplaneringen 

som alla idrottslärarna gjort gemensamt. ”Om lektionerna ska innehålla ett bollmoment till exempel 

volleyboll, så ska bollen vara med från början. Uppvärmningen ska ha anknytning till dagens 

huvudaktivitet.” Vidare berättade Lärare A att denne vill ha en inledning där eleverna lär sig det 

som lektionen har som röd tråd, och sedan att tråden fortsätter från inledningen till 

huvudaktiviteten. För att skapa ett intresse för fysisk aktivitet hos sina elever berättade Lärare A att 

denne försöker individanpassa så att eleverna känner att de lyckas och att de inte trycks ner. 

Exempelvis om några elever är bollrädda får de ha mjuka skumgummibollar istället och göra 

samma övningar. Sedan försöker Lärare A även att ha mer lekbetonade övningar. På så sätt tror 

vederbörande att eleverna kan tycka att det är roligt. Lärare A avslutade med att berätta att varierad 
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undervisning är att alla någon gång ska känna att de gör det som de tycker är roligast. Variation ska 

förekomma hela tiden både i form av innehåll och också tempo.  

 

Lärare B berättade till att börja med att lektionen alltid inleds med att gruppen först ska samlas. 

Därefter gås det igenom vad lektionen ska innehålla samt vad som förväntas av eleverna. Efter detta 

följer uppvärmning, ett eller två huvudmoment och avslutning med gemensam lätt styrka och 

stretching samt genomgång av dagens pass med synpunkter. Vidare berättade Lärare B att 

innehållet följer den gemensamma planeringen som finns över verksamhetsåret. Denna utgår ifrån 

läroplanen där olika huvudmoment ska ingå. Sedan styrs innehållet av lokaliteter och utrustning för 

att försöka uppnå målen och få undervisningen så bred som möjligt. ”Tanken med en lektion är ju 

ändå att så ett frö, framförallt för dom som inte idrottar så mycket på sin fritid, kan hitta någon 

nisch som de upplever är roligt att jobba med på sin fritid, sälja in konceptet helt enkelt” berättade 

Lärare B.  

 

För att skapa ett intresse för fysisk aktivitet hos sina elever avslutade Lärare B med att berätta att 

det gäller att ge eleverna en så varierad kost som möjligt, det vill säga att de har mycket att välja 

mellan. Ett exempel som ges är att ställa upp stimulerande situationer. Att vara ute i ösregn och 

alltid köra samma konditionsövning dödar förmodligen all inspiration till det. Lärare B vill ge 

eleverna rimliga utmaningar som de kan lyckas med genom lite ansträngning.  

 

Lärare C inledde med att berätta att det ska vara hög aktivitetsnivå på lektionerna och att de oftast är 

välplanerade. Innehållet bestäms både av gruppen men också av läroplanen. Att föregå med gott 

exempel och ha stor kunskap inom ämnet är viktigt för att skapa ett intresse för fysisk aktivitet hos 

sina elever berättade Lärare C. Ju mer kunskap läraren själv får desto lättare tror vederbörande det 

är att få andra intresserade. Lärare C avslutade med att berätta att varierad undervisning är att temat 

ska vara klart och tydligt vid varje enskilt lektionstillfälle. Dock eftersträvas också variation under 

varje lektion på så sätt att elever ska få prova på många olika aktiviteter och helst bli intresserade av 

någonting.  

 
”Ja, variation kan vi också säg, som en del i passen, så att jag vill att dom jag håller på med ska få känna på 

många olika saker och helst bli intresserade av nånting. Det är väl kanske det stora målet, och så att de håller på 

med nån form av idrottsaktivitet den dagen som den obligatoriska idrotten tar slut i skolan.” 
 

Lärare D berättade inledningsvis att lektionerna börjar med en samling där närvaro noteras och det 

kollas av hur eleverna mår. Sedan följer någon form av uppvärmning som kan vara till exempel 

lekar. Efter det kommer själva aktiviteten innan lektionen avslutas med stretching. Innehållet på 
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lektionerna styrs av kursplanen och den gemensamma grovplanering som gjorts. För att skapa ett 

intresse för fysisk aktivitet hos sina elever berättade Lärare D att det första denne måste göra är att 

få dit eleverna. När alla väl är där så ska de få testa olika saker så de inte känner att de alltid gör 

samma sak, undervisningen ska vara mycket varierad. Det ska också finnas valfrihet, att de har 

perioder där olika aktiviteter erbjuds och eleverna själva kan välja aktivitet under fyra veckor. 

Vidare tror Lärare D  

 
”framförallt att det gäller och få dom att tycka det är kul att komma hit och man inte känner den här 

prestationsångesten att man måste vara så himla duktig. Så därför gäller det ju att hitta aktiviteter som … man 

kanske inte utmärker sig så himla mycket i ... man är här för att ha kul och man kanske leker lite mer, man kanske 

kör lite udda grejer som dom inte har testat innan.”  

 

Avslutningsvis berättade Lärare D att varierad undervisning är att ha olika aktiviteter så att eleverna 

inte tycker det blir långtråkigt. Det ska kännas lustfyllt att delta. Övningarna som körs ska vara mer 

lekbetonade så att lektionen går snabbt. Det ska även i övningarna finnas variation. 

 

Lärare E började med att berätta att först på lektionen är det alltid en samling där lektionens syfte 

samt vad de ska göra förklaras. Därpå följer en uppvärmning ofta med lekar, och sedan kommer 

huvudaktiviteten. Lektionen avslutas med nedvarvning och stretch. När det gäller innehållet på 

lektionerna berättade Lärare E att denne går efter vad som lärts in under utbildning samt läroplanen, 

att vederbörande ska erbjuda sina gymnasieelever ett smörgåsbord. ”Alla ska hitta sin aktivitet och 

lära sig att vara aktiva på sin fritid. Detta försöker jag uppnå genom att vara iväg med eleverna på 

många olika aktiviteter.” Sedan har Lärare E vanliga lektioner i skolan också med till exempel 

promenad utomhus med stegräknare och pulsklocka. Detta är för att få in den fysiska aspekten och 

få eleverna att förstå varför de ska röra på sig. För att skapa ett intresse för fysisk aktivitet hos sina 

elever berättade Lärare E att det som är viktigt är nog hur respektive lärare pratar om det eleverna 

håller på med och vilken inställning denne har. Det handlar mycket om hur Lärare E bemöter sina 

elever, särskilt de som inte ska vara med på idrotten, att de bemöts på ett bra sätt. Målet är att alla 

ska göra något även om de är dåliga eller skadade. Lärare E avslutade med att berätta att varierad 

undervisning tycker vederbörande är att blanda både lagspel och individuella idrotter med olika 

fysiska aktiviteter. Idrottslärarna har köpt in material för att eleverna ska få prova på så mycket som 

möjligt. Lektionerna ska blandas med mycket lek.  

 

Till att börja med berättade Lärare F att lektionen inleds med att vederbörande tar närvaro och talar 

om vad som ska göras under dagen. Denna samling tar cirka 10 minuter. Därefter följer 

uppvärmningen i form av till exempel lekar, en huvudaktivitet och sist en avslutning med stretching 
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samt en samling där synpunkter och funderingar tas upp. Lärare F väljer sitt innehåll efter 

målgruppen och lokalen. Denne försöker växla och inte köra samma aktivitet flera gånger i rad. 

Sedan beror det även på vilken grupp Lärare F undervisar. Ett exempel som ger är att denne aldrig 

kan riktigt veta hur många elever som kommer och deltar på lektionen. Lärare F har därför alltid en 

reservplan i bakhuvudet. Vederbörande vill ”att allting ska komma med under den tiden dom är 

här. Man serverar nån form av smörgåsbord. Dom får testa mycket. Dessutom att vi kan komma ut 

nån gång utanför skolans dörrar.”  

 

För att skapa ett intresse för fysisk aktivitet hos sina elever berättade Lärare F att ibland får jag 

”lirka så att jag slår knut på mig själv”. Vederbörande försöker se till att tillgodose alla elever 

genom att under en period göra lite av varje. Lärare F försöker vara så allmänt inriktad som möjligt 

och vill försöka få med alla momenten. ”Alla ska få göra något som de faktiskt tycker är roligt och 

både Kalle och Lisa ska få uppleva detta någon gång.”  

 

Inledningsvis berättade Lärare G att denne vill ha längre tid på sina pass så att vederbörande i lugn 

och ro kan gå igenom vad eleverna ska göra på lektionen och även så att de hinner mjuka upp lite. 

Därefter följer huvudaktiviteten och i slutet av lektionen utvärderas kort dagens pass. Detta är det 

optimala upplägget. Innehåll väljer Lärare G efter lokaliteter och lite beroende på årstid. Sedan 

följer denne även den samplanering som gjorts av alla idrottslärarna med gemensamma teman 

månad för månad. Materialet styr också eftersom alla måste samsas om det. Dock försöker Lärare G 

få med de flesta lektionsmöjligheterna. För att skapa ett intresse för fysisk aktivitet hos sina elever 

menade Lärare G att det återigen krävs tid. Att om en elev inte är intresserad måste läraren sätta sig 

ner med denna och diskutera orsakerna. Det tar tid att bena upp den negativa inställningen. 

Slutligen berättade Lärare G att varierad undervisning för denne är att ”alternera och att eleverna 

få prova på så mycket som möjligt, ett så kallat smörgåsbord”.  

 

4.2.1. Analys 

 

Lektionens upplägg ser i stort sett likadant ut för samtliga intervjuade lärare. Samtliga har någon 

form av uppvärmning, ett huvudmoment och sist en avslutning med samling som några av lärarna 

nämner. Innehållet bestäms antingen genom läroplanen eller samplanering eller både och. Hälften 

av intervjupersonerna följer både läroplanen och den gemensamma planeringen som dock utgått 

från läroplanen. Även hälften av de övriga intervjuade lärarna nämner detta, men att det endast har 

en underliggande påverkan.  
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För att skapa ett intresse för fysisk aktivitet nämner hälften av samtliga intervjupersoner att de har 

olika aktiviteter för att fånga alla. En av lärarna säger att det individanpassas medan en annan vill 

föregå med gott exempel och tycker det är viktigt att ha stor kunskap inom ämnet. Två av de övriga 

intervjuade lärarna har nästan samma åsikt. En hävdar att det är lärarens inställning och bemötande 

av eleverna som påverkar medan en annan säger att det behövs mer tid för att kunna hjälpa negativt 

inställda elever.  

 

Varierad undervisning är enligt samtliga intervjuade lärare att de ska ha variation på lektionerna i 

form av innehåll, tempo och övningar. Olika aktiviteter och mycket lek ska också förekomma så att 

eleverna känner att de har roligt.  

 

4.3. Styrdokumentens påverkan på innehåll och planering 

 

Lärare A berättade att läsårs- och terminsplaneringen utgår från läroplanen som de försökt tolka och 

sedan skrivit upp vad som ska gås igenom i årskurs 1, 2 och 3. De moment som ska ingå är allt från 

kondition, styrka, olika bollspel, lek, dans, friidrott till friluftsliv i form av orientering. 

Racketsporter och livräddning samt teori ska också ingå. Lärare A berättade vidare att eftersom de 

gjort den gemensamma planeringen har de utgått efter styrdokumenten och försökt att tolka dessa. 

”Det är klart att man är styrd men du är ganska fri utom man säger i dom olika momenten och 

själv kunna bestämma vad du vill och även eleverna för dom får också vara med och tycka till.”  

 

Lärare A fortsatte med att berätta om kursplanens mål friluftsliv, orientering, simning och 

livräddning. Orientering är på hösten, med stadsorientering eller ut i skogen med vissa klasser. 

Dessutom har de en friluftsdag med orientering. Friluftslivet är det dåligt med på grund av 

närmiljön. Sedan tycker Lärare A att det finns ekonomiska problem för att uppnå målen med 

friluftsliv eftersom det kostar pengar att ta sig ut till skogen. Simning brukar Lärare A ha en eller 

två gånger per läsår och då ingår grundläggande livräddning.  

 

Lärare B berättade inledningsvis att termins- och läsårsplaneringen kopplas till läroplanen med dess 

förutbestämda moment. Dock så styr sedan även lokaliteterna, det vill säga salstillgången. Har 

läraren stort utrymme kan vederbörande ha racketspel och basket på stor plan. Vid litet utrymme har 

denne mer kondition, styrka, lekar och aktiviteter med en högre aktivitetsnivå. Vidare berättade 

Lärare B att styrdokumenten påverkar dennes undervisning.  
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”Alltså det blir i form av rubriksättning. Står det att det ska gås igenom dans så gör vi ju det, sen är det innehållet i 

danserna står ju mer fritt till en lärare och gruppen att välja, ungefär så. Vi försöker genomföra så mycket som 

möjligt av dom intentionerna som finns i läroplanen, styrdokument.” 

 

Lärare B avslutade med att berätta hur denne arbetar med friluftsliv, orientering, simning och 

livräddning. Friluftslivet är begränsat på grund av närmiljön. Orienteringen är också dålig eftersom 

kartmaterial över närområdet saknas. Dock är det tänkt att de ska försöka ha lite orientering under 

lektionstid. Ingen orientering i okänd terräng förekommer dock på grund av tidsbrist och 

motsättningar från övriga lärare på skolan. Simningen är dock väldigt bra eftersom de har nära till 

en simhall och inte har några ekonomiska eller materiella begränsningar.  

 

Inledningsvis berättade Lärare C att i termins- och läsårsplaneringen är det teoretiska blocket alltid 

med. Den fysiska delen innehåller uthållighet, styrka, stretching, rörlighet samt mental träning. De 

praktiska momenten handlar i princip om att 

 
”enligt läroplanen så är det tre moment som är tydligt utskriva. Det är dans, simundervisning eller simkunnighet, 

och det är orientering. Det är dom enda tre momenten som står tydligt och klart att dom här måste finnas och man 

måste ha en form av färdighet i detta. I övrigt så kallas allt annat för nån form utav gemensam för fysisk aktivitet, 

och där har man ju alla andra moment bollspel, träningsmoment och liknande då.” 

 

Sedan när det gäller utomhusperioden berättade Lärare C vidare att det som ingår är friidrott, 

uthållighetsbaserad träning, lite bollspel och frisbee. Orienteringen kommer också i viss mån in i 

samband med uteperioden. Enligt Lärare C påverkar styrdokumenten hans undervisning och 

planering eftersom det som läroplanen föreskriver ska finnas med. Idrottslärarna har gjort en variant 

med vad som ska ingå i stora drag men sedan kan han själv variera utifrån denna. ”Det är klart att 

läroplanen påverkar för annars vore det tjänstefel” hävdar Lärare C. Till sist berättade Lärare C om 

hur denne arbetar med friluftsliv, orientering, simning och livräddning i sin undervisning. Friluftsliv 

tycker vederbörande att de tyvärr har för lite. Friluftsliv blir i form av att klara karta och kompass 

och att vara ute lite grann i skog och mark. Om friluftsliv och orientering i okänd mark ska kunna 

genomföras fullt ut är det ekonomin och prioriteringen som hindrar. Varje lärare sköter 

orienteringen i skolans närmiljö. Simning och livräddning däremot är Lärare C bra på eftersom det 

finns en simhall nära. Vederbörande går igenom de vanligaste simsätten, någon annan form av 

frisim samt livräddning på tid. Livräddning med isdubbar på is lärs också ut. I simhallen är det även 

rekreation berättade denne vidare. Halva lektionen är hälsa och den andra halvan idrott.  
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Lärare D berättade att termins och läsårsplaneringen är gjord efter det att idrottslärarna har bearbetat 

kursplanen och tagit ut momenten som ska ingå för att uppnå målen samt även hur de ska arbeta för 

att nå målen. Planeringen innehåller momenten som ska gås igenom i årskurs 1, 2 och 3. Treorna 

går lite utanför planeringen och där brukar Lärare D oftast ta med vad som inte hunnits med på 

under tidigare årskurser. Vederbörande utgår från kursplanen där denne anser att det mesta måste 

tas ifrån. Sedan påverkar även elevernas intresse, materialet samt lokaltillgången. Vidare berättade 

Lärare D att styrdokumenten påverkar på så vis att denne hela tiden måste se till så vederbörande 

uppnår målen samt att eleverna ges förutsättningar för detta genom att ha aktiviteter som stämmer 

överens med målen. Det är styrdokumenten som ska påverka men det är svårt anser Lärare D, på 

grund av luddiga mål samt att de varken har resurser, lokaler eller område för att kunna uppnå mål 

som till exempel friluftsliv. Lärare D avslutade med att berätta om hur denne arbetar med friluftsliv, 

orientering, simning och livräddning i sin undervisning. ”Friluftsliv har vi inte arbetat med så 

mycket eftersom vi saknar förutsättningarna.” Eleverna i årskurs 1 brukar dock gå en liten runda på 

en led under den dag på hösten då årskurs 2 och 3 har orientering. Orienteringen i årskurs 1 är i 

form av stadsorientering. När det kommer till simning och livräddning så brukar Lärare D försöka 

komma iväg någon gång om året till simhallen där vederbörande lär eleverna livräddningskunskaper 

och även lite simning. Sedan brukar denne i teorin för årskurs 2 och 3 gå igenom livräddning på 

land, bland annat första hjälpen ABC. 

 

Lärare E inledde med att berätta att styrdokumenten påverkar dennes undervisning eftersom de 

obligatoriska momenten friluftsliv, dans och simning med livräddning måste finnas med i termins 

och läsårsplaneringen. Detta tycker Lärare E även tillhör allmänbildningen. Under uteperioden 

försöker denne ha friidrott, orientering, bollspel, löpning samt frisbee. Inomhusperioderna består av 

dans, styrketräning och kondition. Även bollspel som konditionspass förekommer samt stepup, 

boxning, skridskor och simning. ”Sedan vill jag erbjuda ett smörgåsbord och att alla ska kunna 

hitta sin grej för det livslånga lärandet.” Slutligen berättade Lärare E om hur vederbörande arbetar 

med friluftsliv, orientering, simning och livräddning i sin undervisning. Livräddning och simning 

har hon 2 gånger per läsår med varje klass. Alla elever ska göra ett livräddningsprov för att få ut sitt 

betyg. Eleverna ska verkligen kunna livrädda en person. Ingen tidsaspekt finns dock på detta. 

Vidare berättade Lärare E att denne lär eleverna olika simsätt i vattnet samt går igenom första 

hjälpen i form av Hjärt- Lung- Räddning HLR och Andning Blödning Chock ABC under två 

lektioner i salen. Inom orienteringen har Lärare E kartteckenstafett så att eleverna enkelt och roligt 

kan lära sig karttecken samtidigt som de rör på sig. Friluftsliv menar Lärare E att denne har när de 

åker skridskor i ishallen. Om vederbörande vill göra något utanför skolans lokaler är det svårt 

eftersom tid måste tas från övriga lärares lektioner.  
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Lärare F berättade inledningsvis att bollspel, kondition, simning, dans samt teori ingår i termins- 

och läsårsplaneringen. ”Lokaliteterna styr också eftersom man måste göra vissa moment under 

vissa perioder.” Vidare nämnde Lärare F att styrdokumenten ligger till grund för själva 

undervisningen. Sedan kan läraren dock själv välja att ha mer eller mindre av något moment men 

denne måste ändå se till att de finns med eftersom de är grundläggande för betygskriterierna. När 

det gäller friluftsliv, orientering, simning och livräddning så berättade Lärare F att de brukar ha två 

till tre veckor orientering på våren med utlagda banor i närområdet. Simning och livräddning brukar 

Lärare F ha minst två gånger per läsår. Livräddningen benas upp på två år och eleverna får testa 

olika moment inom livräddning. I årskurs 2 berättar Lärare F vidare att vederbörande brukar köra 

magistermärket på tid. Friluftslivet är inte så mycket i ren bemärkelse friluftsliv utan Lärare F 

nämner att det ingår i orienteringen.  

 

Lärare G startade med att berätta att de försöker följa kursmålen i termins- och läsårsplaneringen. 

Under uteperioderna ingår lekar med och utan boll, iskunskap, skridskoåkning och andra aktiviteter 

som kan bedrivas utomhus. Inomhusperioden består av traditionella styrkemoment, inomhus 

friidrott, bollspel samt simning. Vidare berättade Lärare G att de har ett par idrottsdagar med 

orientering och friluftsliv samt att denne är begränsad till lokaliteterna. Lärare G anser att 

”styrdokumenten har ganska stor påverkan på min undervisning. Vissa mål är svårare att uppnå 

eftersom säsongen styr men jag är trots allt skyldig att följa läroplanen”. Lärare G berättade att de 

brukar ha en hel friluftsdag med orientering samt även en friluftsdag på vintern med skidåkning för 

eleverna. Orienteringen ingår alltså i friluftslivet och vice versa. När det gäller simning och 

livräddning så bedrivs dessa vid två tillfällen under två veckor och då går vederbörande igenom 

livräddningsmomentet.  

 

4.3.1. Analys 

 

När det gäller termins- och läsårsplaneringen nämnde alla lärare utom en att de följer läroplan och 

kursmål. Andra saker som en del av intervjupersonerna nämnde som påverkar planeringen är 

lokaliteter, tillgång till sal, kostnader, material samt elevers intresse. Momenten som ingår i 

planeringen är för de flesta av lärarna bland annat styrka, bollspel, friidrott, orientering, livräddning, 

simning och dans. Friluftsliv, lek och kondition nämner ett fåtal av intervjupersonerna som moment 

i planeringen. Racketsport nämner endast två lärare medan teori ingår i tre lärares undervisning.  

 

De flesta av samtliga lärare menade att styrdokumenten påverkar deras undervisning i form av vilka 

moment som ska ingå men sedan bestämmer lärarna själva tillsammans med eleverna hur upplägget 
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ser ut. Dock tyckte två av de intervjuade lärarna att bara styrdokumenten påverkar till viss del. De 

ser till styrdokumenten för att uppnå målen men samtidigt finns det svårigheter att uppnå dessa på 

grund av tillgång till lokaler, resurser och område.  

 

I momentet orientering berättade hälften av intervjupersonerna att de både har stadsorientering och 

orientering i skog i form av en friluftsdag per läsår. Den andra hälften av lärarna har ingen heldag 

med orientering utan orienteringen sker under lektionstid i närområdet. När det kommer till 

friluftsliv ansåg nästan samtliga av de intervjuade lärarna att de antingen är begränsade, dåliga på 

det, har det för lite eller att det ingår i orienteringen. Nästan samtliga av intervjupersonerna menade 

att varken orientering eller friluftsliv på okänd mark eller utanför skolans väggar kan erbjudas 

eleverna på grund av tidsbrist, att ekonomin inte tillåter samt att övriga lärare på skolan inte vill 

släppa tid från sina lektioner.  

 

Om man ser till momenten simning och livräddning så berättade samtliga lärare att de har det cirka 

en till två gånger per läsår. Två av lärarna berättade vidare att dessa moment är de bra på eftersom 

det är nära till simhallen och de inte har några ekonomiska eller materiella begränsningar. Häften av 

idrottslärarna berättade att inom livräddningen går de igenom de grundläggande momenten och 

kunskaperna. Hälften av de intervjuade lärarna har alla någon form av prov för att se till att eleverna 

klarar livräddning. Om det ses enbart till simningen så berättade hälften av intervjupersonerna att de 

lär eleverna simning och olika simsätt. Enligt Lärare C är dock vistelse i simhall inte bara idrott 

utan även hälsa i form av rekreation.  

 

4.4. Kunskaper i ämnet 

 

Inledningsvis berättade Lärare A att denne tycker idrott och hälsa är ett viktigt ämne för det första 

på grund av att har du inte hälsan så spelar det ingen roll hur duktig du är i något annat. Hälsan 

behövs också för att orka med att ha ett yrke. Vidare berättade Lärare A att önskemålet är att 

eleverna ska kunna umgås med varandra i en avslappnad miljö och kunna ha roligt och skratta 

tillsammans. Alla ska kunna delta oavsett om de är duktiga eller inte. Idrotten ger mycket och denne 

tycker att det blir viktigare och viktigare om vederbörande ser till all forskning om övervikt. Det är 

viktigt att röra på sig menar denne. De kunskaper som Lärare A berättade att denne vill ge sina 

elever är att 
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”när man går ut gymnasiet ska dom kunna så mycket så att dom kan ta hand om sig själv, när inte jag som kärring 

står framför dom, brukar jag säg. Så när dom slutar här ska dom veta så mycket att dom själva kan ta hand om sin 

kropp eller kost och så, så att dom kan må bra.” 

 

Vidare berättade Lärare A att de pratar lite om vikten av rätt kost och i träningssammanhang, att de 

inte behöver ”kuta som en idiot i spåret och få blodsmak” för att de ska må bra. Sedan ska eleverna 

få prova på allt från stavgång till fitness och bollspel. Lärare A berättade att det denne strävar efter 

att förmedla på sina lektioner är att eleverna ska lära sig olika saker, till exempel att kunna allmänt 

om olika idrotter och dess regler. Men det viktigaste anser vederbörande är att eleverna ska kunna ta 

hand om sig själva och må bra. Avslutningsvis berättade Lärare A om kunskaper inom friluftsliv, 

orientering, simning och livräddning. Inom friluftsliv ska eleverna få uppleva riktigt friluftsliv. När 

det kommer till orientering tycker denne att eleverna ska få en upplevelse av att vara i skog och 

mark och kunskaperna som ska förmedlas är: 

 
”Orientering i skog är väl lite det här att man kan vara ute och orientera sådär, och förstå att man har minskat ner 

på ett papper verkligheten och sen kunna med hjälp av det här lilla pappret, kunna ta sig till olika ställen. Men 

också att orientering är inte bara orientering i skog utan det är även i stads och varuhus, eller var man nu är.”  

 

Om Lärare A ser till simning och livräddning tycker vederbörande att eleverna ska veta ungefär vad 

de klarar av, och veta att om de ramlar från en båt så har de tryggheten i sig själva. Inom 

livräddningen tycker denne att det viktigaste är att eleverna har kunskap och inte får panik om de 

råkar ut för en livräddande situation. Eleverna ska få prova på olika livräddningsmoment utan 

prestationskrav.  

 

Lärare B inledde med att berätta att vederbörande tycker Idrott och hälsa är ett viktigt ämne ur 

samhällsekonomiskt perspektiv. Samhället har inte råd med att ha så många människor med så dålig 

och låg fysisk status att de inte kan klara av ett vanligt åtta till fem arbete. Om ämnet Idrott och 

hälsa kan få upp den fysiska kvalitén hos individen kan livskvalitén också öka. Vidare berättade 

Lärare B om att den viktigaste kunskapen inom Idrott och hälsa på gymnasiet är att eleverna får lära 

sig att veta hur det känns när de anstränger sig. ”Det är inte farligt att pulsen går upp eller att 

hjärtat bultar och musklerna värker.” Lärare B tycker skolidrotten riktar sig till de mindre aktiva 

eleverna. Denne vill få dessa elever att få en ”aha-upplevelse” så att de hittar en aktivitet som de 

tyckte var kul och vill fortsätta med på sin fritid. Då tycker Lärare B att vederbörande har lyckats. 

Lärare B talade om att det denne strävar efter med sina lektioner är att eleverna ska få prova på 

mängder av olika aktiviteter. Det skall vara glädjefulla lektioner så att eleverna upptäcker det roliga 

med att röra sig och idrotta. Dock vill Lärare B lära eleverna att de inte kommer ifrån det här ”no 

 30



pain no game”. Vill de vinna något måste de också anstränga sig. Problemet idag är att allt ska vara 

så lustfyllt och därför vill denne lära eleverna att de måste anstränga sig lite och att allt inte kan vara 

kul hela tiden.  

 

Lärare B avslutade med att berätta om kunskaperna inom friluftsliv, orientering, simning och 

livräddning. Först så menar denne att alla behöver mycket god simkunnighet eftersom det finns så 

mycket vatten runtom i Sverige. Lärare B tycker inte bara att man ska kunna simma utan att 

eleverna ska kunna ta sig fram med bröstsim, ryggsim, ryggcrawl och med vanligt crawl. Vidare 

tycker vederbörande att eleverna ska behärska livräddning. Uppstår ett livräddande läge ska 

eleverna verkligen kunna behärska livräddning. När det kommer till orientering tycker Lärare B att 

eleverna ska kunna läsa en karta och omsätta den från verklighet till karta och vice versa. Eleverna 

ska kunna det grundläggande i hur de passar kartan, de ska veta var de är och hur de tar sig vidare, 

hur långt det är och ungefär hur lång tid det tar. Detta menar denne är extremt användbart i verkliga 

livet med tanke på hur många som reser som Back-packers idag. ”Har du inte lärt dig grunderna är 

du som ett blankt papper till och med när du behöver orientera dig när du går på IKEA” berättade 

Lärare B.  

 

Inledningsvis berättade Lärare C att det blir viktigare och viktigare med ämnet Idrott och hälsa. 

Dagens unga har inte den koordinativa grundträningen som spontanlek ger på grund av mer 

stillasittande, ineffektivitet och tekniska utrustningar har dykt upp. Därför tycker Lärare C att 

idrotten skulle behöva mer plats för att få elever att må bättre. Begreppet hälsa är det viktigaste för 

att de ska klara av sitt liv.  

 
”Även om vi inte ska prestera så mycket så bara att du känner dig hyfsat vältränad gör ju också att du mår bättre 

och kan klara av vissa situationer bättre. Ha större uthållighet, orka mer, har mer ork att göra det du vill göra och 

att man inte när man kommer hem klockan fem sätter sig framför tv:n och sitter där en tre till fyra timmar och sen 

är man trött och går och lägger sig.”  

 

Lärare C berättade vidare att den viktigaste kunskapen inom Idrott och hälsa är att ge eleverna ett 

hälsoperspektiv för livet, det vill säga förstå den fysiska och anatomiska strukturen och koppla detta 

till ett välmående och en träning. Lärare C tror att kunskap och entusiasm vidare ska göra att dennes 

elever får med sig bra saker. Variation i upplägget och genomförandet gör att eleverna kan finna 

något att göra som passar dem, och oavsett vad de väljer är det bra. Om Lärare C skulle få någon 

elev att idrotta på något sätt eller röra på sig på grund av att eleverna har tagit med sig något från 

sina lektioner så tycker denne det vore fantastiskt. Lärare C menar dock att ”det får man ju i regel 

inte reda på, om det är ett lära för livet”. Lärare C avslutade med att berätta om kunskaperna inom 
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friluftsliv, orientering, simning och livräddning. När det gäller orientering vill Lärare C att eleverna 

ska kunna klara av att orientera sig, sköta kartan samt veta var de befinner sig om de skulle hamna 

på okänd mark. Med friluftslivet finns det ingen kunskap denne vill förmedla. När det kommer till 

simning berättade Lärare C att eleverna måste kunna prestera och visa att de kan bogsera en person 

i vattnet för att få godkänt. Även simsätten men framförallt livräddningen är de kunskaper som 

denne vill lära ut.  

 

Lärare D inledde med att tala om att denne tycker Idrott och hälsa är ett viktigt ämne därför att det 

är ”så mycket snack och sån liten verkstad”. Idrottsämnet är verkligen en chans att göra något 

konkret, inte bara prata om dålig folkhälsa. Lärare D vill se till att alla elever i alla fall en gång i 

veckan rör på sig. ”Det känns som det är, nästan är det viktigaste ämnet av alla. För man kan ju va 

hur duktig som helst i engelska eller matte men när man inte mår bra så kan man inte göra så 

mycket.”  

 

Vidare berättade Lärare D att kunskaperna som vederbörande vill ge sina elever är att de verkligen 

ska förstå att de kommer att bli sjuka och skadade om de inte rör på sig ofta och mycket. Sedan vill 

Lärare D ge eleverna kunskap vad de ska tänka på i livet, hela hälsobegreppet och dess alla 

aspekter. Avslutningsvis vill denne att eleverna ska ha fått en positiv upplevelse av rörelse så att när 

de lämnar gymnasiet så kommer de att fortsätta att röra på sig. Det som Lärare D strävar efter att 

förmedla till sina elever är i stort sett samma sak som kunskaperna denne vill ge dem. Det är 

viktigare att eleverna mår bra än att de kanske uppnår ett av läroplanens mål menar vederbörande. 

Det viktigaste är att de får en helhet i hur de ska leva sitt liv och mår bra. Lärare D avslutade med 

att berätta om kunskaperna inom friluftsliv, orientering, simning och livräddning. Livräddning 

menar Lärare D givetvis är för att eleverna ska kunna rädda liv. Grunden läggs i skolan men sedan 

måste de jobba med det hela livet, så att man repeterat det tillräckligt många gånger så att det går 

automatiskt om situationen uppstår. När det gäller orientering menar vederbörande att det är bra att 

eleverna har koll på hur en karta fungerar så att när de åker utomlands vet hur kartan ska passas. 

Med friluftsliv vill Lärare D förmedla känslan med naturen och kunskap om allemansrätten. Denne 

vill förmedla en slags känsla med det och väcka ett intresse. Det sista Lärare D nämnde var 

simning. Eftersom det finns så mycket vatten runtom oss är det bra om eleverna kan simma ifall de 

till exempel ramlar ur en båt.  

 

Inledningsvis berättade Lärare E att ämnet Idrott och hälsa är viktigt för det är så många som inte är 

fysiskt aktiva på fritiden. Lärare E menar att dennes sätt att få eleverna fysiskt aktiva är att de måste 

få kunskap om detta. Vederbörande försöker hela tiden prata med sina elever om det här att hålla sig 
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frisk och ha hälsan. Det räcker med 30 minuter om dagen för att minska risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Kunskaperna inom ämnet berättade Lärare E är att ”ta ansvar för sin hälsa, både 

när det gäller kost och fysisk aktivitet. Jag vill ge eleverna ett smörgåsbord av aktiviteter”. 

Eleverna ska förstå vikten av att de måste röra på sig. Även varför de ska värma upp, varför det är 

bra att träna uthållighet och styrka samt varför de behöver rörlighet ska eleverna få kunskap om. 

Det som Lärare E strävar efter att förmedla på sina lektioner är att det är roligt med fysiska 

aktiviteter och att eleverna mår bra av det. Lärare E avslutade med att berätta om kunskaperna inom 

friluftsliv, orientering, simning och livräddning. Denne tycker att det tillhör allmänbildningen att 

”man ska kunna simma och livrädda någon, därför ska mina elever kunna ABC och första hjälpen 

också”. Inom orienteringen ska eleverna kunna använda kartan, kunna passa den ordentligt samt ta 

sig runt med hjälp av den. Eleverna ska klara av att ta sig från en plats till en annan. Friluftslivet 

hade Lärare E velat ha mer av. Det friluftsliv som vederbörande bedriver med eleverna, är att 

promenera i skogen ibland och då vill denne att eleverna ska känna att det är fint och skönt att bara 

vara ute och promenera. Skridskoåkning i ishallen ingår också i friluftslivet.  

 

Lärare F berättade till en början att denne har sett ungdomar som kommer ut i arbetslivet och är i så 

dålig fysisk kondition att de inte klarar av ett vanligt arbete. Så vederbörande tycker att idrotten 

spelar en otroligt viktig roll. Mycket mer tid skulle behövas så att eleverna naturligt får känna att de 

mår bra av att röra på sig, och att de orkar mer.  

 
”Det som jag ser som min viktigaste uppgift är att plantera nån slags intresse, nåt frö som man har med sig ut. Så 

att man tycker att nånting är kul. Och sen om man går på gym eller går ut med hunden flera timmar i veckan…har 

inte så stor betydelse.” 

 

Viktiga kunskaper som Lärare F vill ge sina elever är att de ska få en förståelse för varför de gör 

vad de gör, hur kroppen är byggd, varför kroppen reagerar på viss träning samt vad det kan 

medföra. Teorin tycker Lärare F också är jätteviktig och försöker få med ofta, men samtidigt vill 

denne inte ta tid från de få aktiva minuter eleverna har i veckan. De kunskaperna som vederbörande 

vill att eleverna har med ut är kunskap om hur de helt enkelt mår bättre rent hälsomässigt. Det som 

Lärare F strävar efter med sina lektioner är att eleverna ska känna en glädje av att röra på sig, känna 

att de orkar mer och helt enkelt blir gladare och kan klara av sin vardag på ett bättre sätt. Sedan vill 

Lärare F föregå med gott exempel själv, att denne som idrottslärare är en bra förebild. Kommer 

läraren in till en lektion och är alldeles slut så ger det inget bra intryck till eleverna. Lärare F 

berättade till sist om kunskaperna inom friluftsliv, orientering, simning och livräddning. Inom 

simningen vill denne känna att eleverna kan ta sig fram i vattnet. Det är otroligt viktigt att kunna 

simma framförallt i livräddningssyfte, men också att kunna själv ta sig fram om de skulle ramla 
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över bord från en båt till exempel. När det gäller friluftsliv är det väldigt viktigt tycker Lärare F och 

denne vill lägga mer tid på det eftersom vederbörande inte tror att de som går ut i skog och mark 

idag vet så mycket om till exempel allemansrätten. Inom orientering är det viktigt att eleverna lär 

sig hur en karta fungerar och att de håller den rätt. Denna kunskap kan de ha nytta av den dagen de 

står i en storstad och ska ta sig från ett ställe till ett annat.  

 

Inledningsvis berättade Lärare G att alla borde tycka att Idrott och hälsa är ett viktigt ämne. 

Vederbörande brukar säga att nästan alla andra ämnen kan eleverna ta igen senare i livet men deras 

fysik är det svårare med. Vi är skapade för rörelse helt enkelt och i dagens stillasittande vardag blir 

det ännu viktigare att röra på sig menar Lärare G. Kunskaperna denne vill ge eleverna är att lära för 

livet, att fysik är en färskvara, och kroppen måste hela tiden underhållas. Det går inte att bara träna 

ett år och sedan sluta. Lärare G vill att eleverna ska få en ”aha-upplevelse” att detta känns bra. Då 

har denne som idrottslärare kommit långt, om vederbörande fångar ett korn här och där, så att några 

fler elever börjar träna. Vad eleverna gör har inte så stor betydelse utan mer att de hittar något som 

de kan göra under hela livet. Det som Lärare G strävar efter att förmedla till sina elever är glädjen, 

nyttan och vitsen med att röra sig och att hålla igång, och därigenom träna sin kropp. ”Bra 

kondition eller hyfsad styrka går inte att köpa på Hemköp. Man måste själv lägga ner lite tid.” 

 

Avslutningsvis berättade Lärare G om kunskaperna inom friluftsliv, orientering, simning och 

livräddning. Orienteringen ser denne som friluftsliv och inom detta ska eleverna lära sig att läsa en 

karta. Om de åker ut någonstans i världen så är detta en bra kunskap, så de kan ta sig fram. När det 

kommer till simning menar Lärare G att det är ett moment som ska ingå i livräddning. 

Livräddningskunskaper är viktiga att ha eftersom vi bor i ett land med mycket vatten. Till sist så är 

en del i friluftslivet att bara komma ut i friska luften. För många elever är det värt mycket eftersom 

de aldrig i sin vardag ser något annat än betongfasader.  

 

4.4.1. Analys 

 

De flesta av lärarna nämnde att ämnet idrott och hälsa blir allt viktigare. Detta beror på dagens 

samhälle, där allt går mot mer stillasittande och användandet av tekniska utrustningar. Forskningen 

visar också på betydelsen av rörelse för ökad folkhälsa. Eleverna måste ha hälsan för att klara av sin 

vardag samt att ha ett vanligt åtta till fem arbete. En av lärarna hävdar också att ämnet är viktigt ur 

samhällsekonomiskt perspektiv. Två av lärarna belyser att ämnet är otroligt viktigt för att få en 

bättre hälsa hos eleverna. Har de inte hälsan spelar det ingen roll hur duktiga de är i övrigt. 

Merparten av intervjupersonerna menar att ämnet är till för de elever som inte redan är aktiva.  
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Mesta delen av samtliga lärare nämnde att de ville att deras elever ska få kunskap för att kunna ta 

ansvar för sin hälsa så att de mår bra samt förstår vikten av att röra på sig för sin egen hälsa och 

välbefinnande. Två av intervjupersonerna vill ge sina elever en ”aha-upplevelse”. Lärare B ville ge 

det för de inaktiva eleverna så att de hittar en aktivitet att fortsätta med på fritiden medan Lärare G 

ville att eleverna skulle känna att det känns bra att röra på sig. Lärare B och F vill att deras elever 

ska lära sig samt ha förståelse för hur det känns, vad de gör och varför kroppen reagerar på viss 

träning. Lärare F vill också att eleverna ska förstå att tränar de så orkar de mer. Lärare C och G vill 

även ge eleverna ett hälsoperspektiv för livet, alltså att lära för livet. 

 

Kunskaperna som de intervjuade lärarna ville förmedla till sina elever är i stort sätt samma som det 

lärarna strävar efter att förmedla under sina lektioner. De flesta av intervjupersonerna menar att det 

som är viktigast är att eleverna har kunskap om deras egen hälsa och att de mår bra. Hälften av 

idrottslärarna ville att eleverna ska känna glädje med deras lektioner så att de skapar ett intresse för 

att hålla på med fysisk aktivitet på fritiden. Två av lärarna menar att detta görs genom variation och 

att eleverna får prova mängder av olika aktiviteter medan två andra vill genom deras kunskap och 

genom att vara bra förebilder se till att eleverna får med sig bra saker ut i livet.  

 

Samtliga av de intervjuade lärarna ville inom orienteringen ge eleverna kunskaper om till exempel 

hur de passar en karta, så att de kan ta sig från plats till plats, samt att orientering inte bara sker i 

skog utan även i städer och varuhus. Samtliga lärare tyckte att eleverna ska ha god kunskap i 

simning och livräddning eftersom det finns mycket vatten i Sverige, till exempel att om de ramlar 

från en båt så ska de veta vad de ska göra. Två lärare nämner mer ingående att olika simsätt och 

framförallt att eleverna ska behärska livräddningen är viktiga kunskaper. De flesta av lärarna som 

intervjuades lär inte eleverna några speciella kunskaper inom friluftsliv, utan de vill mer att 

eleverna ska få en upplevelse av att vistas i naturen. En av lärarna belyser kunskapen om 

allemansrätten.  
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4.5. Sammanfattande analys  

 

Samtliga av de intervjuade idrottslärarna har i stort sett samma lektionsupplägg där delarna är 

uppvärmning, huvudaktivitet och avslutning med eventuell samling. Lektionerna har en variation i 

form av innehåll, tempo och övningar och olika aktiviteter och lek som viktigt för att eleverna ska 

känna att de har roligt under lektionerna. Innehållet på lektionerna bestäms av läroplanen eller den 

gemensamma planering som idrottslärarna har gjort. De flesta av intervjupersonerna menar dock 

också att målgruppen och lokaler styr innehållet. 

 

Nästan samtliga lärare följer styrdokumenten när det gäller termins och läsårsplaneringen. Dock 

påverkar också lokaliteter, tillgång till sal, kostnader, material och elevernas intresse. 

Styrdokumenten påverkar undervisningen eftersom den måste innehålla vissa moment. Själva 

upplägget bestämmer dock lärarna sedan gemensamt med eleverna. Momentet orientering har 

hälften av lärarna i form av stadsorientering samt en friluftsdag i skog varje år. Den andra hälften av 

lärarna bedriver det enbart under lektionstid i närområdet. När det gäller momentet friluftsliv anser 

samtliga lärare att det är sparsamt förekommande. Tid, pengar och övriga lärares motvilja sätter ofta 

stopp för orientering och friluftsliv. Momenten simning och livräddning ses som en del och 

samtliga lärare har detta en till två gånger per läsår. De grundläggande livräddningsmomenten ingår 

i undervisningen för hälften av lärarna. Flertalet har också något prov inom livräddningen. Två 

lärare går även igenom första hjälpen ABC och HLR med sina elever i sal. Sett enbart till simningen 

lär hälften av lärarna eleverna simning och olika simsätt. 

 

De flesta av de intervjuade lärarna nämnde att de anser att ämnet Idrott och hälsa blir allt viktigare i 

dagens alltmer stillasittande samhälle. Eleverna behöver ha en bra hälsa för att klara sin vardag samt 

för att kunna ha ett framtida arbete. Ämnet ska också vara till för de elever som inte redan är aktiva. 

Därför vill lärarna ge sina elever kunskaper så att de kan ta ansvar för sin egen hälsa samt att de 

förstår att de mår bra av att röra på sig. Att eleverna ska få en förståelse för träningens alla aspekter 

samt få kunskap om ett hälsoperspektiv för livet ska lärarna också sträva efter. De inaktiva ska hitta 

ett eget intresse genom att få prova på många olika aktiviteter.  

 

Kunskaperna inom styrdokumentens moment ska inom orienteringen vara hur en karta passas, hur 

eleverna tar sig från a till b samt att orientering kan användas i andra sammanhang än i skogen, när 

det gäller simning och livräddning ska eleverna ha en god kunskap inom detta för att kunna rädda 

sig själv eller andra. Inom momentet friluftsliv förekommer inga speciella kunskaper utan det är 

mer en form av ren upplevelse.  
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5. Diskussion 
 

Diskussionen är uppdelad i två delar. En metoddiskussion där metoderna i arbetet diskuteras samt 

en resultatdiskussion där resultatet diskuteras kopplat till bakgrunden. 

 

5.1. Metoddiskussion  

 

Metoden för intervjun är kvalitativ. Detta innebär att svaren intervjupersonerna ger kan bli djupa 

samt att de förhoppningsvis kan känna att de verkligen kan berätta fritt om det som det frågas om, 

inte som att vid en enkät vara låst till specifika svarsalternativ. Emellertid kan kvalitativa intervjuer 

samtidigt bli väldigt långa och utförliga om inte intervjuaren begränsar frågorna och avbryter när 

intervjupersonen berättar om saker som inte hör till intervjufrågorna. Kvalitativ intervju är bra på så 

sätt att intervjuarna troligtvis får veta vad den intervjuade menar med eller hur han eller hon 

uppfattar ett ord eller en företeelse 90. Valet av kvalitativa intervjuer som metod för att uppnå 

arbetets syfte och frågeställningar visar sig vara bra. Tack vare intervjupersonernas lediga och djupa 

svar på intervjufrågorna blir empirin stor och det är relativt lätt att finna svaren på 

frågeställningarna. Vissa delar av intervjusvaren där intervjuarna inte begränsat intervjupersonernas 

berättande blir dock lite svamliga och utanför själva den ställda frågan men i analysen är det trots 

detta mycket lätt att finna underlag för att uppnå syftet och frågeställningarna.  

 

Urvalet består av sju gymnasielärare i Idrott och hälsa. Erfarenheter och kunskaper från dessa 

gymnasielärare anses passande eftersom styrdokumenten för skolan och ämnet Idrott och hälsa är 

viktiga att vara medveten om inom läraryrket. Metoden strategiskt urval används för att finna en 

variation bland de idrottslärare som intervjuas. Urvalet består av både män och kvinnor samt yngre 

och äldre inom yrket. Denna uppdelning är fullt tillräcklig för att uppnå variation inom ett 

undersökningsområde 91. Empirin som detta urval har bidragit till går emellertid inte att statistiskt 

sätt generalisera till hur alla idrottslärare på gymnasiet arbetar, eftersom det enbart rör sig om en 

undersökning bland sju lärare på endast en plats i Sverige. 

 

För att garantera att intervjun kommer att behandlas konfidentiellt beskrivs uppgifterna i urvalet och 

empirin i mer allmänna ordalag. Genom att benämna lärarna från A till G samt 

undersökningskommunen som västsvensk upprätthålls konfidentialiteten. Om deras egentliga namn 

eller kommunen skrivits ut hade det varit lätt att komma fram till vem som kan ha sagt vad. I 

                                                 
90 Trost, 1997 
91 Trost, 1997 
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enlighet med Trost används inte heller fingerade namn på grund av att om en lärare ges ett annat 

namn kan detta stämma överens med annan existerande lärare i en västsvensk kommun 92.  

 

Intervjuerna spelas in på band. Fördelen med den här metoden kan vara att intervjuerna kan skrivas 

ut ordagrant och då kan det även fås med saker som, om enbart anteckningar förts, hade missats. 

Det kan vara till exempel småord som är betydande för helheten i frågesvaren. Dessutom kan 

intervjuaren med hjälp av bandspelare enbart koncentrera sig på att lyssna och förstå 

intervjupersonens frågor och svar. Om inte bandspelare används kan också intervjupersonerna 

uppfatta intervjuarnas ständiga antecknade eller frånvaro av antecknande som en smula förbryllande 

eller störande. Intervjupersonen kan tänka varför antecknande intervjuaren nu men inte innan, sa jag 

något fel, varför var det jag just sa extra intressant och så vidare. Detta gör att intervjupersonen kan 

bli en aning osäker över sina svar. Nackdelen med att använda sig av bandspelare är att det kan vara 

tidskrävande att lyssna igenom de inspelade intervjuerna. Om de ska skrivas ner ordagrant behövs 

intervjuerna spelas fram och tillbaka och lyssnas igenom åtskilliga gånger för att allt som sägs ska 

kunna skrivas ner på papper. Dessutom kan intervjupersonerna bli besvärade och kanske hämmade i 

sina svar när de vet att intervjun spelas in på band 93. Många människor känner sig ibland osäkra 

om de ser en bandspelare framför sig och vet att deras röst kommer spelas in och lyssnas på flertalet 

gånger. De flesta kan dock vänja sig vid bandspelarens närvaro och glömma bort den så att de trots 

att de blir inspelade kan prata fritt och ohämmat.  

 

5.1.1. Reliabilitet 

 

När det gäller reliabiliteten i intervjuerna så eftersträvas det att situationen ska vara likadan för alla 

intervjupersoner när det gäller till exempel ordningsföljden på frågorna. Intervjuerna genomförs i 

enskildhet med enbart intervjupersonen och intervjuarna. Intervjupersonen får själv välja tid och 

plats för intervjun. Detta görs för att intervjupersonen ska känna en trygghet i den inte alltid så 

bekväma intervjusituationen 94. 

 

När det gäller att generalisera empirin så att intervjupersonernas uppfattningar framkommer i 

analysen, så skildras inte vad idrottslärare i allmänhet tycker, utan generaliseringen görs inom 

undersökningsurvalet, det vill säga vad de sju intervjuade lärarna generellt tycker. I en 

intervjustudie på endast sju lärare i ämnet Idrott och hälsa kan resultatet inte generaliseras till alla 

                                                 
92 Trost, 1997 
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lärare inom ämnet utan det fås endast en glimt av de olika uppfattningarna som finns bland dessa 

lärare 95.  

 

5.2. Resultatdiskussion  

 

Lärarna i Idrott och hälsa försöker få alla elever att bli intresserade och hitta sin form av fysisk 

aktivitet. Detta gör de genom att ha många olika aktiviteter 96. Forskningen visar också att det finns 

hinder för att uppnå mål inom till exempel friluftsliv97. Tiden för ämnet reduceras alltmer samtidigt 

som tillgången till lokaler, material och ekonomi är begränsat98. Detta bekräftas också av de 

intervjuade lärarna i studien.  

 

De elever som inte är fysiskt aktiva på sin fritid, anses inte kunna bli hjälpta av den korta tid ämnet 

Idrott och hälsa har i skolan, eftersom aktiviteterna som erbjuds där är formade efter dem som redan 

gillar idrott. Har skolan inte råd att köpa in material så skapas istället aktiviteter utifrån de saker 

som finns. I en vanlig idrottssal kan det inte bedrivas så väldigt många olika aktiviteter. Därför kan 

lärarna bli väldigt begränsade med vad de kan erbjuda eleverna. För att prova på till exempel 

annorlunda aktiviteter utanför skolan som exempelvis ridning och bowling behövs pengar, men då 

skolan inte får kosta kan bli det svårt att erbjuda dessa aktiviteter. För många elever kanske just de 

här aktiviteterna, om de fick chansen att regelbundet utöva dem med idrottslärares hjälp, skulle 

kunna hjälpa dem att få ett bestående intresse för den här fysiska aktiviteten även på fritiden.  

 

Tiden för ämnet är en annan aspekt som sätter käppar i hjulet för lärarna. De ska kunna ge alla 

elever kunskaper och förståelse inom en mängd områden. Detta bekräftas också av den tidigare 

forskningen 99. Har lärarna kanske bara en lektion i veckan med varje klass så kan de inte hinna gå 

igenom speciellt mycket. Eftersom det finns så många delar som ska in så kan lärarna inte lägga fler 

än några lektioner på samma moment. För att lärarna ska kunna ge eleverna en teoretisk kunskap 

om hälsa krävs det mer tid. Det ses som omöjligt för lärarna att både få in teori och praktik på den 

korta tid som finns. Elevernas fysiska aktivitet borde gå först, men den blir lidande om det tas tid till 

att ha teori i salen. Eleverna behöver all fysisk aktivitet de kan få, eftersom skolans idrottslektioner 

kanske är det enda tillfället de utövar någon form av fysisk aktivitet.  

 

                                                 
95 Trost, 1997 
96 Larsson & Redelius, 2004; Larsson, 2004 
97 Sandahl, 2002; Lundvall et al, 2002 
98 Patriksson, 2002; Larsson & Redelius, 2004 
99 Fernbrant, 1997; Patriksson, 2002 
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Bollspel är den dominerande aktiviteten och det är den mest populära fritidsaktiviteten 100. Även 

intervjuerna i studien visar på detta. Bollspel kanske emellertid inte är den bästa lösningen för att få 

inaktiva elever aktiva, eftersom bollspel förmodligen är det sista de vill hålla på med. Lösningen 

borde istället vara att dela upp ämnet i två delar. Har man kvar ämnet i dess nuvarande form med så 

brett innehåll och så lite tid kommer aldrig de elever som bäst behöver idrott få upp intresset för att 

börja med det. Om ämnet delas i två delar, en idrottsdel och en hälsodel, samt att det fås mer tid till 

ämnet borde det bli både lättare för lärarna och bättre för eleverna. Det blir lättare på grund av att då 

har lärarna kanske mer tid att under idrotten ha traditionella idrotter och bara koncentrera sig på 

utförande och att se till att eleverna är aktiva. I hälsodelen kan de fokusera mer på den teoretiska 

kunskapen och eleverna kan få prova på olika hälsoaktiviteter. I hälsodelen bör det inte finnas något 

tävlingsmoment och inga krav på prestation. Det finns en mängd andra aktiviteter som är minst lika 

bra ur hälsosynpunkt. Aktiviteterna som bedrivs och gås igenom kan vara stavgång, spinning och 

Friskis och svettis, avslappning, kost och ergonomi till exempel för att eleverna ska se att de kan 

vara aktiva och ha en bra hälsa även utan att spela fotboll eller handboll. Dessutom borde en 

uppdelning av ämnet göra att de elever som är duktiga i traditionell idrott inte lika lätt kan ta plats 

och dominera på samma sätt. Utan krav på tävling och prestation kan de mindre aktiva också få en 

chans att på ett lättsamt sätt prova olika aktiviteter. De mindre duktiga eller inaktiva eleverna 

behöver då kanske inte känna pressen från andra av att prestera eller vara bra i till exempel 

innebandy. Det viktiga är att de kan känna att de slipper kraven på att göra mål utan istället kan gå 

en runda med stavar och få upp flåset, och därigenom får ett intresse för att det är kul med stavgång.  

Lärarna i studien menar att de vill föregå med gott exempel, ha en positiv inställning själva samt att 

de ska bemöta alla elever på samma sätt och ge alla förutsättningar för att hitta sin aktivitet. Detta 

stämmer överens med vad tidigare forskning om lärarna visar 101. Utbildade idrottslärare borde vara 

de som visar eleverna, framförallt de inaktiva, hur ett fysiskt aktivt och hälsosamt liv ser ut. Här är 

det viktigt att leva som man lär så att eleverna inte tappar förtroendet för läraren. Det skulle kanske 

inte vara trovärdigt att som idrottslärare väga 100 kg och komma in på lektionen och tycka allt är 

pest och pina eller vara helt slut, samtidigt som förtroende vill inges och att rätt signaler till eleverna 

sänds. 

 

Eleverna ska få kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ansvar för att utveckla ett bestående 

intresse så att de är fysiskt aktiva på sin fritid. Eleverna ska också få fördjupad kunskap om hälsa 

och friluftsliv. De moment som undervisningen ska innehålla är motion, livräddning, första hjälpen, 
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traditionell idrott och vistelse i naturen 102. Läroplanen kan inte följas slaviskt eftersom målen i den 

är omöjliga att uppnå på grund av dagens reducering av tid för ämnet 103. Tillgången till lokaler, 

material och resurser är också begränsat 104. Detta gör att områden som till exempel friluftsliv och 

livräddning endast bedrivs i liten omfattning 105. Lärarna i studien belyser också detta. Samtliga 

intervjuade lärare menade att varken orientering eller friluftsliv kan genomföras i full utsträckning 

på grund av att skolans ekonomi inte tillåter detta. Dagens skola får inte kosta och då är det svårt 

när skolan måste betala för att eleverna ska åka iväg och bedriva friluftsliv, om skolan inte har 

några pengar. Lösningen finns ju då att lärarna kanske under bara några timmar går ut med sina 

elever i skogen. Det finns skogar runt omkring som kan utnyttjas för att i alla fall få lite orientering 

och friluftsliv.  

 

Enligt läroplan och kursplan är det endast ett fåtal moment som tydligt står utskrivna ska ingå, 

bland annat friluftsliv och livräddning. Dock nämns ordet fysisk aktivitet på flera ställen 106. 

Läroplanen är så diffus att alla kan tolka den utefter sina egna erfarenheter. I begreppet fysisk 

aktivitet kan i stort sett vilken aktivitet som helst, där eleverna får röra på sig, ingår. Så vad lärarna 

än bestämmer sig för att göra under lektionerna kan styrkas med att det är en form av fysisk 

aktivitet. När det gäller simning och livräddning är det främst livräddning och första hjälpen som 

ingår som moment i styrdokumenten, inte simning 107. Emellertid så krävs det god simkunnighet för 

att kunna utföra livräddning i vatten, så därför blir det självklart att lärarna bör träna upp elevernas 

simkunnighet. Lärarna i studien har samtliga med simning och livräddning i sin undervisning, dock 

endast under några få tillfällen per läsår. Lärarna tycker emellertid att de arbetar bra med dessa 

moment. Vissa har närmare till en simhall och förutsättningar är mycket goda. Inga ekonomiska 

eller materiella begränsningar finns för hälften av lärarna. De andra får klara sig med enskilda 

begränsade tillfällen för dessa moment. Att endast ha ett fåtal tillfällen per läsår är för lite för att 

eleverna verkligen ska få kunskap samt att de verkligen ska kunna behärska och utföra livräddande 

första hjälpen. För detta krävs mycket mer tid och framförallt då i form av träning. Under ett 

lektionstillfälle är det närmast omöjligt att både hinna gå igenom grundläggande 

livräddningskunskaper samtidigt som eleverna lär sig behärska det genom att de får träna mycket på 

det. Hälften av lärarna i studien har ett prov inom livräddningsmomentet för att se hur mycket 

eleverna kan. Detta kanske inte är det bästa sättet, utan mer träning för att göra eleverna säkra 

                                                 
102 Skolverket, 2000a, b; Utbildningsdepartementet, 2006 
103 Raustorp, 2000; Engström, 2001 
104 Lundvall et al, 2002; Larsson & Redelius, 2004 
105 Fernbrant, 1997; Engström, 2002 
106 Skolverket, 2000a, b; Utbildningsdepartementet, 2006 
107 Skolverket, 2006a, b 
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istället för att låta de prestera är ett bättre sätt. Ett prov görs för att klara provet just nu, inte för att 

lära sig kunskaper för livet.  

 

Dagens samhälle går mot alltmer stillasittande och ett beroende av tekniska hjälpmedel 108. 

Folkhälsosjukdomarna ökar till och med bland barn och ungdomar 109. Lärarna i studien är väl 

medvetna om denna problematik. Samtliga intervjuade nämner att hälsan hos deras elever är otroligt 

viktig. Har de inte hälsan så spelar det ingen roll hur duktiga de är presteringsmässigt i de övriga 

ämnena. I längden kommer de elever med en dålig hälsa inte att orka med ett vanligt arbete. Denna 

kunskap har lärarna förvärvat sig genom att de fått utbildning och erfarenheter inom Idrott och 

hälsa. Ingen av lärarna är outbildad och detta gör att de kan förstå hälsans betydelse för människan. 

Lärarna i studien ser det som mycket oroväckande att dagens ungdomar är i mycket större 

utsträckning inaktiva eller lågt aktiva på sin fritid. Målen som finns i styrdokumenten 110 är de som 

lärarna i studien nämner som kunskaper de vill ge sina elever. Lärarna verkar vara väl medvetna 

och insatta i läroplanen och kursplanen eftersom de verkligen arbetar med ett hälsoperspektiv på 

sina lektioner.  

 

Tidigare forskning anser att ämnet Idrott och hälsa inte ska gå ut på att bara vara fysiskt aktiva och 

ha roligt på lektionerna 111. Lärarna i studien bekräftar dock inte detta utan menar att lektionerna 

måste vara glädjefyllda och roliga. Det är en förutsättning för att eleverna ska lära sig något 

överhuvudtaget, då erfarenhetsmässigt lär individer sig lättare om de har roligt. Med att ha roligt 

menas emellertid inte att eleverna bara ska få springa runt och lattja samt göra lite som de vill, utan 

att lektionerna skall göras roliga genom att ha ett upplägg som eleverna tycker är både intressant 

och samtidigt roligt. Det borde gå att bedriva bra undervisning samtidigt som den är rolig. Ett 

exempel på detta är innebandy som kan spelas med en trasa och genom att eleverna sitter ihop i 

benen två och två. Detta manar garanterat till skratt och spelet kan läras in på ett enklare och mer 

annorlunda sätt. När eleverna blir hopsatta på detta sätt lär de sig förhoppningsvis också omedvetet 

att samarbeta och ta hänsyn till varandra. Genom glädjen uppfylls även andra mål utan att eleverna 

är medvetna om det.  

 

Lärarna i studien vill ge eleverna, och särskilt då de inaktiva eleverna, en förståelse för hur viktigt 

det är att ta hand om sin egen hälsa och röra på sig för att må bra. En förståelse för hur det känns när 

de tränar, och hur kroppen fungerar vid träning är viktiga kunskaper för att eleverna ska fortsätta 

                                                 
108 Engström, 2005; Karlefors, 2002 
109 Pellmer & Wramer, 2002; Hultgren, 2002 
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vara fysiskt aktiva hela livet. Dessa mål överensstämmer med läroplanens mål för ämnet 112. Som 

lärare kan det emellertid aldrig vetas om ens undervisning leder till att eleverna fortsätter vara 

fysiskt aktiva genom hela livet. Efter att eleverna gått ut har lärarna ofta inte någon kontakt med 

dem och kan därför aldrig veta om deras elever fått med sig kunskaper som gör att de lever 

hälsosamt och är fysiskt aktiva. Det kan endast fås reda på om lärarna senare i livet stöter på sina 

gamla elever och de berättar just om detta. Det är heller inte enbart idrottslärarna som påverkar om 

en elev blir fysiskt aktiv eller inte 113. Det lärarna kan göra är att så ett frö hos sina elever, väcka ett 

intresse för fysisk aktivitet, men för att eleverna ska fortsätta med detta är det troligt att kompisarna 

och närmiljön har större betydelse. Håller alla kompisarna på med fotboll eller dans till exempel är 

det mycket större chans att även en icke fysiskt aktiv elev börjar och fortsätter med samma sak.  

 

Avslutningsvis anses målen i läroplanen vara väldigt ambitiösa. Att under den korta tid som finns 

kan det anses att det är omöjligt för lärarna att uppnå dessa mål på ett bra sätt. Om lärarna skall 

kunna ha möjlighet till detta måste ämnet få mer tid, annars kommer förmodligen eleverna aldrig att 

se idrotten som ett ämne där de lär sig saker som de kan ha nytta av i livet, utan de kommer 

troligtvis att fortsätta se ämnet som en tillfällig paus från de teoretiska lektionerna, och som ett 

ämne där eleverna bara kan ha roligt. Inser de övriga ämneslärarna vikten av fysisk aktivitet för 

elevernas prestation kanske lärarna blir mer benägna att släppa lektionstid, eftersom det i längden 

även gynnar elevernas prestationer i deras teoretiska ämne.  

                                                 
112 Utbildningsdepartementet, 2006; Skolverket, 2000a, b 
113 Larsson, 2003; Engström, 2005 
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6. Slutsatser och implikationer 
 

Undersökningen har visat att samtliga lärare arbetar för att skapa ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet hos sina elever. De vill att alla elever ska kunna vara aktiva på lektionerna och hitta sin 

form av fysiska aktivitet att fortsätta med på fritiden. Läroplanens mål för ämnet är just dessa och 

därmed visar undersökningen på att lärarna arbetar med dessa. Eleverna ska efter det att de slutat 

gymnasiet ha så pass stor kunskap om sin egen kropp och hur den tränas att de själva ska kunna ta 

initiativ och träna den i någon form. De intervjuade lärarna menar att eleverna själva måste klara av 

sin hälsa den dagen de som lärare inte står framför dem och säger vad de ska göra.  

 

Undersökningen bekräftar den tidigare forskningen, när det gäller hur lärarna arbetar och vilka 

kunskaper det gäller att få eleverna att ta med sig ut i livet. Lärarna har en varierad undervisning 

med många aktiviteter samt ett genomtänkt lektionsinnehåll. Lärarna i undersökningen försöker 

också vara positiva och engagerade i sin idrottslärarroll så att de kan få med alla elever i lektionens 

aktiviteter. Lärarna är även väl medvetna om hur dagens samhällsutveckling ser ut. Vardagen blir 

mer beroende av teknisk utrustning och är mer stillasittande och därför inser de intervjuade lärarna 

den vikten av sin egen yrkesroll för att eleverna ska kunna bli fullgoda hälsosamma yrkesarbetande 

medborgare. 

 

Friluftslivet är mycket begränsat förekommande i de intervjuade lärarnas utsagor. Även det viktiga 

momentet livräddning har en marginaliserad roll. Lärarna i undersökningen följer inte läroplanen 

helt om detta skulle göras så skulle friluftsliv, livräddning, dans samt fysiska aktiviteter i form av 

bollspel, racketsporter, friidrott, med mera, vara lika stora delar i undervisningen. Detta visas i 

undersökningen inte alls vara fallet. Bollspel är det som dominerar medan dans, friluftsliv och 

livräddning är sparsamt förekommande.  

 

6.1. Praktiska implikationer  

 

Läroplanens mål om att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet följs i stor utsträckning av 

lärarna i undersökningen. De har varierande lektioner för att nå alla elever och en mängd olika 

aktiviteter erbjuds. Empirin bekräftar att den tidigare forskningen stämmer med verkligheten i alla 

fall de två undersökta gymnasieskolorna. Emellertid är det som krävs för en fullgod undervisning 

material och ekonomi, men framförallt mer tid för ämnet. De elever som är inaktiva kommer 

förmodligen att fortsätta vara detta om lektionsinnehållet förblir likadant som det är idag. Det är 

varierat, men ändå begränsat till att bara bedrivas i stort sätt inom skolans gränser. Det lärarna borde 
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göra är att försöka få till ett större samarbete idrottslärarna emellan. Fås ett större samarbete 

idrottslärarna emellan så skulle de lärare som ligger parallellt med sina klasser kunna dela upp 

klasserna i två delar utifrån intresse istället för utifrån klasstillhörighet. Lärarna skulle då kunna 

bedriva en mer idrottsinriktad aktivitet och en mer hälsoinriktad. För att ett bra samarbete mellan 

idrottslärarna ska fungera gäller det att schemat är anpassat så att alla klasser börjar och slutar 

samtidigt. Är schemat likadant för alla som ska ha idrott är det lättare för alla idrottslärarna att göra 

så att eleverna får ut mesta möjliga av sina idrottslektioner.  

 

Ett råd att ge till verksamma idrottslärare är att för att skapa ett större intresse och framförallt en 

förståelse för den fysiska aktivitetens betydelse för en god hälsa kan det vara så att idrottslärarna 

själva nog måste ta tag i att göra samtliga personal på skolan, speciellt övriga ämneslärare, 

medvetna om detta. Hälsan har stor betydelse för elevernas välbefinnande. Mår eleverna inte bra 

hälsomässigt kan det hända att de heller inte lär sig något nämnvärt i de övriga ämnena, därmed 

påverkas förmodligen alla lärares ämnen. Hela kroppen måste må bra, såväl psykiskt, fysiskt som 

socialt, för att kunskap ska kunna inhämtas. Att medvetengöra denna faktor för övriga lärare på 

skolan kan göra att problem, i form av att hålla fast vid sin egen lektionstid, undviks. Alla lärare ser 

sina ämnen som viktiga, och ofta vill de förmodligen inte släppa tid från sina lektioner till någon 

annans ämne. Idrottslärare kan ofta vara de som inte är med i den övriga skolans verksamhet 

eftersom idrottshallen ligger skild från skolan övriga lokaler. Om idrottslärarna själva tar initiativet 

och vill medvetengöra övriga lärare, kan ett sätt vara att de så ofta de hinner går till de 

gemensamma utrymmena och arbetslagsträffarna. Då skapas förhoppningsvis en större samkänsla 

med skolans övriga lärare. Detta gynnar även aktivitetsdagar. Vet övriga lärare inget om hur 

idrotten bedrivs under dessa dagar är det inte heller troligt att de vill delta. Med en större insikt i 

ämnet kanske fler lärare vill arbeta ämnes övergripande med elevernas hälsa och fullt ut uppfylla ett 

av läroplanens viktigaste mål för hela skolverksamheten; att alla elever ska få kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa 114. 

 

6.2. Vidare forskning 

 

Studien har visat att tidigare forskning stämmer väl överens med hur verkligheten ser ut. Emellertid 

behövs det alltid mer forskning på området för att verkligen få reda på hur lärarna konkret arbetar 

didaktisk med innehåll med mera. Detta är många forskare dock väl medvetna om 115. Detta arbetets 

intervjuundersökning med gymnasielärare bidrar endast till att bekräfta redan konstaterad forskning. 

                                                 
114 Utbildningsdepartementet, 2006 
115 Lundvall et al, 2002 
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För att få ett mer användbart material till att generalisera hur de flesta idrottslärare i Sverige arbetar 

krävs en mycket större mängd empiri. Detta är något att bygga vidare på. Det vore också intressant 

att utveckla arbete med att observera om idrottslärarna rent praktiskt arbetar så som de säger att de 

gör. Detta skulle kunna filmas under en lektion i veckan under ett helt läsår för att verkligen påvisa 

hur lärarna arbetar rent didaktiskt. Även elevernas syn på området kring lärandet vore intressant att 

få en inblick i. Detta är något för framtida forskning att fundera vidare på. 
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Bilaga 1 
 
Hej!        
 
Vi är två lärarstuderande på Högskolan i Halmstad som denna termin ska skriva vårt examensarbete 
inom området Idrott och Hälsa. Arbetstiteln är ”Livslångt lärande i undervisningen”. Vi vill få 
tankar, metoder och bakgrund till både er som idrottspersoner och till er undervisning i Idrott och 
Hälsa. 
 
Vårt mål är att göra 7 intervjuer med lärare i Idrott och Hälsa på en teoretisk/idrottsinriktad 
gymnasieskola och en praktisk/estetisk i Halmstad kommun. Därför undrar vi nu om du skulle 
kunna tänka dig att ställa upp för en intervju som kan hjälpa oss med vår insamling av material.  
 
Vi är mycket tacksamma om du vill ta dig tid att hjälpa oss i vårt syfte att få ihop ett arbete som 
belyser lärare på gymnasiet. Vi tror att du har mycket kunskap som skulle vara intressant att ta del 
av. 
 
Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Materialet behandlas konfidentiellt.  
 
Har ni några frågor angående intervjun eller arbetet får ni gärna kontakta oss eller våra handledare. 
 
Vi kommer att kontakta er inom de närmaste veckorna för att boka in en tid för intervjutillfället. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Caroline Bjersér och Susanne Andersson  
 
Caroline carro_ckone@hotmail.com Susanne zuzieq@hotmail.com
0739-325649   0734-224070 
 
Handledare 
Lars Kristén   Magnus Fernberg 
035-167215   035-167234 
 
 
 
 

 

mailto:Carro_ckone@hotmail.com
mailto:zuzieq@hotmail.com


Bilaga 2 

Intervjuguide       
 
Bakgrund idrottslärare 
 
Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 
Vilket år tog du din lärarexamen? 
Hur länge har du arbetat som lärare i Idrott och Hälsa? 
Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats? 
Vilka program undervisar du mestadels på? 
Hur skapades ditt intresse för idrott? 
Hur ser din egen idrottsbakgrund ut? 
Hur idrottar du idag? 
Vad var det som gjorde att du ville bli idrottslärare? 
 
Huvuddel 
 
Lektion 
1 Hur ser en typisk lektion ut? 
2 Hur väljer du innehåll på lektionerna? 
3 Hur ser termins/läsårsplaneringen ut? Vilka moment ingår? 
4 Vilken påverkan har styrdokumenten på din undervisning? 
 
Elever 
5 Påverkar elevernas förkunskaper lektionsplaneringen? 
6 Påverkar elevernas programinriktning lektionsplaneringen? 
 
Ämnet och kunskaper 
7 Varför tycker du att idrott och hälsa är ett viktigt ämne? 
8 Vilka viktiga kunskaper vill du ge eleverna? 
9 Vad strävar du efter att förmedla med dina lektioner? 
10 Hur gör du för att skapa ett intresse för fysisk aktivitet hos dina elever? 
11 Vad är varierad undervisning för dig? 
12 Hur arbetar ni med friluftsliv, orientering, simning och livräddning i undervisningen? 
13 Vilka kunskaper vill du förmedla till eleverna genom att ha ovan nämnda moment i 
undervisningen? 
 
Övrigt 
 
Något att tillägga? 
 

 


