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Abstract 

  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare mot gymnasieskolan i ämnet Idrott 

och hälsa ställer sig till en tidsmässig utökning av ämnet och vad detta i så fall kan ha för 

konsekvenser och möjligheter för undervisningen. För att få svar på syftet användes en 

kvalitativ metod i form utav två fokusgruppsintervjuer, innehållande totalt sex verksamma 

idrottslärare på en gymnasieskola i Västsverige. Studien visade bland annat att 

idrottslärarna ställer sig positiva till en tidsmässig utökning av ämnet Idrott och hälsa och 

att en eventuell utökning skulle kunna öppna för nya möjligheter i lärarnas undervisning. 

Exempel på detta skulle kunna vara mer hälsoundervisning i form av teori och en utökning 

av den individbaserade idrottsundervisningen.  

 

Ämnesord: Idrottslektion, idrottslärare, inställning, tidsmässig utökning 
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1. Introduktion 

 

Ämnet Idrott och hälsa har under de senaste 100 åren genomgått stora förändringar. Innehållet 

har expanderat kraftigt, samtidigt som målsättningarna i läro- och kursplaner har breddats 

avsevärt. (Patriksson, 2002) Socialstyrelsens folkhälsorapport(2005) delger genom sina 

resultat att landet uppvisar negativa hälsotrender och övervikt hos barn och ungdomar blir ett 

allt påtagligare problem. En stor bov i dramat är det stillasittande samhället, vilket har 

medfört att den dagliga fysiska aktiviteten minskat i stor utsträckning bland de yngre 

åldersgrupperna, 9-16 år (Engström, 2005). Effekterna av detta blir stora kostnader för 

samhället som tvingas betala miljardbelopp varje år, till följd av sjukdomar som uppkommit 

på grund av fysisk inaktivitet. (Ekblom & Nilsson, 2001)  

 

Något som alla barn och ungdomar har gemensamt är skolgången. Skolan är en utmärkt arena 

för att komma i kontakt med eleverna och kunna förmedla något till dem. Där fyller ämnet 

Idrott och hälsa en viktig funktion då detta kanske blir den enda fysiska aktivitet som barnen 

och ungdomarna gör under sina veckor. Därför är det viktigt att idrottsundervisningen håller 

en hög kvalité med bra variation och har tillräckligt med resurser. (Engström, 2005) Några av 

ämnet Idrott och hälsas mål enligt Läroplanen för den frivilliga skolformen (Lpf 94) är bland 

annat att skapa förutsättningar för kunskap om hur olika faktorer påverkar hälsan samt att ge 

kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Utan denna kunskap kan det vara 

svårt för eleverna att veta vad som krävs för att skapa dessa förutsättningar för en sund och 

hälsosam livsstil. 

Forskning visar på att gymnasieeleverna till stor del har en positiv inställning till idrottsämnet 

samt att idrottslärarnas största hinder i undervisningen är mängden avsatt tid (Patriksson, 

2002). Då ämnet över tiden förändrats, har detta samtidigt lett till en åtstramning av antalet 

lektioner i idrott och hälsa per vecka. Både Annerstedt(2001) och Engström(1999) visar på att 

ämnet genomgått en kraftig tidsmässig reducering. Sommaren 2007 tyckte en grupp kända 

idrottsprofiler, uppbackade av forskare och läkare, att gränsen var nådd. De skrev tillsammans 

en debattartikel i Dagens Nyheter och budskapet var enkelt; ”Mer idrott i skolan mot ökad 

barnfetma”. (Elm m.fl., 2007) Detta är bara en i raden av artiklar som producerats i syfte att få 

ämnet Idrott och hälsa utökat och området blir mer och mer aktuellt. 
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Som blivande lärare i Idrott och hälsa har jag följt den mediala debatten med intresse. Genom 

denna föddes idén till examensarbetet: att undersöka verksamma idrottslärares åsikter i 

förhållande till en eventuell tidsmässig utökning av ämnet Idrott och hälsa. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur gymnasielärare i ämnet Idrott och hälsa ställer 

sig till en tidsmässig utökning av ämnet och vad detta i så fall kan ha för konsekvenser och 

möjligheter för undervisningen. Utifrån detta skapades två frågeställningar som legat till 

grund för undersökningen: 

 

 Hur ställer sig lärare i ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet till en tidsmässig utökning 

av ämnet Idrott och hälsa? 

 Vad ser lärarna i ämnet Idrott och hälsa för konsekvenser och möjligheter vid en 

eventuell utökning av ämnet idrott och hälsa? 

 

1.2 Definitioner 

Fysisk aktivitet – ”Definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning”. 

(Ekblom & Nilsson, 2001) I detta arbete syftar det främst på idrotts- och motionsaktiviteter.  

 

Body Mass Index – Är benämningen på ett kroppsindex som vanligtvis används för att mäta 

under- och övervikt samt fetma. Uträkningen sker genom att ta kroppsvikten delat på 

kroppslängden i kvadrat(kg/m2). (WHO, 2008) 
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2. Litteraturgenomgång 

Ämnet Idrott och hälsa har under åren skiftat i både omfattning och innehåll. Det har bytt 

namn ett flertal gånger och ämnets status har ofta ifrågasatts. I detta andra kapitel, som är 

uppdelat i tre delar, redogörs i den första delen idrottsämnets historiska utveckling. För att ge 

läsaren en djupare förförståelse kring ämnet Idrott och hälsa följer denna historik. I den andra 

delen behandlas dagens styrdokument för idrottsundervisningen på gymnasiet, där centrala 

bitar ur ämnet lyfts fram. I den tredje delen redovisas ett urval av aktuell forskning som rör 

skolan och ämnet Idrott och hälsa.  

 

2.1 Ämnet Idrott och hälsas historiska utveckling 

Ämnet Idrott och hälsas intåg i den svenska skolan sträcker sig relativt långt bak i tiden. Kring 

slutet på 1700-talet och i början av 1800-talet väcktes många frågor runt fysiska aktiviteter 

och ett hälsofrämjande, där huvudmålet var att motverka allt stillasittande. Inom olika 

pedagogiska program rekommenderades kroppsövningar och man ville genom detta skapa en 

fysisk fostran och förbättra elevernas hälsa (Annerstedt, 2001). Denna fostran skulle göra 

pojkarna både starkare och friskare men framförallt mer harmoniska då detta lekfulla inslag 

ansågs ta bort den något stränga och tvångsmässiga stämpeln som låg över skolan. 

Motivationen för skolarbete skulle alltså bli bättre genom lek, rörelse och mer frivillighet men 

det var bara pojkarna det gällde. Flickornas intåg lät vänta på sig ytterligare några årtionden. 

(Annerstedt, 2001) 

 

Många influenser kom från utlandet och påverkade i olika grad utbudet inom den svenska 

skolgymnastiken. Grundstenen var att alla skulle kunna delta och ämnet baserades på antika 

grekiska ideal, där kroppen och olika kroppsövningar stod i fokus. Ämnet gjordes också till 

ett allmänt inslag i undervisningen, vilket bidrog till att tillgängligheten ökade för flertalet. 

Det fanns i stora drag fyra olika bakgrundsmotiv som legitimerade införandet av gymnastik i 

skolan; politiska, militära, hälso- och hygieniska och rekreation. (Annerstedt, 2001) 

 

Sett ur ett historiskt perspektiv menar Annerstedt(2001) att den svenska skolgymnastiken kan 

delas in i sju olika utvecklingsfaser fram till dagens datum. Dessa sju sammanfattas enligt 

följande: (Annerstedt, 2001. se även: Ekberg & Erberth, 2000) 
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Etableringsfasen 1813-1860 

1813 startade gymnastiklärarutbildningen. Efter detta gjordes de första försöken till att införa 

en obligatorisk undervisning innehållande fysisk fostran. Förutsättningarna för att bedriva 

undervisningen var skrala då bristen på gymnastiklokaler och välutbildade lärare var stor. 

Undervisningen som bedrevs var främst militär och medikal med största utgångspunkt från 

Per Henrik Lings tankar och idéer. Denne P H Ling, tillsammans med tysken Ludwig Jahn, 

har haft stor betydelse för gymnastiken och dess utbredning i Sverige. Jahns gymnastik vände 

sig mot hela den manliga delen av befolkningen och var inte likt Lings riktad mot skolan. 

Jahns budskap var mer nationellt och skulle väcka en fosterländsk tanke. Han var ändå med 

och påverkade skolgymnastiken med sitt införande av turnredskapen räck, barr och ringar, 

vilka Lings anhängare till en början var motståndare till på grund av dess skaderisk. 

(Annerstedt, 2001) Under 1800-talets fyra första decennier var intresset för gymnastiken lågt. 

Under det femte vände dock trenden och Linggymnastiken fick en enorm genomslagskraft då 

intresset spreds över hela landet. I nästan ett sekel dominerade Linggymnastiken, tillsammans 

med Jahns turngymnastik, de kroppsövningar som utfördes i skolor och på andra 

hälsofrämjande institutioner. (Yttergren, 2003) Det centrala i Lings gymnastik var 

indelningen i fyra olika riktningar; pedagogisk, militär, medikal och estetisk gymnastik. Den 

pedagogiska gymnastiken utgick ifrån skolan och kan jämföras med dess fysiska fostran men 

även lek och idrott. Den militära var mycket influerad av strid och innehöll många 

vapenövningar med fäktning som främsta aktivitet. I den medikala gymnastiken lärde sig 

människan att ta hand om sin kropp vid skador, vilket kan betecknas som dagens 

sjukgymnastik. I den sista gymnastiken, den estetiska, skulle människan kunna åskådliggöra 

sina inre väsen. Här sågs baletten ligga mycket nära till hands. (Blom & Lindroth, 2002)  

I 1807 års skolordning fanns ingen gymnastik på schemat, denna skulle istället utföras på 

rasterna och under lärartillsyn. Detta var första gången man ansåg att gymnastiken var en del 

av skolgången. 13 år senare, 1820, framförde man gymnastiken som obligatoriskt ämne och 

det schemalades med tre timmar i veckan. Utvecklingen tycktes stå och stampa då ämnet år 

1856 ännu inte var en del av timplanerna. Trots detta var gymnastiken obligatorisk och det låg 

på rektorernas bord att överlägga vidare hur det skulle se ut runt om på skolorna. (Annerstedt, 

2001) 

 

Militära fasen 1860-1890 

Under dessa år var det först och främst soldatträning som gällde inom idrottsundervisningen. 

Att detta skedde just vid denna tidpunkt var ingen slump eftersom Sverige var satt under yttre 
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oro och hotbilden mot landet växte. (Blom & Lindroth, 2002) Nationalismen bredde ut sig 

starkt på 1800-talet och genom idrotten skulle landet enas. Det nationella tänkandet anses 

starkt ha bidragit till att idrottsintresset vuxit sig stort. (Yttergren, 2003) Skolans 

kroppsövningsformer medverkade till att pojkarna kom väl förberedda till det militära och 

genom gymnastiken utvecklades en allsidigt tränad kropp som var väl lämpad för strid. (Blom 

& Lindroth, 2002) Den medikala delen, som många flickor ägnade sig åt, plockades bort och 

till följd av detta försummades flickornas undervisning helt. (Annerstedt, 2001) Pojkarna 

delades in i stora grupper och bedrev exercis på skolgårdarna medan gymnastiken oftast blev 

förlagd till klassrummen. (Annerstedt, 2001) Mellan åren 1863-1917 var militärövningar 

obligatoriska för manliga elever. (Ekberg & Erberth, 2000) Det centrala blev följaktligen att 

gymnastiken användes som ett medel till att stärka det svenska försvaret och blev därmed ett 

steg i det nationella tänkandet. Således användes gymnastiken till att öka förutsättningarna för 

en väl fungerande värnplikt som i längden skapade ett gott militärväsende. Under perioden 

ökade även intresset för pedagogisk gymnastik. Framför allt var det Hjalmar Lings övningar 

som stod i fokus och dessa följde man från pärm till pärm. (Annerstedt, 2001) 

 

1863 kom de första separata föreskrifterna om skolgymnastiken. Här behandlades bland annat 

dess innehåll och lektionstid. Då militären var inkopplad tillkom även vapen- och 

exercisövningar i gymnastiken. Lektionstiden skrevs i de fyra lägsta klasserna till minst tre 

och i de övriga klasserna fyra till sex timmar per vecka. Åren som följde var starkt influerade 

av militären. Gymnastiken kom därför att enbart bestå av fäktning och vapenövningar för de 

äldre åldrarna. (Annerstedt, 2001) 

 

Stabiliseringsfasen 1890-1912 

Denna period bidrog till att stabilisera och legitimera ämnet. Detta skedde enligt de direktiv 

som Hjalmar Ling och Lars Mauritz Törngren uppgivit. Ökade materiella villkor gav 

undervisningen bättre förutsättningar och kontroller av idrottsundervisningen gjordes av 

Gymnastiska Centralinstitutet (GCI). Det medförde att ämnet i sin tur fick mer substans. Det 

genomfördes även en rad förändringar beträffande innehållet bland annat genom lek och mer 

idrottsliga inslag. Den militära delen av undervisningen fick stå ytterligare åt sidan, emellertid 

följde fäktningen med ända fram till 1928. Det gällde dock bara realskolans högre klasser. En 

annan effekt av demilitariseringen var att flickorna fick mer utrymme i gymnastiken vilket i 

sin tur starkt berodde på att de kvinnliga gymnastikpedagogerna blev allt fler. (Annerstedt, 

2001) Eleverna skulle under 1900-talets början ha 20 minuters gymnastik varje dag eller 30 
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minuter varannan. (Ekberg & Erberth, 2000) 1909 fastställdes det att 

gymnastikundervisningen skulle bestå av fyra 45-minuterslektioner per vecka med undantag 

för gymnasiet som även, utöver dessa, hade två extra lektioner med fäktning. (Annerstedt, 

2001) 

 

Brytningsfasen 1912-1950 

Under denna period fortsatte förändringarna inom ämnet. Det var fortfarande Lings övningar 

som dominerade ämnesinnehållet men dessa kom att ifrågasättas allt mer. Främst var det de 

fysiologiska aspekterna man ställde sig tveksam till. Idrott, lek och spel fick allt större 

utrymme. 1915 bildades Svenska Skolidrottsförbundet och 1919 ändrades namnet från 

”gymnastik” till ”gymnastik med lek och idrott”. Ämnet ändrades alltså från att ha fokus på 

en aktivitet, linggymnastiken, till att innehålla både lek och andra idrottsliga aktiviteter. 

(Annerstedt, 2001) 1917 avskaffades militärövningarna från gymnastiken och därmed blev 

ämnet dominerat av just gymnastikmomentet. Utomhusaktiviteter infördes såsom friluftsliv 

och idrottsdagar. Åren fram till 1928 hade eleverna på gymnasiet sex timmar idrott per vecka 

och de lägre åldrarna fyra timmar. 1928 döpte man även om ämnet till ”gymnastik med lek 

och idrott”. (Annerstedt, 2001) Idrottsdagarna fick ett stort utrymme och ca 15-20 dagar per 

läsår var avsatt av elevernas skoltid för att ägnas åt just de här. (Ekberg & Erberth, 2000) Man 

betonade stort vikten av idrottsdagarna då flertalet positiva punkter följde med såsom 

ansvarskänsla och god kamratanda. 1933 fick gymnastikämnet ge med sig efter påtryckningar 

från de teoretiska ämnena. Fyra timmar blev till tre per vecka. (Annerstedt, 2001) Även 

antalet idrottsdagar minskade per år till ca 10-12 stycken och bytte namn till friluftsdagar. 

(Ekberg & Erberth, 2000) 

 

Fysiologiska fasen 1950-1970 

De här tjugo år kom att präglas av fysiologisk forskning. Enligt fysiologiska rön skulle 

undervisningen delas upp på tre lektionstillfällen och framför allt vara inriktade på kondition. 

Gymnastiklärarnas uppgift var att få eleverna till att svettas och ergometercykeltester var ett 

vanligt förekommande inslag i undervisningen. Ämnet bytte också skepnad i utförandet. Man 

gick ifrån de stora grupperna som hade styrts hårt och disciplinerat och införde istället en mer 

lättsam och lekfull undervisning. Lek och idrott i friare former blev allt vanligare och det 

ställdes inte så höga krav på exakthet i utförandemomenten. Ämnet blev alltmer individuellt 

anpassat. Rörelseglädje och inre motivation är två andra begrepp som fick allt större utrymme 

i undervisningen. Med 1960 års gymnasieutredning gjordes ytterligare nedskärningar i 



10 

 

idrottsämnet. Ett förslag om tre + tre + två timmar per vecka i de tre årskurserna föreslogs och 

i den fjärde skulle det inte vara någon gymnastik alls. Detta förslag lade grunden då det i 

riksdagen 1965 klubbades igenom, dock med vissa justeringar som främst rörde en minskning 

av tiden kring lektionerna under det tredje gymnasieåret. I den tredje årskursen skiljdes 

nämligen idrottstimmarna åt beroende på vilket program eleven tillhörde. (Annerstedt, 2001) 

 

Osäkerhetsfasen 1970-1994 

Denna period kom starkt att präglas av idrottsrörelsen. Då riktlinjer och anvisningar blev allt 

färre ökade inflytandet från andra håll. Det bidrog till att skolan blev försedd med 

undervisningsmaterial, fortbildningskurser och konsulenter från idrottsrörelsen. 

Konsekvensen av det blev också att namnet ännu en gång ändrades; från gymnastik till idrott. 

Målsättningen med ämnet vidgades i stora drag då det numera även skulle innehålla moment 

som bidrog till att öka elevens psykiska, sociala och estetiska utveckling. För att öka 

jämställdheten infördes också samundervisning. Alla dessa förändringar förbryllade 

idrottslärarna vilka i sin tur ställde sig frågande till ämnets egentliga innehåll och 

målsättningar. Gymnasieskolans kursplan som kom 1987 gav lärarna större möjligheter till att 

själva påverka och utforma sin undervisning. Ämnet kom därmed att breddas men trots detta 

sjönk antalet lektionstimmar ännu en gång. (Annerstedt, 2001) 

 

Hälsofasen 1994- 

Återigen genomgår ämnet ett namnbyte; från ”idrott” till ”idrott och hälsa”. Meningen med 

namnbytet var att markera ett tydligare hälsoperspektiv inom ämnet. Nya kursplaner vittnade 

om ett mer holistiskt perspektiv på hälsa där elevernas livsstil, livskvalitet, livsmiljö och hälsa 

ställs i samband med elevens egna ställningstagande. Ändock ges inga detaljer om exakt vad 

hälsoperspektivet medför i praktiken. Dessa följder kan ses som en ytterligare breddning av 

ämnet, vilket gör att den obligatoriska tiden minskat ännu mera. Oklarheten kring ämnets 

innehåll står kvar, då endast orientering och simning står som obligatoriskt. Därmed är 

friheten kring ämnet förhållandevis stor och lokala premisser påverkar i stor grad frågan om 

innehåll, lektionstid och arbetssätt. (Annerstedt, 2001) 

 

I och med Lpf 94 gjorde man om beräkningen för antalet timmar per ämne och man införde 

istället en så kallad garanterad timtid. Man satte tiden till 130 timmar på de 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen där idrotten blev uppdelad på en 

A- och en B-kurs. Övriga gymnasieprogram fick nöja sig med 80 timmar fördelat enbart på en 



11 

 

obligatorisk A-kurs. Det gjordes en revidering av Lpf 94 några år senare och i dagsläget är 

bara A-kursen obligatorisk. Kursen är på 100 poäng men behöver nödvändigtvis inte motsvara 

100 klocktimmar. Historiskt sett har den nuvarande timplanen för idrott och hälsa minskat 

kraftigt i förhållande till tidigare läro- och kursplaner. (Annerstedt, 2001) 

 

 

2.2 Vad säger styrdokumenten om ämnet Idrott och hälsa  på gymnasiet? 

Ämnet idrott och hälsa har sedan intåget i skolan förändrats markant. Som det nämndes 

tidigare i arbetet har undervisningsmetoderna, lektionstiden, innehållet med mera skiftat på 

många olika sätt. Speciellt stora har förändringarna blivit under 1900-talets andra hälft. Enligt 

Björn Sandahl (2004) kan man sammanfatta förändringarna genom en process vilken 

kännetecknas av tre avgörande tendenser. Den första tendensen innebär att idrott och 

idrottsgrenar tappat sin tydliga status inom ämnet Idrott och hälsa då ämnet breddats med 

andra inslag. Den andra tendensen innebär att ämnet har blivit alltmer teoretiskt, vilket främst 

har att göra med att hälsan infördes. I den tredje är det läroplanerna och dess otydlighet som 

bidragit till att ämnet blivit mer splittrat ju längre tiden gått. (Sandahl, 2004) 

I de dagsaktuella styrdokumenten (Lpf 94) finns det ett övergripande mål som direkt har med 

ämnet Idrott och hälsa att göra. Där står det att skolan bär ansvar för att varje elev som 

slutfört ett nationellt gymnasieprogram skall ha kunskaper om förutsättningarna för en god 

hälsa. Om fokus istället läggs på A-kursen i ämnet så finns det många delmål som beskriver 

hur eleven skall lära och ta till sig hälsans betydelse för den egna livsstilen. Bland annat skall 

eleven: ”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”. Vidare skall eleven också ha kunskap om fysiska aktiviteters betydelse 

för hälsan och även hur kroppen fungerar i både arbete och vila. Att planera, genomföra och 

utvärdera ett personligt anpassat träningsprogram tillhör också delmålen. Tittar man vidare 

på ämnets syfte är det främst elevernas utveckling kring fysisk, psykisk och social förmåga 

som nämns. Även kunskaper kring den egna livsstilen och dess inverkan på hälsan står 

omnämnt. Kunskaper och erfarenheter från idrottsundervisningen syftar även till att eleverna 

ska kunna välja och delta i lämpliga fysiska aktiviteter på sin fritid. Ser man till ämnets 

karaktär och uppbyggnad är det främst ett hälsoperspektiv man vill uppnå. Alla skall kunna 

vara med oavsett förutsättningar. Ämnet innehåller även kunskaper om anatomi, kost, motion 

och ergonomi. Man vill även lyfta fram ”drogers och dopingpreparats skadliga inverkan”. 
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Eleven får även möjlighet att bland annat fördjupa sin förmåga samt organisera och leda 

aktiviteter. Att ta initiativ och ansvar är andra bitar som lyfts fram. Människans olika 

förutsättningar för fysisk aktivitet samt fair play är också viktiga moment inom ämnet Idrott 

och hälsa. (Skolverket, 2008) 

 

2.3 Aktuellt forskningsläge 

I Sverige har samhällsutvecklingen lett till att samhället blivit alltmer stillasittande. Den 

fysiska aktiviteten har minskat både i hemmet liksom i arbetet. Denna utveckling där 

människan i stort sett bygger bort den fysiska aktiviteten för att få det så behändigt som 

möjligt har även en baksida. Människan är nämligen skapt för att röra på sig och utan fysisk 

aktivitet kommer så småningom sjukdomar. Med dagens teknik såsom bilar och mopeder och 

en väl utökad kommunikation försvinner mycket av den vardagliga motionen som man förr 

fick naturligt. När barn och ungdomar förr i tiden sökte spänning sprang de ut i naturen och 

lekte av sig. Idag sätter sig samma åldersgrupp framför datorn och TV:n för att få samma 

känsla. Detta är något som oroar då människan i sina unga år behöver den fysiska aktiviteten 

med alla positiva bitar den medför. Risken att råka ut för exempelvis benskörhet och hjärt- 

och kärlsjukdomar ökar med en fysiskt inaktiv livsstil. Slutsatsen blir således enligt Engström, 

att för mycket stillasittande i unga år bidrar med negativa effekter för det framtida hälsoläget. 

(Engström, 2005) 

 

Christian Lindén(2006) har skrivit en avhandling om benmassa(benskörhet) satt i relation till 

fysisk aktivitet. Då benskörheten ökat och de årliga sjukvårdskostnaderna uppgår till 

miljardbelopp undersökte Lindén olika livsstilsfaktorer som reglerar benmassan. En av dessa 

var fysisk aktivitet och Lindén menar att de negativa faktorerna som uppkommer av en 

inaktiv livsstil är väldigt många. Därför anser Lindén att det är underligt att idrottstimmarna i 

skolan minskat så mycket som de gjort de sista decennierna.  

 

Engström(2005) menar att det uppstått en förbryllande paradox då människan i dagens 

samhälle trots sina kunskaper om betydelsen av fysisk aktivitet i många fall motarbetar just 

denna. Oftast tar man bilen till jobbet, affären eller skolan. Vidare har inte heller skolan gjort 

något åt detta. Istället har utvecklingen även här gått åt motsatt håll. Idrotten i skolan har fått 

känna på en reducering och har som i tidigare nämnd historik, kontinuerligt minskat sen det 

infördes som obligatoriskt på schemat.  
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Ann-Christin Sollerhed(2006) har i sin doktorsavhandling undersökt barn och ungdomars 

fysiska aktivitet och deras hälsoläge. Hon har även lagt fokus på ämnet Idrott och hälsa ur ett 

hälsoperspektiv genom studier på barn mellan 6-12 år. (I uppsatsen läggs fokus på 

gymnasieelever, men denna studie upplevs ändå framföra en viktig aspekt i form av effekten 

av fysisk aktivitet.) Genom avhandlingen drar Sollerhed(2006) slutsatsen att barn och 

ungdomars hälsa kan bli förbättrad genom en utökning av antalet idrottslektioner och 

resultaten hon kommer fram till föreslår en allmän utökning av ämnet på alla skolnivåer. Som 

bakgrund till detta har hon resultat där elevernas Body Mass Index (BMI) beräknats under en 

treårsperiod. Studien visar att elever från en skola med mer idrott på schemat än normskolan, 

visar upp ett bättre BMI-värde. (Sollerhed, 2006) 

 

Sollerhed(2006) menar också att en tidsmässig utökning är viktig ur en framtidssynpunkt, då 

dagens unga individer kommer att skapa förutsättningarna för nästkommande generation. 

Avhandlingen kan också ses som en angelägen information till politiker och beslutsfattare. 

Andra resultat visar att skolan är en institution där barn och ungdomars hälsa verkligen kan 

gynnas. Där finns bra möjligheter, kunnig personal och en god organisation som lägger 

grunden för en god hälsoundervisning. (Sollerhed, 2006) 

 

Engström(2005) skriver vidare att det inte bara finns hälsosamma effekter som bidrar i en 

positiv riktning av fysisk aktivitet och idrott utan även en pedagogisk och fostrande bit. Inom 

idrotten sker en påverkan av barn och ungdomars värderingar och normer vilka i många fall 

kan vara dold men däremot knappast mindre effektiv. Engström(2005) menar att:  

 

Idrotten är utan tvekan en av våra viktigaste offentliga uppfostringsmiljöer, varför 

många relevanta frågor kan ställas om idrottens roll och betydelse i samhället. 

 

Engström(2005) ställer också krav på en variationsrik och mer individbaserad undervisning 

som i längden ska ge barn och ungdomar en positiv inställning till fysisk aktivitet. 

  

Det finns även ett internationellt intresse kring ämnet Idrott och hälsa i skolan, både sett ur 

hälsosynpunkt, struktur och lektionstid. Europaparlamentet har uppmärksammat frågan och 

har genom utskottet för kultur och utbildning via Pál Schmitt(2007) presenterat ett 

initiativtänkande för antalet idrottstimmar.  I initiativtänkandet uppmanades Europas 



14 

 

medlemsländer att se till att varje land fick tre timmars obligatorisk idrottsundervisning på 

schemat. I en omröstning blev resultatet 590 röster för, 56 emot och 21 nedlagda. 

Europaparlamentet uppmanar även till att en större tonvikt läggs på hälsa och friskvård i 

skolorna och vill samtidigt att idrottens status ska vara garanterad samma tid på schemat som 

övriga ämnen. (Europaparlamentet, 2007) 

 

I ett examensarbete av Ida Persson(2006) framkommer det i resultatet att majoriteten av de 

tillfrågade idrottslärarna, vilka undervisar på spridda nivåer, inte tycker att idrottstimmarna är 

tillräckliga och vissa tycker att det borde införas daglig idrott på schemat. Hon diskuterar 

vidare kring att idrotten borde få mer tid, vilket hon belägger med att mer idrott leder till att 

det blir lättare att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet. (Persson, 2006) 

 

Sundell och Toro(2007) visar vidare att ämnet Idrott och hälsa är politiskt aktuellt och många 

motioner behandlar frågan om en utökning av antalet obligatoriska timmar i skolan. 

Bakomliggande skäl är framför allt att motverka ohälsa men även kostnaderna den medför. 

Diskussionen inom EU visar på att ämnet är relevant och viktigt och att en förändring kan 

vara på gång. Sundell och Toro(2007) menar att tidsandan styr utvecklingen och innehållet i 

ämnet Idrott och hälsa. 

 

Suzanne Lundvall(2004) förmedlar den andra sidan av ämnet, nämligen den motsägelsefulla 

och ifrågasättande. I sina studier har hon konstaterat att en rad olika inställningar skapats 

kring ämnet Idrott och hälsa. Bland annat skriver hon: 

 

…ämnet är omtyckt men ändå oomtyckt, ger kunskap men ändå inte ”rätt” kunskap, 

förstärker känslan av kompetens hos de redan kompetenta och förmedlar på samma 

gång det motsatta hos andra. Ämnet bidrar till att bevara könsskillnader och 

stereotypa uppfattningar om kropp, kön och rörelse – men erbjuder samtidigt 

möjligheter till gränsöverskridande. Ämnet ges legitimitet av beslutsfattare, men i 

praktiken blir legitimiteten svag i relation till andra skolämnen. Sammantaget verkar 

ämnet ha både förlorat och samtidigt behållit sin kärna, en kärna som inte har det 

formella stödet i styrdokumenten, men som samtidigt möter majoriteten av elevernas 

och andra intressenters förväntningar. (Lundvall, 2004:36) 
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3. Metod 

I detta tredje kapitel redovisas metoden som arbetet vilar på. I den första övergripande delen 

beskrivs metoden som valts och följande fyra är delar som förklarar hur arbetet gått tillväga. 

Kapitlet avslutas med en sista del som belyser ur vilken vetenskaplig synvinkel arbetet 

tolkats. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Utifrån syftet dras slutsatsen att det är idrottslärarnas inställningar som skall undersökas. Med 

denna bakgrund föll valet på en kvalitativ undersökningsform. Kvantitativa arbetsmetoder 

syftar till att undersöka stora mängder stoff som i längden antas gälla generellt. ( Johansson & 

Svedner, 1998) Den kvalitativa metoden kännetecknas istället av att hitta mönster och skapa 

förståelse. (Trost, 2005) En kvalitativ metod syftar även på att undersöka enskilda fall och 

beskriva dessa. ( Johansson & Svedner, 1998) Att tolka och förstå resultat och i förlängningen 

försöka gestalta eller karaktärisera något, är andra aspekter av det kvalitativa arbetssättet. 

(Stukát, 2005) Trost (2005) menar också att en kvalitativ studie lämpar sig bäst, då målet är 

att undersöka och försöka förstå människors sätt att diskutera. 

 

3.2 Intervjuguide 

Inför intervjutillfällena skapades en intervjuguide. Målet med intervjuguiden är att täcka in de 

ämnen eller teman som väntas undersökas och utifrån dessa skapa ett antal huvudfrågor. 

(Stukát, 2005) Tematiskt uppbyggda frågor tenderar till att bidra med spontana svar och ett 

friare samtal. Genom att skapa en semistrukturerad intervjuguide skapas också förutsättningar 

för att lättare kunna bearbeta materialet i analysstadiet. (Kvale, 1997) 

 

Guiden delades in i tre områden med bakgrundsfrågor, huvudfrågor och underfrågor. 

Bakgrundsfrågorna gav svar på kön, ålder, utbildning och tid i yrket. Huvudfrågorna rörde 

lärarnas uppfattningar om en eventuell utökning av idrottsämnet på gymnasiet och effekterna 

av en sådan. Då målet var att undersöka en uppfattning eller inställning, formulerades 

huvudfrågorna allmänt och i stora drag, vilket öppnade för diskussion lärarna emellan. Om det 

skulle behövas, innehöll intervjuguiden även underfrågor. Målet med dessa var att få igång 

diskussionen igen, utifall den skulle tystna. 
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3.3 Presentation av informanter 

För att behålla informanternas anonymitet har varje person blivit tilldelad ett fiktivt namn. 

Resterande information kring ålder, utbildning och tid i yrket är korrekt beskriven. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av de intervjuade lärarna i Idrott och hälsa:  

 

Lärare 1 - Linnéa är en kvinna på 32 år som har arbetat som lärare i 2 år. Hon är utbildad 

tvåämneslärare (idrott och hälsa, religionskunskap) och undervisar i båda ämnena.  

 

Lärare 2 - Sandra är en kvinna på 27 år som har arbetat som lärare i 2,5 år. Hon är utbildad 

tvåämneslärare (idrott och hälsa, matematik) och undervisar i båda ämnena. 

 

Lärare 3 - Helena är en kvinna på 33 år som har arbetat som lärare i 7 år. Hon är utbildad 

tvåämneslärare (idrott och hälsa, naturkunskap) och undervisar i båda ämnena. 

 

Lärare 4 - Bengt är en man på 66 år som har arbetat som lärare i 40 år. Han är utbildad 

ettämneslärare (idrott och hälsa). 

 

Lärare 5 - Eva är en kvinna på 62 år som har arbetat som lärare i 36 år. Hon är utbildad 

ettämneslärare (idrott och hälsa). 

 

Lärare 6 - Börje är en man på 59 år som har arbetat som lärare i 38 år. Han är utbildad 

ettämneslärare (idrott och hälsa). 

 

3.4 Procedur 

Valet föll på en västsvensk gymnasieskola där samtliga lärare i Idrott och hälsa intervjuades. 

På skolan fanns sex idrottslärare i ämnet, fyra kvinnliga och två manliga. Det var ett aktivt val 

att ta den här skolan då det fanns en åldermässig variation och erfarenhet bland lärarna. Med 

tanke på ämnet Idrott och hälsas många förändringar, vilka beskrevs i bakgrunden, är det bra 

med en åldersspridning på intervjupersonerna. Med olika utbildningsbakgrund och 

erfarenheter ökar också förutsättningarna för mer varierade svar. Valet av denna skola 

berodde också på att författaren varit i kontakt med den innan och haft tre VFU-perioder 

(verksamhetsförlagd utbildning) förlagda där, varav fem veckor på idrottssektionen. I och 
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med den goda kontakten med lärarna kan resultatet på sätt bli påverkat men de positiva 

fördelarna anses tyngre än en helt neutral hållning. Att andelen kvinnor översteg männens, 

tros inte ha någon betydande effekt för resultatet, då undersökningen inte syftar till att dra 

några könsrelaterade slutsatser. 

 

Med tanke på den tidigare kännedomen kontaktades lärarna personligt på skolan, där de 

individuellt tillfrågades om deras medverkan. Vid mötet förklarades syftet med 

undersökningen och de etiska regler som skulle gälla vid intervjutillfället. Efter att samtliga 

lärare gett positiva svar bestämdes tid och plats för intervju. Valet av plats föll på 

idrottslärarrummet, där intervjupersonerna kände sig trygga i miljön. (Trost, 2005) Detta 

underlättade också ur den aspekten att intervjupersonerna slapp lägga tid på förflyttning. 

Intervjumetoden som valdes var fokusgruppsintervju, vilket innebär att man intervjuar flera 

personer samtidigt. Antalet deltagare bör inte vara för stor, mellan tre-sex personer anses 

lagom. Namnet fokus syftar till att det är en speciell grupp människor, med en gemensam 

nämnare som har valts ut. (Stukát, 2005) Denna intervjumetod främjar en diskussion mellan 

deltagarna, vilket leder till att samtalet kan utvecklas genom att intervjupersonerna bygger 

vidare på varandras svar och idéer. (Trost, 2005) Samspelet i gruppintervjuer leder även ofta 

till spontana och känsloladdade kommentarer kring ämnet som diskuteras. (Kvale, 1997)  

 

Deltagarna delades in i två grupper om tre i varje och intervjuerna genomfördes under två 

skilda dagar. Under intervjutillfällena användes bandspelare för uppsamling av resultaten. 

Genom att använda bandspelare kan intervjuaren koncentrera sig fullt ut på det aktuella ämnet 

och dynamiken i intervjun. Intervjuaren kan även gå tillbaka och lyssna på bandet i efterhand, 

för att till exempel uppfatta tonfall och pauser. (Kvale, 1997) Samtliga intervjupersoner 

godkände en bandinspelning, varpå valet föll på denna registreringsmetod. Ingen av 

intervjudeltagarna fick ta del av intervjuguiden före intervjutillfället. Anledningen till detta 

var att ingen skulle få chansen att förbereda sig eller på annat sätt påverka utgången av 

resultatet. Undersökningens syfte och de etiska aspekterna var således den information som 

idrottslärarna fick med sig inför intervjuerna. 

 

Båda fokusgruppsintervjuerna gjordes under vecka 17 2008, 22-23/4. Intervjuerna tog ca 30-

35 minuter per tillfälle och utgick ifrån den tidigare beskrivna intervjuguiden. Efter 

genomförda intervjuer transkriberades dessa till textform i så snar anslutning som möjligt till 
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intervjutillfället. Intervjuaren gjorde transkriberingen, vilket medför en hög reliabilitet då 

personen i det läget kan koppla intervjusituationen och atmosfären till arbetet. 

 

Utifrån de övergripande ämnesfrågorna kommer resultatet att tolkas genom en hermeneutisk 

utgångspunkt. Denna redogörs i metodavsnittet Hermeneutik. 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

En kvalitativ undersökning bör innehålla och uppfylla ett visst antal etiska krav. Enligt 

Stukát(2005) delas dessa krav in i fyra huvudkategorier. Det första är informationskravet, 

vilket innebär att intervjupersonerna informeras om studiens syfte, att deltagandet sker på 

frivillig basis och att de när som helst får avbryta sin medverkan. Det andra är 

samtyckeskravet, vilket till stora delar liknar den första kategorin. Deltagaren bestämmer 

alltså själv om han eller hon vill medverka, hur länge och kring vilka premisser det gäller. Det 

tredje kravet är konfidentialitetskravet, i vilket intervjudeltagaren blir varse om att alla 

uppgifter skyddas och att ingen utomstående kommer i kontakt med dessa. Intervjudeltagarna 

blir garanterade anonymitet och inga namn, på vare sig skola, stad eller personer, kommer att 

avslöjas. Det fjärde och sista kallas nyttjandekravet och innebär att informationen inte 

kommer att användas till något annat ändamål än just studien. 

 

3.6 Hermeneutik 

Hermeneutik härstammar ur grekiskan och ordet hermeneuein, vilket enligt Richard Palmer 

kan delas in i tre funktioner. Dessa är att uttrycka, att förklara och att översätta. Alla tre 

funktionerna har en gemensam nämnare i att kunna tolka något, vilket är hermeneueins 

svenska översättning. (Ödman, 2007) Hermeneutiken används till att studera tolkningar av 

texter och dess syfte är att ”vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening”. 

(Kvale, 1997) Metoden, som bygger på att människor försöker förstå andra människor, 

används främst inom humanvetenskapen men även inom mer samhällsinriktade ämnen som 

exempelvis antropologi och sociologi. (Thurén, 1991)  

 

Denna uppsats bottnar i en kvalitativ metod där forskningsintervju blir det primära redskapet 

för att få svar på tidigare framförda frågeställningar. Utifrån den muntliga intervjun 

framkommer en text, vars innehåll sedan ska tolkas och redogöras. Det hermeneutiken gör i 

detta läge, är att kasta ljus över dialogen som skapat intervjumaterialet och sedan klarlägga 
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den process, i vilken intervjutexterna tolkats. (Kvale, 1997) Det finns dock en rad aspekter 

som tolkaren bör ha i åtanke. Exempelvis är tolkaren en av tendenserna som ska bedömas, 

likaså är han en del av den historia, vilken försöker förstås. (Ödman, 2007) 

 

 

Vid en analys av intervjumaterialet kan man likna texten med ett pussel. Till en början ligger 

allt huller om buller och saknar struktur och mening. Efter ett tag börjar bitarna passa och 

under tiden pågår en process, i vilken pusselläggaren tolkar, förstår och omtolkar bitarna om 

och om igen. På detta vis ökar förståelsen successivt och pusslet börjar formas till en helhet. 

Tillslut har man fått alla bitar på plats och allt ingår numer i ett självklart mönster, vilket 

påvisar något entydigt. På samma sätt fungerar hermeneutiken. Tolkaren går från del till 

helhet och vice versa. Genom delarna bildas en helhet och de båda parterna befinner sig ett 

beroendeförhållande till varandra. (Ödman, 2007) Denna process kan betecknas som en 

hermeneutisk cirkel, vilken skapar möjligheter och djupare förståelse hos tolkaren. 

Tolkningen upphör först då en rimlig uppfattning skapats. (Kvale, 1997)  
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4. Resultat 

I detta fjärde kapitel redovisas intervjumaterialet. De bägge gruppintervjuerna delas in i två 

områden, vilka redovisar resultaten på huvudfrågorna. Citaten som valts ut, anses vara 

relevanta och passande till arbetets syfte och frågeställningar. Intervjupersonerna benämns 

med fiktiva namn likt beskrivningen som är representerad i metodkapitlet.  

 

4.1 Lärarnas inställning till en tidsmässig utökning av ämnet Idrott och hälsa 

på gymnasiet 

Genomgående i båda intervjuerna är lärarna i Idrott och hälsa eniga: de ställer sig positiva till 

en utökning av ämnet på gymnasiet. Två av lärarna påpekar omgående hur dagens trender ter 

sig: 

 

Det tycker jag låter bra! Eleverna behöver det, de är alldeles för 

fysiskt inaktiva. (Linnéa) 

 

Jag tycker det är bra! …det är mycket stillasittande, speciellt framför 

tv-spel och datorer. (Sandra) 

 

Bengt och Börje diskuterar kring att ämnet borde vara obligatoriskt i hela skolgången. Många 

av programmen läser bara den obligatoriska A-kursen vilken kan betas av under det första 

gymnasieåret. Detta leder i sin tur till att ett eller två år av den treåriga utbildningen blir utan 

undervisning i idrott och hälsa. Den ena av de två, Bengt, poängterar; att fysisk aktivitet borde 

genomsyra all undervisning från grundskola upp till högskola och universitet. Givetvis skulle 

det på de högre formerna vara på frivillig basis men möjligheterna måste finnas där, menar 

Bengt. Bengt anser också att en frisk kropp är grunden till allt. ”Mår din kropp inte bra, 

kommer du inte heller kunna göra ett bra jobb”, diskuterar Bengt vidare. Lärarna resonerar 

även kring ekonomiska vinster som samhället kan spara in på sjukvård: 

 

För det första skulle det vara positivt om alla elever på gymnasiet 

verkligen hade idrott./…/ Jag tycker det är skrämmande att inte alla 

elever har idrott genom hela skolgången. Det finns ju pengar att tjäna. 

(Börje) 
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Lärarna diskuterar vidare kring tiden som en utökning kan bära med sig. Tankarna kring vad 

som hade varit det ultimata är många och det radas upp förslag på vad som skulle kunna vara 

lämpligt per vecka. Ett av dem är detta: 

 

…sen hade det varit bra att ha 120 eller 150 minuter per vecka så man 

hade kunnat köra 3x40, 2x60 eller 3x50min. (Börje) 

 

En lärare, Eva, påpekar idrottsämnets utveckling åt det mer teoretiska hållet. Hon menar att 

detta påverkat ämnets tidsmässiga nedskärning då ”lagstiftarna inte längre tycker att den 

fysiska biten är lika nödvändig”. Samtidigt tar hon upp elevernas inställning: 

 

Sen så har eleverna så mycket stillasittande i övrigt i skolan, vilket gör 

att de vill ha den här aktiva avkopplingen. Så det skulle definitivt vara 

bra för alla elever om det skulle ske en utökning på alla sätt å vis. 

(Eva) 

 

4.2 Möjliga effekter av en eventuell utökning av ämnet Idrott och hälsa på 

gymnasiet 

När effekterna av en utökning kommer på tal sätts fokus direkt på hälsobegreppet. Då 

eleverna bara har en lektion per vecka anser lärarna att det är svårt att baka in den teoretiska 

biten kring hälsa, med tanke på tiden och det svaga intresset från eleverna. Diskussionen tar 

bra fart: 

 

Ha helt avsatta pass för teori! I så fall slipper dem vara ombytta och 

då kan man även vara i andra salar och undervisa. Sen hade det inte 

blivit lika stort motstånd mot det, då många tycker att det är trist att 

sitta still på just idrottslektionen. (Linnéa) 

 

Hälsabiten skulle få mer tid. Man känner att det skulle finnas mer 

utrymme för den teoretiska biten. Då kan man med gott samvete köra 

det. Nu när eleverna bara har en lektion i veckan vill de ju ”springa 

av sig”. Sen är det bra att till exempel ha två lektioner i veckan då 
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idrottslektionerna faller bort vissa veckor. I så fall blir det ju inte lika 

sårbart än mot om man har det en gång i veckan. (Helena) 

 

Bengt tror på en idé om två aktiva idrottslektioner per vecka(ca 60 min/lektion) där man i 

anslutning till någon av lektionerna har en lite kortare teoretisk del(ca 30 min) som enbart 

inriktar sig mot hälsa och kroppens funktion. Börje är även han inne på samma linje och fyller 

på med rehabilitering och skadeförebyggande åtgärder. Han legitimerar förslaget så här: 

 

Hade man kört det upplägget, så hade man kunnat kalla den sista 

lektionen hälsa, vilket antagligen hade underlättat för eleverna. Hade 

det stått hälsa på schemat, hade det var lättare att acceptera för 

eleverna också. (Börje) 

 

Lärarna samtalar också om problem som kan väntas uppstå. Sandra betonar den praktiska 

biten med schemaläggning och salsbokningar. Hon menar att det skulle kunna uppstå 

problem, då idrottshallarna i det läget kanske inte räcker till. Eva påpekar även den 

ekonomiska biten, vilken hon till viss del anser hindra ämnets bredd: 

 

Problemet är ju skolans resurser. Hade vi haft medel till det, hade vi 

testat allt möjligt. (Eva) 

 

Individanpassad idrott blir nästa diskussionsämne. Lärarna tycker överlag att det är svårt med 

individanpassning, då klasserna för det mesta är väldigt stora. Men en utökning av tiden 

skulle klart förbättra situationen: 

 

Har man fler lektioner så ser man eleverna mer och lär känna dem 

bättre, detta hade ju lett till att man kunnat köra mer individanpassat. 

I dagsläget har man ju så många elever, vilket gör det svårt att göra 

det på ett bra sätt för alla elever. (Helena) 

 

För varje extra minut vi får, skulle ju en individbaserad undervisning 

främjas. Men det skulle fortfarande vara mycket svårt när man har 

klasser på omkring 30 elever. Sen så blir ju resten av klassen lidande 
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om man stannar vid en elev för mycket. Fast oavsett så skulle det ju bli 

mer positivt med mer lektionstid. (Börje) 

 

Slutligen diskuteras en rad andra effekter, som en utökning skulle kunna bidra med. Bland 

annat nämner Helena att hon förmodligen skulle ha använt sig mer av tematiskt arbete och 

till exempel ägnat fyra pass (förutsatt två lektioner/vecka) till ett och samma område. I så fall 

skulle det bli lite mer utav en specialisering kring det aktuella området. Börje ser en annan 

möjlig fördel: 

 

Om man fick mer tid och hade det relativt flexibelt på schemat så hade 

man kunnat plocka ihop idrottslektionerna och då hade man ju kunnat 

ge sig ut utanför skolans område och testat på andra saker som man 

inte har tillgång till på skolan. (Börje) 

 

Till sist nämner Helena även en positiv effekt för idrottslärarna. Hon menar: 

 

En annan positiv sak är ju att det skapar arbetstillfällen för oss 

idrottslärare. (Helena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

5. Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur gymnasielärare i Idrott och hälsa ställer 

sig till en tidsmässig utökning av idrottsämnet och eventuella effekter detta kan bidra med. 

Detta undersöktes med utgångspunkt ur de två frågeställningarna: 

 

 Hur ställer sig idrottslärare på gymnasiet till en tidsmässig 

utökning av ämnet idrott och hälsa? 

 Vad ser idrottslärarna för konsekvenser och möjligheter vid en 

eventuell utökning av ämnet idrott och hälsa? 

 

Detta femte kapitel är avsett för en diskussionsanalys kring två huvudområden i arbetet, vilka 

är metoden och resultatet. Genomgående i analysen har materialet tolkats och bearbetats med 

en hermeneutisk utgångspunkt. Denna forskningsmetod vilar på forskarens förförståelse och i 

kontext till denna sätts intervjumaterialets enskilda delar ihop till en helhet. De enskilda 

delarna utgör således grunden till den tolkning som ska skapa ett helhetsintryck. Genom att 

tolka helheten och delarna i olika omgångar, skapas en förståelse för innehållet vilket 

avspeglas i resultatet. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes i arbetet var kvalitativ intervju. Att just denna metod valdes beror på 

undersökningens syfte, vilket var att ta reda på idrottslärares åsikter och inställningar. 

Relevansen av metodvalet bekräftas av Trost(2005), som menar att den kvalitativa metoden 

bland annat skall användas till att skapa förståelse och hitta mönster i forskningen. 

Trost(2005) menar även att metoden lämpar sig bäst vid en undersökning av människors sätt 

att diskutera. Då intervjuerna skedde i fokusgruppsform var således diskussion ett starkt 

inslag.  

 

Under fokusgruppsintervjuerna användes bandspelare. Denna registreringsmetod har både 

positiva och negativa sidor. Trost(2005) menar dock att det är en smaksak. Positiva sidor med 

en inspelning är möjligheten att kunna spela upp intervjun flera gånger och att 

anteckningsmomentet försvinner, vilket kan störa koncentrationen under intervjutillfället. Vid 

en uppspelning kan man också dra nytta av personernas ordval och notera tonfall i rösterna. 

Det negativa handlar främst om tiden det tar att bearbeta allt material. Det kan även vara 
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jobbigt att hitta specifika delar av intervjun, då banden måste spolas fram och tillbaka. (Trost, 

2005) Jag anser dock att fördelarna med inspelning är bra mycket tyngre än nackdelarna, 

främst ur koncentrations- och anteckningssynpunkt. Att både leda intervjun, anteckna och 

hålla uppe koncentrationen skulle bli alldeles för komplicerat enligt min mening.  

 

De lärare som valdes ut till intervju var sedan tidigare redan en bekantskap. Detta underlättade 

urvalet av intervjupersoner, då just denna kategori lärare ämnades undersökas. Bekantskapen 

ser jag mest som en fördel eftersom denna bidrar till att skapa en avslappnad och lugn miljö. 

Dessa faktorer påverkar också ärligheten i svaren. Jag är även medveten om möjligheten att 

informanterna svarar på ett sätt som de tror att jag vill höra. I detta fall ser jag dock ingen 

vinning med ett sådant förfarande och jag fick heller aldrig känslan av att det skulle vara så. 

Kvale (1997) diskuterar vissa risker som kan uppstå vid fokusgruppsintervjuer. Bland annat 

nämner han grupptryck och påverkan som två aspekter. Detta har jag uppmärksammat och 

vägt in i resultatet då jag analyserade intervjumaterialet. 

 

Att mäta reliabilitet och validitet innebär enligt Trost(2005) att man undersöker 

tillförlitligheten och giltigheten. Torsten Thurén(1991) beskriver vidare att reliabiliteten visar 

på om undersökningen är korrekt utförd och validiteten på om man verkligen undersökt det 

man var ämnad att göra. Trost(2005) menar även att reliabiliteten strävar efter att vara 

konstant. Undersökningarna ska vara gjorda på samma sätt, enligt samma mall och generellt 

sett uppvisa samma resultat oavsett tidpunkt. Något som blir problematiskt ”är att man då 

förutsätter ett statiskt förhållande” enligt Trost(2005). Utförs det en kvantitativ studie är ovan 

nämnda variabler aktuella men i en kvalitativ studie söker man förändringar. Därför blir det 

lite underligt att skriva om reliabilitet och validitet i ett arbete som har ett kvalitativt 

utgångssätt. En kvalitativ undersökning letar enligt Trost(2005) efter slumpinflytelser, vilket 

innebär sådant som intervjuaren lagt märke till under intervjun och burit med sig till analysen. 

 

Vad gäller tolkning av resultatet måste man ha den hermeneutiska aspekten med i 

resonemanget. Då texttolkarens förförståelse har stor inverkan på resultatet, är det med största 

sannolikhet inte heller säkert att samma svar skulle uppkomma vid en senare analys. Därmed 

blir generaliseringen av arbetet inte speciellt hög. Med tanke på det låga antalet 

intervjupersoner, kan man inte heller dra några större slutsatser av resultatet. Men bilden som 

förmedlas kan ändå vara en fingervisning om vilket håll det kan luta åt. 
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Trovärdighet är ett annat begrepp som är viktigt i en uppsats. Författaren måste enligt 

Trost(2005) kunna styrka sin forskning genom att ha trovärdiga analyser och insamlad data. 

Därför måste materialet vara inhämtat på ett seriöst och riktigt sätt så att relevansen stämmer 

med det aktuella problemet.  

 

Utifrån detta dras alltså slutsatsen att det är mer problematiskt att använda sig utav 

reliabilitets- och validitetsbegreppen i en kvalitativ studie än i en kvantitativ. Då denna 

uppsats har en kvalitativ utgångspunkt, medför detta att jag fått ta hänsyn till ovan nämnda 

variabler. Att hålla en trovärdig nivå har givetvis varit målet genom hela uppsatsen. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet är baserat på två fokusgruppsintervjuer, som vid varje tillfälle innehöll tre 

intervjuobjekt. Materialet som framkom, har efter transkribering och hermeneutisk tolkning 

mynnat ut i två huvudkategorier, vilka har sin utgångspunkt i de grundläggande 

frågeställningarna. I detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till den tidigare 

forskningen och andra relevanta faktorer som ansetts ha inverkat på arbetets framställning. 

 

Inför detta examensarbete fann jag ingen tidigare forskning som visade på hur gymnasielärare 

i ämnet Idrott och hälsa skulle ställa sig till en tidsmässig utökning av ämnet. Mycket av 

forskningen pekar istället på varför ämnet bör utökas ur ett hälsosamt och ekonomiskt läge. 

Angående en tidsmässig utökning svarade majoriteten av lärarna i ämnet Idrott och hälsa att 

den teoretiska hälsobiten skulle få en mer framträdande roll. Då ämnet Idrott och hälsa enligt 

Lpf 94 syftar till att främja en hälsosam livsstil bör hälsan absolut få mer plats i ämnet enligt 

min mening. Givetvis skall den fysiska aktiviteten utgöra en stor del, men hälsan måste ses 

som minst lika viktig. Idrottslärarna pratar om lektionstillfällena och att eleverna endast har 

en lektion per vecka. Ur detta grundas en inställning, som enligt lärarna även delas av 

eleverna, nämligen att de vill ha fysisk aktivitet på idrottslektionerna. I kontrast till allt övrigt 

stillasittande, ses idrotten som en slags avkoppling som inte får tas bort i förmån för ännu mer 

teori. Det resonemanget kan jag till viss del förstå då tillfällena är så pass få. 

 

Samtliga lärare i ämnet Idrott och hälsa uppger under intervjuerna att de är positiva till en 

tidsmässig utökning av ämnet. I kontrast till tidigare forskning om barn och ungdomars 

dalande hälsokurva och ett mer stillasittande samhälle(Socialstyrelsen, 2005 & Engström, 
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2005) är min första reaktion till detta positiv. Fysisk aktivitet och kunskaper om den egna 

livsstilens betydelse för hälsan kan man troligtvis inte få för mycket av. I så fall är det istället 

andra konsekvenser man kan ifrågasätta, som till exempel tillräckliga resurser i form av 

idrottshallar, redskap och övrigt idrottsmateriell. En av lärarna nämner just denna praktiska 

del och jag kan hålla med henne. Redan i dagsläget finns det problem med klasser som i 

princip nästan slåss om utrymmet. En utökning hade knappast underlättat situationen. På 

frågan om eventuella möjligheter för undervisningen svarar en lärare att hon hade testat allt 

möjligt på idrotten, bara skolorna haft medel till det. Således är ämnet även väldigt beroende 

av skolornas resurser, vilket gör att undervisningen kan skilja markant från skola till skola. En 

annan aspekt är lärarnas arbetssituation. De intervjuade lärarna ser positivt på en utökning av 

ämnet då detta, enligt dem, hade främjat mer fysisk aktivitet hos eleverna. Behovet av ökad 

rörlighet hos eleverna är det som betonas mest av lärarna i ämnet Idrott och hälsa men även 

ett ökat behov av personal tas upp i samband med intervjuerna. En av de intervjuade lärarna 

menar att en utökning av undervisningstiden i ämnet Idrott och hälsa skulle skapa 

arbetstillfällen för lärare i ämnet. Detta påstående, menar jag, kan ifrågasättas då det inte är 

självklart att lärarna skall bli fler även om eleverna skall ha fler undervisningstimmar. Frågan 

blir om situationen är hanterbar för lärarna om en tidsmässig utökning av ämnet Idrott och 

hälsa blir verklighet men antalet lärare i ämnet kvarstår? Hur påverkas lärarnas arbetsbörda 

då? 

 

Sollerhed(2006) och Lindén(2006) är båda för en tidsmässig utökning av idrottsämnet. Det 

grundar dem på resultaten ur deras avhandlingar, som genomgående har positiva 

hälsorelaterade resultat kring en utökad fysisk aktivitet i skolan. Sänkt BMI-värde och 

motverkan av följdsjukdomar kring fysisk inaktivitet är några av argumenten som framförs. 

Denna linje är även ett par av de intervjuade lärarna inne på och syftar till inaktiviteten som 

blir allt vanligare hos barn och ungdomar med tanke på datorer och tv-spel. Jag anser, liksom 

Sollerhed(2006) och Lindén(2006), att skolan kan ha en betydande roll för elevernas ökade 

rörlighet. Men frågan man kan ställa sig är ändå om det är självklart att det är skolans ansvar 

att lösa problemet med den fysiska inaktiviteten hos barn och ungdomar. 

 

Individbaserad undervisning diskuteras också kring effekter av utökningen. Lärarna medger 

att det är svårt att individualisera på grund av det stora elevantalet, men tror samtidigt att en 

tidsmässig utökning skulle leda till en positiv utveckling. Just individbaserat får mig 

personligen att tänka på alla elever som inte gillar idrotten eller inte har fallenhet för den. Det 
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finns trots allt en hel del människor som inte alls vill se en utökning och hur skulle eleverna 

med den inställningen ha resonerat? En påföljd kan garanterat bli en högre frånvaro eller ännu 

värre, att eleven inte kommer alls. Kanske har det då försummat sitt värde? Den positiva sidan 

av en utökning av ämnet Idrott och hälsa är att eleverna förhoppningsvis får större möjligheter 

att prova på ännu fler sporter och motionsformer, vilket i sin tur kanske leder till att just 

omotiverade och negativt inställa elever hittar sin specialitet till slut. Ett av skolidrottens 

uppdrag är att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och chanserna till detta borde 

troligtvis öka vid en tidsmässig utökning av idrottsämnet. 

 

Resultatdiskussionen kan sammanfattas med att idrottslärarnas inställning till en tidsmässig 

utökning av idrottsämnet är positiv. Samtidigt bör man ha i åtanke att det är många faktorer 

som spelar in, både positiva och negativa.  
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6. Slutsats 

Genom arbetet har det klarlagts att lärarna i ämnet Idrott och hälsa ställer sig positiva till en 

tidsmässig utökning av ämnet. Ställt i förhållande till det försämrade hälsoläget och att 

majoriteten av eleverna är positivt inställda till ämnet, verkar det vara en rimlig åtgärd. Frågan 

är bara om det är praktiskt genomförbart. En tidsmässig utökning av ämnet Idrott och hälsa 

skulle antagligen föra med sig höjda kostnader i form av fler idrottshallar, mer materiell 

utrustning och möjligen fler anställda lärare i ämnet. Fast ser man det från den andra sidan, så 

kommer de investerade pengarna förhoppningsvis komma tillbaka in i samhällskassan igen, i 

form utav minskade sjukvårdskostnader. Detta borde samhället tjäna på i längden. Skoldagen 

skulle antagligen även den bli längre om en tidsmässig utökning av ämnet Idrott och hälsa blir 

verklighet. Detta såvida inte timmar skall tas från ett annat skolämne. Frågan blir då vilket 

skolämne som får reducerad undervisningstid och om det är genomförbart i praktiken. Dagens 

medvetenhet om den fysiska aktivitetens påverkan för den personliga livsstilen bidrar till att 

diskussionen kommer att utvecklas ännu mer. Att frågan även diskuteras flitigt på politisk 

nivå såväl i Sverige(Jarl Beck, 2007 & Olsson, 2001), som i Europa(Europaparlamentet, 

2007), talar för att det sista ordet inte är sagt. Återgår man till skolan och ser det ur ett 

möjlighetsperpektiv, finns det mycket som skulle kunna förändras och påverkas av en 

tidsmässig utökning av ämnet Idrott och hälsa. Som lärarna nämnde i intervjuerna skulle 

hälsoämnet kunna få en mer framträdande roll och kanske till och med en egen lektionstid. 

Vidare skulle möjligheten till att få prova på motionsformer, vilka inte är genomförbara på 

skolområdet, att öka. Med mer lektionstid och en eventuell möjlighet att slå ihop 

lektionstillfällen bildas förutsättningar för att ta sig till relativt närliggande aktiviteter. Man 

kanske skulle kunna ta en halvdag i den lokala skidbacken eller varför inte prova någon 

vattensport som exempelvis wakeboard? Aktiviteter finns det mängder av däremot är skolans 

resurser begränsade. Slutligen kan man ändå ställa frågan om det är skolans ansvar att lösa 

problemet med den fysiska inaktiviteten hos barn och ungdomar eller om detta bör ligga hos 

någon annan. 

 

6.1 Framtida forskning 

Som förslag på fortsatt forskning anser jag att man skulle kunna göra om studien, fast på en 

annan åldersnivå. Det hade varit intressant att veta om till exempel idrottslärarna för de lägre 

åldrarna har samma inställning till en tidsmässig utökning som gymnasielärarna. Man skulle 

även kunna göra studien i större omfattning eller varför inte jämföra två olika skolors 
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inställning till en utökning. I sådana fall hade man kunnat intervjua både rektorer, 

skolsköterskor, lärare och elever om deras inställning i frågan. Ytterligare förslag på 

forskning är att undersöka om det är skolans ansvar att lösa det ökade behovet av rörlighet hos 

eleverna. Även en studie om hur lärarnas arbetsbörda påverkas om en tidsmässig utökning av 

ämnet Idrott och hälsa sker men antalet lärare i ämnet kvarstår vore intressant att forska kring. 
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8. Bilagor 

 

 

8.1 Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor: 
 

– Ålder? 

– Kön? 

– Utbildning? 

– Tid i yrket? 

 

Huvudfrågor:  
 

1. Hur ställer ni er till en tidsmässig utökning av idrotten på gymnasiet? 

 

2. Vad ser ni för konsekvenser/möjligheter med en utökad idrottsundervisning? 

 

3. Om det sker en utökning, hur skulle ni använda tiden tror/vill ni? 

 

Underfrågor:  
 

1. Positivt/negativt? Tycker du att det behövs och varför? 

 

2. Hur tror ni eleverna ställer sig till en utökning? 

 

3a. Fördjupningar? Testa fler mindre/ovanliga idrotter? 

 

3b. Mer individanpassat? 
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8.2 Bilaga 2 

Idrott och hälsa A - Kursplan 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs: 

Eleven skall: 

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 förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och 

välbefinnande 

kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för träning 

eller andra hälsofrämjande åtgärder 

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 samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv 

kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering 

ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med 

några danser 

kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang 

ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp. (Skolverket, 2008) 
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8.3 Bilaga 3 

Ämnet idrott och hälsas syfte: 

Gymnasieskolans utbildning i idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas 

fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens 

betydelse för hälsan. Ämnet syftar även till att eleverna tillägnar sig sådana 

kunskaper och erfarenheter att de kan välja och delta i lämpliga fysiska aktiviteter för 

fritiden. 

Ämnet syftar också till att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna och få 

förutsättningar att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och i samhälle. 

Ämnet syftar dessutom till fördjupad kunskap om hur den egna kroppen fungerar och 

hur olika faktorer kan påverka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. 

(Skolverket, 2008) 
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8.4 Bilaga 4 

Ämnet idrott och hälsas karaktär och uppbyggnad: 

Grundläggande för ämnet är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt, psykiskt 

som socialt välbefinnande. Ämnets kärna utgörs av fysisk aktivitet, utformad så att 

alla, oavsett förutsättningar, skall kunna delta och utvecklas på egna villkor. Ämnet 

stimulerar till medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 

En utgångspunkt för ämnet är att det föreligger ett samband mellan livsstil, livsmiljö, 

hälsa och livskvalitet. Ämnet betonar därför kunskaper om faktorer som påverkar 

hälsan och som bidrar till hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I 

ämnet ingår också kunskaper om hur kroppen fungerar i arbete och vila samt 

kunskaper om kost, motion och ergonomi. En väsentlig aspekt är även drogers och 

dopingpreparats skadliga inverkan. 

Ämnet ger möjlighet att fördjupa sin förmåga och att ta initiativ och ansvar, att 

deltaga i, organisera och leda aktiviteter. För att främja såväl den improvisatoriska, 

estetiska som den motoriska förmågan integreras musik och rörelse, rytm och dans i 

ämnet. I ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och 

första hjälpen vid olycksfall. 

Ämnet tar upp idrott som kulturfenomen och speglar såväl egna traditioner och sätt 

att tänka som synsätt och rörelseuttryck i andra kulturer. Väsentligt för ämnet är 

också att anknyta till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller 

att vistas i naturen. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för frågor som 

handlar om människans relation till naturen.  

I ämnet behandlas även frågor om förståelse av människors olika förutsättningar för 

fysisk aktivitet samt hur idrott kan bedrivas tillsammans och på lika villkor för att 

öka förutsättningarna för jämställdhet. Ämnet erbjuder upplevelser av samarbete, 

hänsyn och förståelse för och med andra människor samt rörelseglädje. Ämnet 

behandlar dessutom frågor som rör etik och moral i samband med idrottsutövning, 

exempelvis fair play. (Skolverket, 2008) 

 

 

 

 

 

 


