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I kursplanen för ämnet Idrott & hälsa står det vilka mål som eleverna ska uppnå. Dessa 

mål tror vi är okända för många elever och de vet därför inte riktigt vad de ska göra för 

att uppnå målen. Istället har många en bild av hur de ska vara för att få ett visst betyg 

utan att ha tagit del av de egentliga uppnåendemålen. Därför tror vi att syftena med 

undervisningen åsidosätts och eleverna får inte den kunskap och förståelse som de borde 

få.  

 

Detta examensarbete ingår som en del i lärarutbildningen. Efter som vi båda har läst till 

bland annat Idrott & hälsolärare har vi valt att göra vår undersökning inom detta ämne. Vi 

vill se om eleverna som läser Idrott & hälsa A på gymnasiet förstår vad de lär sig och 

varför utbildningen ser ut som den gör. Känner de till syftena med de olika momenten i 

Idrott & hälsa eller ser de ämnet endast som en ”rastaktivitet”? 

 

Vi har gjort fem kvalitativa gruppintervjuer med tre till fem elever i varje grupp. 

Intervjuerna dokumenterades på band för att sedan sammanställas. Vår hypotes om 

elevernas bristfälliga förståelse för ämnet stämmer överens med resultatet av våra 

intervjuer. Det visade sig i några intervjuer att eleverna var relativt omedvetna om målen 

och syftena med Idrott & hälsa. Ofta ansåg de själva att de kände till syftena men vid 

vidare diskussion kom det fram brister i deras insikt. 
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1.1 Bakgrund 

Under vår utbildning har vi haft fortlöpande praktik där vi har deltagit i undervisningen. 

Tillsammans med våra VFU-handledare (praktikhandledare) har vi diskuterat elevers 

olika uppfattningar kring ämnet Idrott & hälsa. Idrott & hälsoämnets innehåll och syften 

tycks uppfattas olika beroende på vilken elev man frågar. Vissa elever tycks tro att det 

räcker att visa individuella skickligheter inom en viss idrott, fokus ligger ofta på den 

individuella prestationen. De verkar se idrottsundervisningen som lek eller något där man 

har roligt, alternativt något nödvändigt ont som man gör allt för att slippa. Vi upplever att 

eleverna ofta glömmer ämnets övriga mål och syften så som ledarskapsförmåga, 

hänsynstagande och ansvarstagande. Därför tycker vi att det är viktigt att ta del av de 

olika uppfattningarna för att tydligare kunna utforma undervisningen utefter kursplanen. 

Om vi är medvetna om vad som är anledningen till de eventuella problemen och 

missuppfattningarna kan vi också anpassa undervisningen så att eleverna bättre inser vad 

ämnet innebär och varför det ser ut som det gör. Genom denna vetskap kan vi lättare 

motivera för eleverna ämnets vikt och lägga tyngdpunkten på att skapa en medvetenhet 

bland eleverna. Vid eventuella diskussioner om ämnets betydelse både mellan Idrott & 

hälsolärare och elev, samt mellan Idrott & hälsolärare och övriga kollegor kan man vara 

mer beredd på argumentation för sitt ämne och dess betydelse. 

 

1.2 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi i största möjliga utsträckning arbetat tillsammans och gjort 

lika mycket, vad det gäller intervjuarbete, litteratursökning och framställning av arbetet. 

Vid ett intervjutillfälle fick Fredrik av praktiska skäl intervjua på egenhand, vilket 

kommer att diskuteras i metoddiskussionen.  

 

1.3 Styrdokument 

Ämnet Idrott & hälsa är ett väldigt brett ämne. Det ska innehålla allt från teoretiska 

kunskaper till praktiskt utövande. Enligt kursplanen för ämnet Idrott & hälsa A (se bilaga 

2) ska eleven exempelvis få kunskaper och erfarenheter av hur olika faktorer kan påverka 

människors hälsa och se sambandet mellan hälsa, livsstil och miljö. De ska få kännedom 

om olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och de ska även kunna utforma ett fysiskt 
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träningspass och kunna diskutera för- och nackdelar om dess innehåll.1 Allt detta för att 

ge eleven en djupförståelse. Det vill säga ett livslångt lärande med en förståelse för 

idrottens och hälsans betydelse för samhället så väl som för individen. Styrdokumenten är 

till för att vägleda läraren och beskriva kursens innehåll. Förklaringarna i den nationella 

kursplanen är väldigt oprecis och kan tolkas på många olika sätt. Denna oklarhet tror vi 

kan bidra till missuppfattningar av ämnet, då det inte står ordagrant vad ämnet bör 

innehålla och hur det ska genomföras. Ofta finns det även lokala kursplaner för att 

ytterliggare tydliggöra kursens innehåll.   

 

1.4 Syfte 

Efter att ha varit på olika gymnasieskolor runt omkring i länet och deltagit i undervisning, 

har vi och våra VFU-handledare fått uppfattningen av att elevernas förståelse för Idrott & 

hälsas syften är vaga. Eleverna tycks ibland inte förstå varför de har Idrott & hälsa i 

skolan och hur de kan dra nytta av det de lär sig i ämnet. Vårt syfte med detta arbete är 

därför att undersöka elevernas förståelse för och insikt i ämnet Idrott & hälsa. Vi har valt 

att begränsa oss till kursen Idrott & hälsa A på gymnasienivå.  

 

1.5 Frågeställning 

• Får eleverna en tillräcklig insikt under kursens gång så att de efter avslutad kurs 

uppfyller kursplanens mål?  

• Har de förståelse för ämnets innehåll, och vet de syftena med alla moment?  

 

1.6 Disposition 

I arbetet har vi utgått ifrån fyra kunskapsformer som vi fortlöpande knyter an till i arbetet. 

Dessa fyra kunskapsformer har vi även utgått ifrån vid rubriksättningen i resultat- och 

analysdelen. I kapitlet teoretisk ansatts presenterar vi de olika kunskapsformerna, 

teorierna och tidigare forskning som sedan ligger till grund för vår analysdel. Inför 

resultatdelen görs en presentation av de olika intervjugrupperna för att åskådliggöra 

intervjugruppernas programinritning, antalet elever och könsfördelning. Resultatet av 

                                                
1 http://www3.skolverket.se/ 
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våra intervjuer presenteras och kategoriseras utifrån de fyra kunskapsformerna som sedan 

behandlas i analysdelen. Därefter följer slutdiskussionen som presenterar vad vi har 

kommit fram till under arbetets gång.    

  
 

2. Teoretisk ansats och tidigare forskning  
 

De teorier som vi presenterar i arbetet har en stark anknytning till det som står i 

skolverkets kursplan för ämnet Idrott och hälsa A. Kursplanen tar upp de mål som elever 

skall ha uppnått efter kursens slut och är därför en viktig del att ta hänsyn till i vårt 

arbete. Vi har valt att utgå från de fyra kunskapsformerna ”De fyra f:en” för att sedan 

knyta an till andra relevanta teorier.  

 

De fyra F:en: fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet presenteras i Lpo94, där de 

ligger till grund för att skapa en komplett uppfattning av respektive ämne.2  

I böckerna Fysisk bildning och Att lära fysisk aktivitet är de fyra f:en applicerade på 

ämnet Idrott & hälsa, och beskrivs på följande sätt: faktakunskap innebär en teoretisk och 

kvantitativ kunskap. Faktakunskap är när man vet hur saker förhåller sig till varandra, ex 

att hjärtat slår snabbare vid fysisk aktivitet. Färdighetskunskap är en praktisk egenskap 

som utvecklas genom att utöva en viss aktivitet. Ett exempel på en färdighetskunskap är 

att kunna utföra en kullebytta. Förståelsekunskap är en kvalitativ förståelse för vad man 

gör. Genom en förståelsekunskap kan man reflektera över aktiviteten och dess innehåll. 

Förtrogenhetskunskap innebär att man har utvecklat ett omdöme och en djupkunskap 

inom ett visst område.3 Enligt Anders Raustorp bör idrottsundervisningen syfta till ett 

livslångt lärande och en fortsatt fysisk aktivitet utanför skolan. Raustorps diamantmodell 

ger en bild av hur idrottsundervisningen bör läggas upp för de olika åldrarna. 

Diamantmodellen (se bilaga 3) syftar till att skapa ett intresse hos eleverna och utveckla 

motoriska färdigheter. Allteftersom eleverna förbättrar sin motorik och sina färdigheter 

skapas en bred grund med många idrottsaktiviteter. I de senare åren av grundskolan och 

gymnasiet specialiserar man sig på några färre aktiviteter för att utveckla en förtrogenhet 
                                                
2 Larsson, H. Redelius. K (2004) 
3Ekberg, J-E. Erberhoch, B (2000) Raustorp, A (2000)   
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hos eleverna. Detta för att främja en fortsatt aktiv livsstil som leder till en bättre folkhälsa 

i framtiden.4 Det är viktigt med fortsatt fysisk aktivitet, då det utöver fysiskt välmående 

bidrar till mentalt välbefinnande.5 

  

Enligt författaren P.J. Arnold finns det tre dimensioner av idrottsundervisningen. Den ena 

dimensionen handlar om undervisning om rörelse, vilket innebär att eleven har en 

teoretisk förståelse för bakgrunden och syftet med aktiviteten. Man ska t ex förstå varför 

det finns regler inom vissa aktiviteter och hur de ska efterföljas. Den andra dimensionen, 

undervisning genom rörelse innebär att aktiviteten leder till en social-, intellektuell- och 

moralisk bildning. Det kan även innebära att idrottsundervisningen är ett medel för att 

uppnå andra mål i andra ämnen. Ett exempel då denna dimension utvecklas är vid 

samarbete och lagspel. Den tredje dimensionen, undervisning i rörelse innebär att man tar 

till sig kunskapen genom att delta i aktiviteten. Här utvecklas rena färdigheter inom en 

viss aktivitet.6 

 

Det är viktigt att ta med alla dimensioner i den fysiska undervisningen för att kunna 

vidareutvecklas. Även de känslomässiga, sociala och kognitiva färdigheterna har en 

viktig roll i utvecklingen.7 

 

2.1 Begreppet idrott och hälsa 

Det kan finnas många åsikter om Idrott & hälsa och vad det bör innehålla, därför måste 

begreppets problematiseras. Frågor man måste ställa sig som Idrott & hälso- lärare är; 

Har Idrott & hälsa samma innebörd? Uppnår man hälsa genom idrott? Är idrott metoden 

för att uppnå hälsan?8  

I boken Fysisk bildning beskrivs komplexiteten i definitionen av idrott. Idrott kan 

likställas med allt från föreningsidrott, elitidrott, oorganiserad aktivitet (spontanidrott), 

                                                
4 Raustorp, A (2004)   
5 Metta Fjelkner, Anna Herting. Artikel:  2007-10-11 
6 Annerstedt, C. Rönholt, H. Pietersen, B (2001) 
7 Annerstedt, C. Rönholt, H. Pietersen, B (2001) 
8 Larsson, H. Redelius. K (2004) 
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till ett skolämne.9 Eftersom definitionen av ämnet är så spridd kan uppfattningen och 

förväntningarna av ämnet Idrott & hälsa vara väldigt olika.   

 

Begreppet hälsa har med hjälp av medias roll blivit bredare, och människor idag är mer 

medvetna om vad en god hälsa innebär. Det skrivs i tidningar om kost och träningslära 

och ett allmänt hälsointresse har väckts.10 Medias diskussion om ämnet Idrott & hälsa ger 

dock en liten sned vinkel av ämnet, eftersom media ofta lägger tyngdpunkten på det 

fysiologiska och medicinska blir definitionen av hälsa begränsad. Med denna smala 

definition av ämnet får man lätt en uppfattning om att vägen till en god hälsa endast är att 

motionera.11  

 

Sällan nämns andra hälsofrämjande faktorer så som psykiskt-, socialt- och andligt 

välbefinnande. Psykiskt välbefinnande innebär att ha bra relationer och en god självbild. 

Socialt välbefinnande innebär att man känner att man har en stark identitet och vågar 

uttrycka sig i sociala sammanhang. Andligt välbefinnande innebär välmående och en 

känsla av meningsfullhet.12  

 

Aron Antonovski professor i medicinsksociologi lägger stor vikt på en bred definition av 

begreppet hälsa. Han tittar på anledningar till att folk håller sig friska istället för att varför 

de blir sjuka. Genom att hantera och övervinna svårigheter och motgångar i livet når man 

en god hälsa och välbefinnande. Tre viktiga komponenter för att utveckla en god hälsa är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre begrepp kallas för KASAM 

(känslan av sammanhang). Genom en stark känsla av sammanhang kan man enklare ta till 

sig kunskap.13 

 

                                                
9 Ekberg, J-E. Erberhoch, B (2000) 
10 Hansson, A (2004) 
11 Annerstedt, C. Rönholt, H. Pietersen, B (2001) 
12 Raustorp, A (2004) 

13 Raustorp, A (2004) 
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2.2 Tidigare forskning 

I boken Mellan nytta och nöje beskrivs hur stort begreppet ämnet Idrott & hälsa är. Här 

finns många olika uppfattningar av dess innehåll, vilket också visar sig i 

samhällsdebatten.  

 

”Tyckandet om ämnet har alltså inte varit vetenskapligt grundat utan istället bottnat i 

ganska vaga uppfattningar. Framför allt har det funnits en oklarhet hur man skall se på 

ämnet, vad som är dess mål och syfte.”14 

 

Idrottsämnets innehåll har ändrats och utvecklats allt eftersom nya läroplaner tagits fram. 

När den senaste läroplanen kom (Lpo 94) bytte ämnet namn från Idrott till Idrott & hälsa. 

Den fysiska delen av ämnet tonades ned samtidigt som hälsan har kommit i fokus. Det 

nya ämnet skapade olika diskurser på ämnets innehåll, som till exempel att hälsan uppnås 

genom idrotten eller att använda idrotten som ett medel för att uppnå hälsa.15 I och med 

den nya läroplanen -94 möjliggjordes en större lokal frihet av ämnets innehåll, arbetssätt 

och tidsdelning.16 

 

År 2002 genomfördes en nationell undersökning där 225 grundskole- och gymnasielärare 

deltog. Resultatet av enkätundersökningen visade att det är viktigt att eleverna har roligt 

under idrottsaktiviteterna. Det är även viktigt att eleverna lär sig att samarbeta och att de 

utvecklas fysiskt. Det visade sig inte vara lika viktigt med tävling och konkurrens. 

Studien visar också att hälsobegreppet skiljer mellan grundskola och gymnasiet. Att 

utbilda i och om hälsa ansågs viktigare bland gymnasielärarna. Gemensamt för alla lärare 

var att det ansågs vara viktigt att eleverna utvecklade en positiv självbild.17 

                                                
14 Larsson, H. Redelius. K (2004), s. 11 
15 Larsson, H. Redelius, K (2004) 
16 Annerstedt, C. Bergendahl, L (2002) 
17 Larsson, H. Redelius, K (2004) 



 
 

10 

Genom en undersökning av Annerstedt visade det sig att väldigt få idrottslärare verkar ha 

reflekterat kring kompetensfrågan. Det tycks finnas en viss osäkerhet kring sin egen 

kompetens, något som har påverkat självförtroendet negativt.18 

 

 

3. Metod 
 

3.1 Analysmetod 

Vi har valt att basera vår undersökning på en kvalitativ metod. Detta för att eleverna då 

får chansen att uttrycka sig och beskriva specifika situationer ur sin livsvärld. 

Intervjuerna har inte varit så inrutade, utan det har funnits utrymme för eleverna att 

diskutera och motivera sina svar. Med hjälp av den kvalitativa intervjumetoden ges det 

möjligheter till en friare form av diskussion som förhoppningsvis leder till nya insikter i 

ämnet.19 Genom att ställa följdfrågor har vi dessutom fått svar på frågor som dykt upp allt 

efter som intervjuerna fortgått. Tanken med den kvalitativa intervjumetoden var att vi 

skulle få en mer detaljerad form av svar. Dessa svar har vi sedan använt i analysdelen, där 

vi har analyserat och tolkat de svar vi fått från intervjuerna.20 

 

3.2 Urval och tillvägagångssätt 

Inför våra intervjuer gjorde vi en pilotstudie för att säkerhetsställa att våra intervjufrågor 

var relevanta och att de inte kunde misstolkas. Intervjuerna har skett i gruppform med 3-5 

elever i varje grupp. Sammanlagt har vi gjort 5 gruppintervjuer. Anledningen till att vi 

har valt detta tillvägagångssätt är för att vi vill få ut så mycket som möjligt av varje fråga. 

Genom att använda oss av gruppintervju anser vi oss få en spontanare och mer 

inlevelserik intervjusituation.21 Vi har begränsat oss till elever som läser eller har läst 

Idrott & hälsa A på gymnasienivå. Anledningen till detta val är att just A-kursen är 

                                                
18 Annerstedt, C. Bergendahl, L (2002) 
19 Trost, J. (2005) 
20 Kvale, S (1997) 

 
21 Kvale, S (1997) 
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obligatorisk, vilket ger oss ett större urval av elever. Här finns allt från idrottsintresserade 

och motiverade elever till dem som inte engagerar sig fullt så mycket i ämnet Idrott & 

hälsa. Vi har intervjuat elever från två gymnasieskolor i västra Sverige, där vi har valt ut 

elever från olika gymnasieprogram. Dessutom har vår strävan varit att intervjua både 

killar och tjejer i de olika programmen, allt för att få en så stor spridning som möjligt på 

intervjuerna. Denna uppdelning skulle kunna vara en startpunkt för en framtida 

undersökning ur genusperspektiv. 

 

3.3 Intervjumetod 

Vi har använt oss av ljudinspelning under intervjuerna. Denna metod gör det enklare för 

oss att i efterhand sammanställa intervjumaterialet samtidigt som vi kan fokusera oss på 

intervjun utan att behöva anteckna under tiden.22 Inspelningsmaterialet som vi har fått 

från intervjuerna har transkriberats ordagrant på papper för att sedan sammanställas och 

sammanfattas i resultatdelen. I boken kvalitativ intervju tar de upp problematiken med 

dold eller öppen mikrofon.23 Detta diskuteras vidare i vår metoddiskussion. Vi har valt att 

använda oss av en öppen mikrofon eftersom vi anser att det är mer etiskt rätt. Eleverna 

informerades om alla syften med intervjun och inspelningen av den. Här poängterade vi 

även att intervjun är frivillig, att det är tillåtet att avbryta intervjun och att 

intervjupersonerna förblir anonyma. En nackdel med att använda sig av 

inspelningsmetoden med en öppen mikrofon är att eleverna kan känna sig hämmade 

p.g.a. den ovana situationen.24     

 

 

 

 

 

3.4 Intervjufrågor 

Huvudfrågorna i vår intervju (se bilaga 1) är grundade på tidigare forskning, litteratur och 

läroplanen. Resultatet av intervjuerna har senare jämförts med vad som står i litteraturen. 

                                                
22 Trost, J (2005) 
23 Ryen, A (2004) 
24 Trost, J (2005) 
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Vi har utgått från 10 stycken huvudfrågor, vilket har utmynnat i mindre följdfrågor. 

Följdfrågorna är en hjälp för oss att få så utförliga svar som möjligt, samtidigt som det 

blir enklare för eleverna att ge svar på frågorna. Som tidigare nämnts har utrymme getts 

för vidare diskussioner och frågeställningar under intervjuernas gång, vilket gav upphov 

till nya intressanta diskurser.     

 

3.5 Metoddiskussion  

Efter att ha sammanställt och sammanfattat alla våra intervjuer kan vi nu se både fördelar 

och nackdelar med den kvalitativa gruppintervjumetoden. Trots att intervjuerna var 

frivilliga verkade det som vissa elever tyckte det var jobbigt att vi spelade in intervjun. 

Detta kan ha påverkat deras sätt att svara på eller gjort att de helt valt att avstå från att 

svara. Att intervjua i grupp gav i övrigt en bra och avslappnad stämning med intressanta 

diskussioner. Något som visade sig i alla gruppintervjuerna var att det var ett fåtal elever 

ur varje grupp som var mer aktiva under intervjuerna. Detta medförde att svaren styrdes 

av just dessa elever och de andra valde att hålla med. En intressant iakttagelse som vi 

lade märke till var att det aldrig uppstod några meningsskiljaktigheter mellan personerna i 

gruppen. Detta kan vara ett uttryck för ett slags grupptryck som gör att man hellre väljer 

att hålla med gruppen än att ”sticka ut” från mängden. En anledning till att de valde att 

inte argumentera mot varandra kan vara att de går i samma klass och därför inte vill stöta 

sig med sina kamrater. En annan anledning kan vara att de inte känner sig så engagerade i 

intervjufrågorna och väljer därför att hålla med de övriga. Detta problem skulle nog inte 

uppstå ifall vi hade valt enskilda intervjuer där de kan svara utan att känna sig hämmade 

av sociala skäl. Å andra sidan har eleverna kunnat diskutera frågorna och kunnat utveckla 

svaren tillsammans.  

 

I några av intervjuerna kände vi eleverna sedan tidigare, detta kan ha påverkat elevernas 

sätt att svara på frågorna. Det positiva med detta kan vara att eleverna kände sig mer 

avslappnade och bekväma under gruppintervjun.        

Ibland upplevde vi att eleverna sökte de rätta svaren, istället för att svara ärligt. För att 

undvika detta fenomen inledde vi alla intervjuerna med att informera om anonymiteten,  
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frivilligheten att ställa upp och att det inte finns några rätta eller fel svar. Något som kan 

ha påverkat resultatet från de olika intervjuerna kan ha varit platsen där intervjuerna ägde 

rum. Givetvis strävade vi efter att intervjua i enskilda grupprum, men i två av fallen ägde 

intervjuerna rum ute i skolan. Detta kan ha medfört att resultaten av intervjuerna 

påverkades. Även de olika tiderna på dagen som intervjuerna genomfördes kan ha 

inverkat på intervjuresultatet. Eleverna kan ha varit olika engagerade beroende på vad 

som tidigare skett under dagen, ett exempel på detta är grupp 4 som precis hade skrivit 

prov.  

      

Vårt sätt att intervjua på utvecklades allt eftersom vi fick mer intervjuvana. Därför tror vi 

att det kan skilja en del mellan vår första och vår sista intervju. För att undvika detta hade 

vi ett intervjumanus med frågeställningar och följdfrågor. Vid vissa tillfällen fick vi dock 

utveckla frågorna genom att improvisera för att förtydligöra frågorna och få så utvecklade 

svar som möjligt. Risken med detta kan vara att vi har vinklat om frågorna genom att 

omformulera.   

 

Vid ett av intervjutillfällena kunde bara en av oss medverka. Detta kan ha påverkat 

tolkningen av intervjun vid sammanställningen i resultatdelen. Även sättet att intervjua på 

kan ha påverkats omedvetet. 

 
Våra ambitioner att intervjua lika många killar som tjejer gavs inte tillfälle att uppfyllas 

av praktiska skäl. Tre av intervjugrupperna innehöll uteslutande killar, en intervjugrupp 

bestod av endast tjejer och en grupp var blandat killar och tjejer. Vi hade en strävan att 

intervjua en tjejgrupp till, men av tidsskäl valde vi att nöja oss med dessa fem intervjuer. 

Vi ansåg oss även ha fått tillräckligt med svar på våra intervjufrågor för att gå vidare i 

arbetet.   

 

 

 

4. Resultat 
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4.1 Utvalda grupper 

Grupp 1 består av fem killar som går på byggnadsprogrammet med inriktning på hus och 

anläggning. De har läst en termin i ämnet Idrott & hälsa A. Under intervjun var eleverna 

väldigt tillmötesgående och var lätta att prata och diskutera med. Många av svaren vi fick 

kom från två av killarna medan de andra höll sig i bakgrunden och höll med.  

 

Grupp 2 består av fem killar som går på samhällsprogrammet med inriktning på idrott. 

De läser A-kursen i Idrott & hälsa och har dessutom specialidrott, men vi begränsar oss 

till deras erfarenheter kring Idrott & hälsa A. Även dessa killar var väldigt 

tillmötesgående och lätta att prata med. Många av de utförliga svaren kom framför allt 

från tre av killarna medan de andra två fyllde i vissa detaljer. Många av svaren vi fick var 

väldigt genomtänkta och det märktes att de var väl insatta i idrotten. 

 

Grupp 3 består av tre tjejer som går på samhällsprogrammet med inriktning på 

samhäll/kultur. Stämningen under intervjun var något spänd, vilket verkade hämma 

svaren. Många av tjejerna var ganska blyga och det var i stort sätt bara en av tjejerna som 

pratade. Det var svårt att få några utförliga svar, så vi fick utveckla frågorna med mer 

specifika följdfrågor. Vissa av svaren vi fick verkade inte så genomtänkta då de inte 

kunde motivera sina svar. 

 

Grupp 4 består av tre tjejer och två killar som går på samhällsprogrammet med inriktning 

på idrott. De läser A-kursen i Idrott & hälsa och har dessutom specialidrott, men vi 

begränsar oss till deras erfarenheter kring Idrott & hälsa A. Denna grupp var väldigt 

ambitiösa och vi fick ständigt styra in dem på våra frågor då de tenderade att sväva iväg 

och komma med egna frågeställningar och teorier. Alla i gruppen var delaktiga i intervjun 

men det var framför allt två av tjejerna och den ena killen som var mest aktiva i intervjun. 

Många av svaren var mycket genomtänka men ibland kändes det som att de försökte hitta 

”rätt” svar på frågorna. Precis innan intervjun hade eleverna haft prov i ergonomi och 

rörelselära, något som kanske kan ha bidragit till många av de genomtänkta och kloka 

svar som vi fick på våra intervjufrågor.  
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Grupp 5 består av 5 killar som går på elprogrammet. De läser just nu Idrott & hälsa A. 

Intervjun fungerade bra och svaren var spontana, det vill säga att de var ärliga och 

verkade inte försöka svara ”rätt”. Det som skiljde sig i denna intervju mot de tidigare 

intervjuerna var att svaren var väldigt individuella och svaren diskuterades inte så mycket 

mellan eleverna. 

  

4.2 Sammanställning av intervjuerna 

Vår intervjusammanställning är uppdelad och strukturerad efter de fyra 

kunskapsformerna som tidigare nämnts i arbetet. 

 

4.3 Faktakunskap 

Vad kan fördelen vara med att ha en teoretisk idrottsundervisning? 

Gemensamt för de flesta grupperna är att de tycker att teoretisk undervisning är ett bra 

komplement då faktakunskap kan leda till djupinlärning och en bättre förståelse. De anser 

att teoretiskt kunnande gör att man genom diskussioner kan nå en ytterligare dimension 

och inte bara skrapa på ytan som man ofta gör vid praktiskt utövande. Något som grupp2 

uttrycker i citatet nedan: 

 

”Man lär sig på ett helt annat sätt än om man hade sett det praktiskt. Man kan få igång 

tankeverksamheten lite mer och prata om olika situation och sånt.” 

 

Vid kost, anatomi och styrketräning tycker de att det är extra viktigt med 

teorigenomgångar. Två av grupperna gav inget svar på denna huvudfråga. De flesta 

grupperna saknade helt eller delvis teoretisk undervisning, bortsett från den genomgång 

de får i idrottshallen i anslutning till aktiviteterna. Tre av grupperna använde en teoribok 

och har även något eller några teoretiska prov per termin. Inlärningen från boken sker 

dock på egen hand och inte under idrottslektionerna. När de fick följdfrågan om de vill ha 

mer eller mindre teoriundervisning svarade de att de inte ville ha mer teoretisk 

undervisning, dels för att de anser att det i så fall skulle bli på bekostnad av den fysiska 

aktiviteten. Två av intervjugrupperna skulle kunna tänka sig att ha lite mer teori. 
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4.4 Färdighetskunskap 

Vad gör ni ofta på idrotten? 

På denna fråga ansåg de flesta att de hade ett varierande upplägg av lektionerna allt ifrån 

styrketräning, lekar och bollspel och att de hade olika moment för varje lektion. Två av 

intervjugrupperna ansåg sig ha en överrepresentation av bollspel, något som de också 

trivdes med. En av grupperna hade möjlighet att själva styra innehållet på lektionerna 

genom att hålla i egna lektioner, vilket de tycker är bra 

 

Vad tycker ni idrotten borde bestå mer av? 

Alla grupper anser sig ha en stor variation av aktiviteter och är nöjda med det. Någon 

grupp saknade trampet och simning, då de inte har haft det ännu i undervisningen. De 

tycker att det är viktigt att få prova på många olika idrotter ute i samhället, som till 

exempel styrketräning på gym och friidrott på en ”riktig” friidrottsanläggning. En av 

intervjugrupperna som bara innehöll killar hade hellre sett mer bollspel och lagspel 

istället för dans, eftersom de ansåg att dans inte ger lika mycket för den fysiska träningen. 

De hade i så fall hellre fått prova andra alternativa idrotter. 

Citat från intervjugrupp 2: 

 

”- Asså vår lärare får nästan in allt i idrotten. 

 - Typ dans är rätt onödigt för det är inte så jäkla jobbigt, jag vill hellre ha nåt så att  

man känner att man verkligen har gjort något. 

- Jag skulle gärna få testa på många nya idrotter också.” 

 

Till skillnad från dessa killar saknade intervjugrupp 3 med bara tjejer dansen. 

Citat från intervjugrupp 3: 

 

”Dans saknas tycker jag. 

-Ja, men ofta när man dansar så får man inte visa vad man kan.” 

En av grupperna skulle vilja få testa på fler idrotter som inte är så vanliga i Sverige. En 

person i denna grupp skulle gärna ha mer personlig träning där man får individuell 
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coachning vad det gäller träning av specifika muskler, kost och allmänna råd kring 

träning något som även nämndes i andra grupper. 

 
 

4.5 Förståelse- och förtrogenhetskunskap 

Hur mycket vikt lägger er lärare på att berätta om en uppgifts syfte? 

I nästan samtliga intervjuer menade eleverna att de redan hade en sådan insikt i 

aktiviteterna att ingen större förklaring på syftena behövdes. Läraren lägger inte heller så 

stor vikt på att förklara de enskilda aktiviteternas syften i detalj men samtidigt är det 

ingen som ifrågasätter dem heller. Vid introduktionerna av nya aktiviteter och sporter så 

framgår inte syftena, något som en av grupperna saknar. De tror även att detta kan vara 

en orsak till att en del tycker att idrottsundervisningen är tråkig. 

Citat från intervjugrupp 3: 

 

” Jag tror det inte är så tydligt faktiskt, vilket jag tycker synd. Det är nog därför vissa 

tycker att det är tråkigt. Jag tror aldrig att man riktigt får svar på det. 

Nej jag tycker det inte framgår så jättetydligt” 

 

En grupp hade gärna sett mer teoretisk bakgrund, t ex vid styrketräning där de tycker det 

är bra om man får reda på orsak och verkan för de olika muskelgrupperna. En av 

grupperna får syftena förklarade för sig vid stretching och styrketräning, men saknar det i 

öviga aktiviteter. De anser att förklaringen av syftena är viktiga och vill gärna ha mer av 

detta.  

 

Tror ni att ämnet Idrott & hälsa kan hjälpa er i framtiden? 

Här skiljde sig svaren väldigt mellan grupperna, Två av grupperna såg inte mycket 

samband mellan idrottsundervisningen och deras framtida arbetssituationer.  

Citat från intervjugrupp 5: 

 

”Men man gör ju inte det som man gör här sen…men man spelar ju inte direkt killerball 

på jobbtid…” 
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Efter några följdfrågor ansåg de dock att ergonomidelen i ämnet kan vara till nytta i 

framtiden. En av grupperna såg inte idrotten som ett livslångt lärande, utan endast något 

som de gör här och nu. Gemensamt för de andra grupperna var att de såg sambandet 

mellan idrottsundervisningen och deras kommande framtid. De tyckte att det var viktigt 

att hitta en aktivitet som de tycker om och som de kan fortsätta med utanför skolan. En av 

grupperna tog även upp erfarenheter som man kan få med sig efter att ha utövat någon 

idrott. De ansåg att med- och motgångarna som man ständigt stöter på inom idrotten kan 

stärka en i framtida situationer, även i vardagen. Gruppen med blandat killar och tjejer 

hade många intressanta diskussioner inom ämnet.  

Citat från intervjugrupp 4:  

 

” Ja, asså det är ju vetenskapligt bevisat att det är bra med idrott. Till exempel att man 

stärker ryggen när man tränar så att man tål mer påfrestningar. Man lär sig hur man ska 

lyfta och man lär sig hur man ska leva bättre helt enkelt.”  

 

De tog även upp vikten av att lära sig att vara aktiv som ung för att kunna fortsätta även 

som vuxen. Genom idrotten menar de att man även får en god grundkondition och 

inspiration vilket hjälper en att vara fortsatt aktiv. 

 

Vad har samhället för vinning att vi har Idrott & hälsa i skolan? 

Gemensamt för alla grupper var att de såg fördelarna med idrottsundervisningen i ett 

samhällsperspektiv. De ansåg att idrotten har en viktig uppgift med allt från att förebygga 

sjukdomar till att motverka vår allt latare livsstil.  

Citat från intervjugrupp 1: 

 

” -Det är väl det att man kan få många unga att bli intresserade av idrott, så att de inte 

bara sitter hemma.”  

 

I denna grupp diskuterades även om problematiken har tagits upp på 

idrottsundervisningen, vilket den inte hade. En annan grupp urskiljde sig från de övriga 

grupperna genom att ta upp den sociala poängen med att idrotta. De pratade även om 
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”teambuilding” genom samarbetsövningar för att stärka sammanhållningen inom en viss 

grupp. 

    

Varför tror ni att vi har Idrott & hälsa i skolan? 

Alla grupperna hänvisar till föregående fråga vad det gäller idrott och hälsoämnets 

betydelse.  

Citat från intervjugrupp 1:  

 

”- Det är väl lite som förra frågan, då att det väcker intresse och alla motionerar lite. 

Så är det väl lite att svenskarna har blivit fetare. Det är därför dom har blivit lite 

noggrannare med idrott och sånt.” 

 

 Två av grupperna tycker att idrotten bidrar till en bättre koncentration i övriga ämnen, 

eftersom fysisk aktivitet leder till att man blir mer alert. En grupp hade gärna haft 

ytterliga en lektion i veckan och då med mer teori som förklarar bakgrunden och syften 

med olika aktiviteter. I en av intervjuerna fick vi svaret att de tror att Idrott & hälsa kan 

vara extra bra för dem som har det jobbigt i skolans teoretiska ämnen eftersom de då kan 

se fram emot idrotten.  

 

Vad tycker ni är viktigt i ämnet Idrott & hälsa? 

På denna fråga så skiljde sig svaren från grupp till grupp. Den ena gruppen ansåg att 

idrottsundervisningen borde bestå av rena sporter och inga lekar och ”påhittade” sporter. 

Motiveringen till detta var att en ”riktig” sport kan man fortsätta med efter skolan. Denna 

grupp tyckte det var viktigt med olika former av lagspel och bollspel. Under en av 

intervjuerna kom det fram att en bra lektion ska innehålla mycket fysik aktivitet som gör 

att man blir svettig och utmattad. Men samtidigt måste aktiviteterna innehålla någon form 

av lek för att de som inte annars är så aktiva ska känna sig motiverade. En av grupperna 

kom inte fram till någon speciell del som är extra viktig. En annan grupp vill ha en stor 

variation av aktiviteter så att det passar så många som möjligt. En av grupperna ansåg att 

det viktigaste på idrotten är att ha kul och att lära sig mycket. När vi ställde följdfrågan 



 
 

20 

om det finns något som borde tas bort från idrottsundervisningen fick vi svaret att dans 

borde tas bort.  

Citat från intervjugrupp 2: 

 

”- Jag tycker det är kul med dans men det kanske inte är så effektivt eller nödvändigt. 

- Sen är det ju skillnad på dans och dans också, det är ju skillnad mellan att hoppla runt i 

en ring och byta partner och sen finns det aerobicdans och sånt som är lite mer jobbigt.” 

 

4.6 Elevers tankar kring kursplanen  

Vad anser ni om betygskriterierna i Idrott & hälsa? 

För att få igång tankeverksamheten i grupperna valde vi att direkt gå till följdfrågan för 

att få mer uttömmande svar. I följdfrågan frågade vi om de hade tagit del av kursplanen.  

En av intervjugrupperna hade inte direkt fått någon information om betygskriterierna. 

Citat från intervjugrupp 1: 

 

”Hon så något sånt att man måste vara närvarande, är man närvarande varje gång, och om 

man inte direkt gör nåt på lektionerna så har man i varje fall ett godkänt. 

-Man skall vara intresserad och ha kläder med sig. Om man inte har kläder så får man 

inte vara här. Sådant fick vi ju reda på i nian.” 

 

”Det hade varit bra att ha ett papper. Ja man vet ju i alla fall vad man skall göra för att få 

ett godkänt. Sen fattar man ju, sköter man sig bra så får man ett högre betyg.” 

 

Från intervjuerna kom det fram att två av grupperna har fått ta del av betygskriterierna 

men tycker att de är otydliga. Inför momentet då de ska hålla i en egen idrottslektion får 

de reda på vad som krävs och förväntas av dem. De tycker att idrottsläraren tar för stor 

hänsyn till det teoretiska kunnandet i betygsbedömningen. Trots att man presterar bra 

praktiskt kan man få ett sänkt betyg om man misslyckas på den teoretiska delen.  

De skulle hellre vilja se lite mer konkreta exempel på hur man når de olika betygen. De 

tycker att det är enklare att få ett högt betyg i Idrott & hälsa än vad det är i de övriga 

teoretiska ämnena. En annan grupp har fått information om betygskriterierna vid 
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kursstarten. De anser att det räcker att man bara visar en stark vilja på lektionerna för att 

nå G och VG.  

Citat från intervjugrupp 3: 

 

”Det är där problemet är. Om man försöker allt för att få MVG, men om det är till 

exempel en fotbollskille som är väldigt duktig på fotboll så får han MVG enklare.” 

 

Grupp 5 har inte tagit del av kursplanen och det har heller inte diskuterats på lektionerna. 

Citat från intervjugrupp 5: 

 

”Ja, det är enkelt att få G, men det e ju svårt att få högre, för man måste ju va bra på att 

typ spela fotboll och sånt för att få högre betyg. 

- Eller konditionstestet och sånt. 

- Sen har man ju sällan idrott i veckan, så läraren kommer inte ihåg en så jättebra kanske” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analys 
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Här nedan följer en sammanfattad och problematiserad diskussionsdel. Vi har valt att 

även här strukturera utefter kunskapsmodellerna ”De fyra F:en”, som sedan kopplas 

samman med tidigare forskning och andra teorier. 

 

5.1 Faktakunskap 

Våra intervjuer visade att de flesta grupperna såg positivt på teoretisk  

idrottsundervisning. Några grupper visade att de har en förståelse för teorins fördelar. 

Särskilt vid kost, styrketräning och anatomi ansåg de att det är extra viktigt med teori. Tre 

av grupperna ville inte ha mer teoretisk undervisning på bekostnad av den praktiska 

idrotten. De andra grupperna kunde tänka sig att ha något fler teoripass för att bättre 

förstå de praktiska momenten. Här resonerar eleverna likt kunskapsformerna ”De fyra 

F:en”, där faktakunskap möjliggör vidare utveckling i färdighet, förståelse och 

förtrogenhet. Den teoretiska undervisningen har till syfte att ge eleverna en djupkunskap 

som de senare kan applicera på verkligheten när de har praktisk idrott.25 Även P.J. 

Arnolds teori om de tre dimensionerna av idrottsundervisningen visar att den teoretiska 

undervisningen är en elementär ingrediens för att uppnå den första av tre dimensioner.26 

Vid en direkt jämförelse med frågan Hur ämnets mål och syften förmedlas kan vi se en 

motsägelsefullhet där eleverna först inte känner att de behöver få syftena förklarade, men 

samtidigt vill ha mer teoretisk djupkunskap.  

 
 
5.2 Färdighetskunskap 

Alla grupper har en varierad idrottsundervisning, men lagspel och bollspel verkar vara 

mer överrepresenterade i förhållande till gymnastik, friluftsliv, rörelse till musik etc. 

Nedan följer ett citat från grupp 1 på frågan om vad de ofta gör på idrotten: 

 

”Mycket blandat, olika saker varje gång. Mycket bollspel, men många olika sporter. Vi 

gillar bollspel, och därför tycker vi det är bra.” 

                                                
25 Ekberg, J-E. Erberth, B (2000) 
26 Annersedt, C. Rönholt, H. Pietersen, B (2001) 
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Denna överrepresentation av bollspel leder till en färdighetskunskap inom just detta 

område, vilket innebär en specialisering inom några få aktiviteter.27 Kanske är det så att 

elevernas vilja till bollspel och lagspel gör att det är enklare för idrottslärarna att 

prioritera just dessa moment. Enligt Raustorps diamantmodell (se bilaga 3) ska 

undervisningen i de senare grundskoleåren och gymnasiet smalna av något för att bättre 

utveckla specifika kvaliteter hos varje individ och dess intresse för att främja fortsatt 

fysisk aktivitet i framtiden. Raustorp skriver även att idrottsläraren på gymnasiet ses mer 

som en mentor som ska handleda eleverna så att de utvecklar en förtrogenhet inom några 

specifika områden.28 Raustorp anser att det krävs en varierad idrottsundervisning med 

många olika aktiviteter för att alla elever ska få chansen att hitta en aktivitet som passar 

dem.  

 

Överlag är grupperna nöjda med det varierade innehållet i idrottsundervisningen. En sak 

vi uppmärksammade var att intervjugruppen med endast tjejer saknade dansen, något som 

man sällan hör som idrottslärare på lektionerna. Anledningen till detta kan vara att de 

högljudda rösterna ofta gör sig hörda och då ofta med önskemål om mer bollspel. Under 

intervjuerna har det kommit fram att eleverna uppskattar alternativa idrotter och skulle 

gärna prova på fler av dem.  

 

Variationen på svaren angående lektionernas innehåll kan bero på att de olika 

intervjugrupperna har kommit olika långt i Idrott & hälsa A. Vid frågan om de saknade 

något i idrottsundervisningen fick vi bland annat svaren dans, trampet och simning, något 

som kanske kommer att dyka upp senare under kursens gång. Därför kan vi inte diskutera 

kursens innehåll fullt ut. Elevernas uppfattning verkar vara att idrottslektionerna måste 

innehålla konditionsfrämjande aktiviteter och de glömmer helt bort kvaliteter som 

socialkompetens och välbefinnande, något som dans ansågs sakna. En möjlig anledning 

till att dansen är såpass oönskad kan vara att många har svårt för den och känner ett visst 

obehag i att uttrycka sig med rörelser.  

 

                                                
27 Ekberg, J-E. Erberth, B (2000) 
28 Raustorp, A (2004) 
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5.3 Förståelse- och  förtrogenhetskunskap 

Alla grupper ansåg sig förstå syftena med vad de gör på idrotten och kände därför inget 

större behov att få det förklarat igen. En intressant åsikt som kom fram från en av 

grupperna var att de inte ville ha lekar eller ”påhittade” sporter, eftersom dessa aktiviteter 

inte går att utöva i någon klubb på fritiden. Sättet de definierar Idrott- & 

hälsoundervisningen som enbart en förberedelse till föreningsidrotten väcker frågan om 

de egentligen förstår alla syften med aktiviteterna som de gör på idrotten.29 Detta något 

trånga synsätt tyder på att eleverna inte riktigt har tagit till sig de fyra F:ens innebörd. 

Dessa kunskapsformer ger en helhetssyn där man kan reflektera över vad, hur och 

varför.30 Förståelsen och förtrogenheten uteblir helt i deras resonemang eftersom de inte 

reflekterar över syftena med t ex lekar. Den teoretiska förståelsen för bakgrunden och 

syftet med aktiviteten saknas och uppfyller därför inte den första av P.J. Arnolds tre 

dimensioner av idrottsundervisningen.31 Även grupp 2 visar på en icke komplett 

förståelse i nedanstående uttalanden: 

 

 ”- Jag tycker det är kul med dans men det kanske inte är så effektivt eller nödvändigt.” 

”- Sen är det ju skillnad på dans och dans också, det är ju skillnad mellan att hoppla runt i 

en ring och byta partner och sen finns det aerobicdans och sånt som är lite mer jobbigt.” 

 

Sättet som gruppen i citatet ovan resonerar på visar att de inte riktigt har tagit till sig 

målen och syftena med idrottsundervisningen. De anser t ex att pardans inte är 

nödvändigt eftersom man inte blir tillräckligt svettig och trött av det. Möjligtvis kan de 

tänka sig aerobics eftersom det ändå leder till lite högre puls. Vad de inte tar hänsyn till är 

att man genom rörelse kan nå andra mål än just kondition. Exempel på detta är 

känslomässiga, sociala och kognitiva värden.32 

 

Alla grupper såg något samband mellan idrottsundervisningen och deras framtida 

arbetssituationer. En grupp tog upp hur man kan utvecklas som person genom 

                                                
29 Ekberg, J-E. Erberth, B (2000) 
30 Ekberg, J-E. Erberth, B (2000) 
31 Annerstedt, C. Rönholt, H. Pietersen, B (2001) 
32 Annerstedt, C. Rönholt, H. Pietersen, B (2001)  
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idrottsundervisningen. De ansåg att med- och motgångarna som man ständigt stöter på 

inom idrotten kan stärka en i framtida situationer, även i vardagen. Aron Antonovski 

hävdar att genom att hantera och övervinna svårigheter och motgångar i livet når man en 

god hälsa och välbefinnande. Antonovski beskriver denna känsla av sammanhang genom 

de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (KASAM)33 

 

Några tog upp vikten av att lära sig att vara aktiv som ung för att kunna fortsätta även 

som vuxen. Genom idrotten menar de att man även får en god grundkondition och 

inspiration vilket hjälper en att vara fortsatt aktiv. Raustorp beskriver om hur viktig 

idrottsundervisningen är för att främja ett livslångt lärande och en fortsatt fysisk aktivitet 

utanför skolan.34 Vid frågan om vad samhället har för vinning med idrottsundervisningen 

fick vi många svar ur ett hälsoperspektiv i form av en nyttig livsstil, för att på så vis 

förebygga sjukdomar och motverka vår allt latare livsstil. Här märks det tydligt att 

eleverna har blivit påverkade av medias varningssignaler om vår nutida livsstil, då de 

endast fokuserar på det fysiologiska och medicinska. De hävdar likt Annerstedt att vi är 

allt mer inaktiva både på fritiden och på arbetsplatsen och att övervikten är ett problem 

för folkhälsan och även ur ett samhällsperspektiv.35 Endast en av grupperna urskiljde sig 

genom att de dessutom tog upp den sociala vinningen med Idrott & hälsa. De ansåg att 

lekar och teambuilding kan stärka sammanhållningen i en grupp, som i sin tur leder till ett 

välbefinnande. Genom en bra relation skapas ett psykiskt välbefinnande och en god 

självbild. Ett socialt välbefinnande innebär att man känner att man har en stark identitet 

och vågar uttrycka sig i sociala sammanhang. Det andliga välbefinnandet uppnås genom 

ett välmående och en känsla av meningsfullhet.36 

 

Två av grupperna tycker att idrotten bidrar till en bättre koncentration i övriga ämnen, 

eftersom fysisk aktivitet leder till att man blir mer alert. Idrottsundervisningen fungerar 

alltså som ett medel för att uppnå andra mål.37 Genom fysisk aktivitet mår man bättre 

                                                
33 Raustorp, A (2004) 
34 Raustorp, A (2004) 
35 Annerstedt, C. Rönholt, H. Pietersen, B (2001) 
36 Raustorp, A (2004) 
37 Annerstedt, C. Rönholt, H. Pietersen, B (2001) 
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mentalt än om man lever en mer passiv livsstil.38 Den ena av grupperna tror även att 

Idrott & hälsa kan vara extra bra för dem som har det jobbigt i skolans teoretiska ämnen 

eftersom de då kan se fram emot idrotten. Fysisk aktivitet hjälper till att förebygga 

depression, nedstämdhet och leder till en bättre stresstålighet.39  

 

5.4 Elevers tankar kring kursplanen 

Tre av grupperna har inte tagit del av kursplanen i så stor utsträckning. I citaten nedan 

framgår det tydligt att grupp 1 och grupp 5 inte har förstått vad betygskriterierna handlar 

om. Anledningen kan vara att det är läraren som har gett för lite och felaktig information 

vad det gäller betygskriterierna. 

 

Grupp 1: 

”Hon så något sånt att man måste vara närvarande, är man närvarande varje gång, och om 

man inte direkt gör nåt på lektionerna så har man i varje fall ett godkänt. 

- Man skall vara intresserad och ha kläder med sig. Om man inte har kläder så får man 

inte vara här. Sådant fick vi ju reda på i nian.” 

 

Grupp 5: 

”Ja, det är enkelt att få G, men det e ju svårt att få högre, för man måste ju va bra på att 

typ spela fotboll och sånt för att få högre betyg. 

- Eller konditionstestet och sånt.” 

 

Informationen som grupp 1 anser sig ha fått stämmer inte alls överens med den nationella 

kursplanen för Idrott & hälsa. Citatet från grupp 1 visar bland annat att det finns krav på 

närvaro, något som inte nämns alls i kursplanen. Visserligen är närvaro en förutsättning 

för att läraren ska kunna ha tillräckligt med betygsunderlag men det får inte vara en 

central del i bedömningen.40 

 

                                                
38 Metta Fjelkner, Anna Herting. Artikel: 2007-10-11 
39 Metta Fjelkner, Anna Herting.Artikel: 2007-10-11 
40 http://www3.skolverket.se 
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Endast två av grupperna ansåg sig nöjda med informationen, grupp 4 får dessutom 

fortlöpande information inför nya moment. Något som denna grupp inte var nöjda med 

var att idrottsläraren lägger för stor vikt på den teoretiska kunskapen i förhållande till hur 

lite teori de har. Detta resonemang kan vi förstå, eftersom ämnets innehåll ofta är 

fokuserat på den fysiska aktiviteten. Ingen av grupperna vi intervjuade hade haft någon 

teoriundervisning i teorisal utan endast snabba genomgångar inför det praktiska 

momentet för att sedan ha ett teoretiskt prov. Många gånger kändes det som att eleverna 

har prov bara för att lärare ska få med den teoretiska delen av ämnet. Här väcks frågan 

huruvida teorin ska vara en separat del av ämnet eller om den ska klämmas in med några 

få prov per termin. Samtidigt förstår vi att läraren vill utnyttja den korta tid till så mycket 

praktisk undervisning som möjligt. 
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6. Slutdiskussion 

 
Efter att nu ha tagit del av teorier, tidigare forskning och vår egen studie kan vi nu dra en 

del slutsatser. Genom att återkoppla till vår frågeställning tidigare i arbetet hoppas vi 

åskådliggöra vårt resultat på ett tydligt sätt. Nedan följer vår frågeställning: 

 

• Får eleverna en tillräcklig insikt under kursens gång så att de efter avslutad kurs 

uppfyller kursplanens mål?  

• Har de förståelse för ämnets innehåll, och vet de syftena med alla moment?  

 
Många av grupperna fick inte någon teoretisk genomgång vid undervisningen och 

saknade dessutom insikt i kursplanens mål. Vissa av grupperna hade inte alls tagit del av 

kursplanen, och visste därför inte riktigt hur de skulle nå de olika målen. 

Vi finner att detta resultat visar på en stor brist i idrottsundervisningen. Kanske är det här 

ett medvetet val av idrottsläraren? Kursplanen finns på Internet och är tillgänglig för alla. 

Men i så fall  borde läraren upplysa om detta.  

 

I vår andra frågeställning ansåg eleverna att de visste tillräckligt när det gäller alla 

momentens syften. I vår resultatdel kan vi dock se flera tecken på brister i insikten hos 

eleverna. Ett av många citat som visar på brist i förståelsen av aktiviteternas syften ses 

nedan: 

 

”Men man gör ju inte det som man gör här sen…men man spelar ju inte direkt killerball 

på jobbtid…” 

 

Ovanstående uttalande visar på ett icke reflekterande förhållningssätt till aktiviteten. 

Lekens innebörd är inte i första hand att eleverna ska lära sig för lekens skull, utan genom 

aktiviteten utveckla kvaliteter som öga- hand motorik, fotarbete, spelstrategi etc.  

I och med detta arbete har vi uppmärksammat vissa brister inom den ”traditionella” 

idrottsundervisningen. Många gånger verkade det som att aktiviteten föregår syftena. Är 

eleverna aktiva, så är läraren nöjd... Uppenbarligen missar eleverna syftena, då läraren 
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endast ”sätter igång” lektionen. Vi anser att man som Idrott & hälsolärare skall vara 

noggrann med att poängtera de bakomliggande syftena. Kanske skulle man avsätta några 

minuter till att diskutera de olika aktiviteternas innebörd. Kanske skulle man även ”offra” 

ett av alla tillfällen som man spelar fotboll och istället fokusera på en helt teoretisk 

undervisning. Fokus verkar fortfarande ligga på idrottsundervisningen medan 

hälsoundervisningen sätts i andra hand. Detta kanske beror på att det är svårt att bryta sig 

loss från den ”traditionella” idrottsundervisningen med rörelse och prestation i fokus.  

 

I våra intervjuer finner vi en överrepresentation av bollsporter. Kanske blir de vanligaste 

bollspelen lite väl prioriterade enligt vår mening. För att ytterligare öka intresset hos 

eleverna anser vi att man som idrottslärare bör introducera fler ovanliga sporter och 

aktiviteter som till exempel klättring, touch rugby, aerobics, baseball osv. Gemensamt för 

alla grupper bortsett från en, är att de relativt frekvent har någon form av extern 

undervisning, så som skridskoåkning, spinning, tennis, simning och så vidare. Detta leder 

automatiskt till en varierad undervisning, både då det gäller miljöombyte och aktivitet. 

 
Genom intervjuer, vetenskaliga teorier och tidigare forskning har vi kunnat se att vår 

uppfattning stämmer överens med verkligheten. Med denna vetskap hoppas vi kunna 

uppmärksamma eventuella brister i informationen till eleverna i vårt framtida läraryrke 

och på så sätt undvika missförstånd bland eleverna.  

 

 

7.  Fortsatt forskning 

 
I våra intervjuer har vi sett tendenser till att det finns skillnader på svaren mellan de olika 

programinriktningarna och beroende på könsfördelningen i grupperna. Detta är något 

man skulle kunna forska vidare på. Det skulle även vara intressant att intervjua 

gruppernas lärare för att se om deras upplägg och tankar med deras lektioner stämmer 

överens med elevernas verklighet.  Då skulle man även kunna se var bristerna i 
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informationen finns. Kanske är det inte lektionens innehållet, utan lärarens förmedling till 

eleverna som brister.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 
Syftet med intervjuerna är att få fram hur eleverna ser på ämnet Idrott & hälsa. Har de 

förståelse för ämnet, och vet de syftena med alla moment? Vi kommer att koncentrera oss 

på dem som läser Idrott och hälsa A på gymnasienivå. Vi kommer att använda oss utav 

gruppintervjuer med 3-5 elever i varje grupp. Varför vi valde denna metod är för att vi 

vill få ut så mycket som möjligt av varje fråga. Vi vill få en intressant diskussion med 

eleverna och se vad de kommer fram till. Vi kommer att intervjua elever på skolor i 

västra Sverige med olika programinriktningar. Sammanlagt har vi tänkt oss att göra cirka 

5-6 gruppintervjuer. Då vi intervjuar elever från olika program kommer vi kanske även se 

skillnader mellan de olika programinriktningarna. 

 

Vi kommer att använda oss utav inspelningsmetod, vilket gör det enklare för oss att 

sammanställa intervjuerna och citera eleverna. 

 

 

Nedan följer våra intervjufrågor: 

Vad gör ni ofta på idrotten? 

Varför tror ni att ni gör det?  

Vilka syften finns det med detta? 

 

Vad tycker ni idrotten borde bestå mer av? 

Följdfråga: Varför? Varför inte? 

 

Hur mycket vikt lägger er lärare på att berätta om en uppgifts syfte? 

Anser ni att informationen ni får är tillräcklig? 

Förstår ni syftena med allt ni gör på idrotten? 

Vad kan vi som lärare göra för att förtydliga ämnets mål och syften? 
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Vad kan fördelen vara med att ha en teoretisk idrottsundervisning? 

Vad är bra/dåligt med teoretisk undervisning? Behövs det mer/mindre teoretisk 

undervisning? 

 

Tror ni att ämnet Idrott och hälsa kan hjälpa er i framtiden? 

Varför, hur då? 

 

Vad har samhället för vinning att vi har Idrott och hälsa i skolan? 

Hur, varför? 

 

Varför tror ni att vi har idrott och hälsa i skolan? 

 

Vad tycker ni är viktigt i ämnet idrott och hälsa? 

Finns det något som borde tas bort?Varför? 

 

Vad anser ni om betygskriterierna i idrott och hälsa? 

Är det lätt/svårt att nå ett bra betyg jämfört med andra ämnen?  

 

Har ni fått ta del av kursplaner för idrott och hälsa? 
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Bilaga 2 

 

Kursplanen för Idrott & hälsa A: 

 

IDH1201 - Idrott och hälsa A 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:6 

Mål 

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. 

 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven genomför med viss handledning olika fysiska aktiviteter samt redogör för deras 
betydelse för hälsa och välbefinnande. 
Eleven ger exempel på kostens betydelse för hälsan. 
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Eleven deltar i någon form av friluftsliv och använder sina kunskaper om friluftslivets 
olika former. 
Eleven ger exempel på konkreta situationer för spänningsreglering, samt utför några olika 
rytmiska rörelser. 
Eleven ger exempel på olika arbetsmiljöer och sätter dessa i samband med hälsa.  
Eleven utför med visst stöd livräddande första hjälp.  

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven genomför olika fysiska aktiviteter, bedömer deras betydelse för hälsa och 
välbefinnande och resonerar i förhållande till detta om sambanden mellan hälsa, livsstil 
och miljö. 
Eleven tillämpar och utvecklar med viss handledning eget hälsoarbete i några självvalda 
fysiska aktiviteter. 
Eleven tillämpar spänningsreglering, rörelse och rytm till musik, i några självvalda 
fysiska aktiviteter. 
Eleven bedömer ergonomisk anpassning av olika arbetsmiljöer. 
Eleven genomför på egen hand livräddande första hjälp i en fingerad situation. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven utvecklar färdigheter och metoder i ett flertal aktivitetsformer och bedömer deras 
hälsoeffekter. 
Eleven diskuterar samband mellan livsstil, livsmiljö och hälsa, samt drar slutsatser om 
begreppet livskvalitet med utgångspunkt från dessa samband. 
Eleven planerar och genomför friluftsliv i nya miljöer och finner lösningar på oförutsedda 
situationer. 
Eleven instruerar i livräddande första hjälp. 

 

Hämtat från:  

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=2

1&id=IDH&extraId= (18/12-07) 
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Bilaga 3 

 

Diamantmodellen: Rekonstruerad från boken Att lära fysisk aktivitet (2004), Raustorp, 

A, sida 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


