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Abstract  

Idrott och hälsa uppfattas ofta som ett roligt ämne p.g.a. att det är ett praktiskt ämne. Ämnet 

Idrott och hälsa har låg status i mångas ögon och därför är vi intresserade av att hitta ingredienser 

som legitimerar ämnet Idrott och hälsa. Syftet med undersökningen var att undersöka vilka 

uppfattningar lärare och elever har om ämnet Idrott och hälsa som bildningsämne. 

Undersökningen genomfördes genom en kvalitativ intervjumetod där åtta personer deltog, fyra 

lärare och fyra elever, från två olika skolor i västra Sverige. Resultatet visade att Idrott och hälsa 

är ett bildningsämne, enligt lärarna, eftersom det handlar om livslångt lärande och att koppla ihop 

teori med praktik. Eleverna ansåg att Idrott och hälsa är ett bildningsämne eftersom det enligt 

dem handlar om att röra på sig och ta hand om sin kropp. Det visade sig att lärare och elever 

upplever att målen är luddigt beskriva, vilket gör det svårt att legitimera ämnet Idrott och hälsa 

som bildningsämne. Ett annat hinder för att ämnet ska verka bildande är att ämnet har färre 

timmar än tidigare. Möjligheter inom ämnet som både lärare och elever beskrev var att eleverna 

lär sig att samarbeta och utveckla den sociala biten som inte sker i samma utsträckning i de 

övriga ämnena. 

 

Nyckelord: bildningsämne, elever, fysisk aktivitet, Idrott och hälsa, lärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Det har varit intressant och lärorikt att genomföra denna undersökning. Den kunskap vi har fått är 

nyttig att ha i åtanke när vi kommer ut i arbetslivet för att göra vårt yttersta för ämnet Idrott och 

hälsa.  

 

Genom att vi har studerat 90 hp i Idrott och hälsa har vi tillskansat oss en förförståelse om Idrott 

och hälsa som ett bildningsämne. Vi har fått teoretisk kunskap men saknar dock erfarenheter i 

arbetslivet förutom det vi har fått via den Verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Ämnet Idrott 

och hälsa är något som båda författarna är mycket intresserade av och har varit aktiva inom olika 

idrotter. För oss som blivande lärare i Idrott och hälsa är det viktigt att ha kunskap om ämnet som 

ett bildningsämne, för att kunna förmedla detta vidare till både lärare och elever. Genom 

utbildningens gång har författarna lärts sig att stå upp och kämpa för vårt ämne och därför ville vi 

genomföra denna undersökning.  

 

Ett stort tack vill vi rikta till alla personer som har varit delaktiga i undersökningen så att arbetet 

har kunnat genomföras. Våra familjer och vänner får inte glömmas bort, ett stort tack till er för 

det stöd ni har gett oss. Vi vill även tacka våra handledare Karin Josefsson och Lars Kristén på 

Högskolan i Halmstad för den hjälp och handledning vi har fått under arbetets gång.  

 

Till sist vill vi tacka varandra för ett bra samarbete och för den stöttning vi har gett varandra när 

det har behövts samt för de roliga stunder vi har haft tillsammans. 
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1. Inledning 

I kursplanen för Idrott och hälsa (Skolverket) står det att ”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” (s.1). I dagens 

skola råder fortfarande synen på ämnet Idrott och hälsa som ett praktiskt ämne trots vikten av 

kunskap och lärande betonas i läroplanen (Larsson & Meckbach, 2007). Detta anser författarna 

har lett till diskussioner kring ämnet som bildningsämne, vilket innefattar den kunskap eleverna 

ska lära sig samt att lärarna ska skapa goda förutsättningar för lärande.  

 

Nyberg (2008) visar på att varken lärare eller elever talar om lärande i ämnet Idrott och hälsa. 

Här visas en brist inom ämnet Idrott och hälsa som bildningsämne då lärarna uppvisar okunskap 

om ämnets värden. En problematik i dagens skola är att eleverna inte förstår vad de går miste om 

vid en missad lektion i Idrott och hälsa menar Nyberg (ibid.). Vidare anser författaren att detta 

leder till svårigheter för lärare i Idrott och hälsa att legitimera ämnet som ett bildningssämne. Vad 

eleverna tycker att de lär sig stämmer inte överrens med det som lärarna tror sig lära ut (Lundvall, 

Meckbach & Wahlberg, 2008). Elevernas uppfattningar på sitt lärande innefattar samarbete och 

förbättrad fysisk förmåga medan lärarna anser sig ge eleverna kunskap i hur de ska sköta sin 

hälsa menar författarna. Här framträder en tydlig bild av hur olika lärare och elever uppfattar 

ämnet (ibid.).  

 

Ohälsa är ett växande problem hos barn och vuxna (Nilsson, 2008). Författaren menar vidare att 

utföra fysisk aktivitet regelbundet är en grundförutsättning för fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Idag är det fler och fler barn som rör sig alldeles för lite anser författaren. 

Ericsson (2008) påvisar även att betydelsen av fysisk aktivitet är viktigare än någonsin just nu. 

Det finns bevis på att regelbunden fysisk aktivitet är bra för hälsan där aktiviteter minskar risken 

för hjärtsjukdomar, diabetes i vuxen ålder, sjuklig fetma, kroniska och psykiska förhållanden 

(Overdorth, 2005). Lundvall (2004) menar att det har skett en nedskärning i antalet timmar i 

Idrott och hälsa med 40 % på gymnasiet. Sollerhed (2006) visar på att antalet timmar i Idrott och 

hälsa har minskat i Europa det senaste årtiondet och Sverige ligger på plats 24 av 25 länder med 

avseende på antalet timmar som avsätts på fysisk utbildning. Författaren menar vidare att en 
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timme fysisk aktivitet i skolan inte är tillräckligt för att ändra ungdomars beteende då det i Idrott 

och hälsa inte bara ska läras ut teoretisk kunskap utan även ha en beteendeaspekt. Vidare anser 

författaren att ungdomar utövar någon form av strukturerad fysisk aktivitet antingen i skolan eller 

på fritiden. Alla elever har inte erfarenheter av idrottsaktiviteter på fritiden. För dessa ungdomar 

är skolan den institution som kan erbjuda hälsoutbildning, fysisk aktivitet och lära elever 

motoriska färdigheter. Lärare i skolan har då ansvar att stödja ett hälsobeteende (ibid.). 

 

1.1 Syfte 

Undersöka vilka uppfattningar lärare och elever har om ämnet Idrott och hälsa som 

bildningsämne samt att finna ingredienser som legitimerar ämnet som bildningsämne. 

 

Frågeställningar: 

• På vilket sätt är ämnet Idrott och hälsa ett bildningsämne enligt lärare och elever? 

• Om och på vilket sätt arbetar lärare med Idrott och hälsa som ett bildningsämne? 

• Vilka hinder och möjligheter finns det för att tydliggöra ämnet Idrott och hälsa som ett 

bildningsämne? 

 

1.2 Arbetsfördelning 

Under hela arbetets gång har vi valt att arbeta tillsammans. Båda har lika stort ansvar för alla 

delar av arbetet. Vi anser att detta arbetssätt passar oss då vi båda vill vara delaktig i allt som har 

gjorts kring arbetet vad det gäller litteratursökning, intervjuer samt all text. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras begreppsdefinitioner av bildning, idrott och hälsa. Detta för att tydliga 

begreppens innebörd och för att underlätta förståelsen i kommande text. Sedan följer en kort 

historisk redogörelse för ämnet Idrott och hälsas utveckling, hur ämnet ser ut idag och hur det 

kan komma att se ut i framtiden. Vidare beskrivs Idrott och hälsa som ett bildningsämne samt 

vilka uppfattningar lärare och elever har på ämnet.  

 

2.1 Definition av begrepp 

Enligt Nationalencyklopedin (2009) definieras begreppet bildning på många olika sätt. En 

definition som anses viktig i detta sammanhang är att bildning är ett centralt begrepp angående 

skola och universitet. Bildning ställs ofta i motsats till utbildning. Bildning syftar till en 

omvandling av hela människan. Ekberg och Erberth (2000) menar att bildningsbegreppet är brett 

och kan tolkas på fler olika sätt.  ”Bildning står för att vi bidrar till en vidare kunskapsväxt och 

större förståelse inom ämnesområdet” (Ekberg & Erberth, 2000, s.7). Författarna hävdar att 

bildning har som syfte att förändra hela människan.   

 

Ordet idrott betyder färdighet, vilket innebär en benämning på kroppsövningar i motions – eller 

tävlingssyfte anser Ekberg och Erberth (2000). Enligt Nationalencyklopedin (2009) definieras 

idrott som ett skolämne, som oorganiserade aktiviteter av många slag och ansträngande 

kroppsövningar avsedda att öka kroppens prestationsförmåga med eller utan redskap . En 

definition på idrott beskrivs på tre olika sätt: spontanidrott, skolidrott och föreningsidrott 

(Engström 1996, ref i Ekberg & Erberth 2000).  

 

WHO´s definition på hälsa är: 

 

"A state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease". 

It is related to the promotion of well-being, the prevention of mental disorders, and the treatment and 

rehabilitation of people affected by mental disorders. (WHO, 2009) 
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Raustorp (2004) anser att hälsa är ett brett begrepp. En definition på hälsa lyder: ”Hälsa eller 

tillstånd som hör ihop med frihet från sjukdom men också inkluderar en positiv komponent som 

förknippas med livskvalitet och välbefinnande” (Raustorp, 2004, s. 64). Hälsa är en stor del av 

människans vardag och det finns olika sätt att se på hälsa (Qunnerstedt, 2006). Hälsa uppfattas 

utifrån två olika perspektiv, salutogent och patogent (ibid.). Med salutogent menas att hälsa ses 

som en helhet. Det patogena perspektivet handlar om frånvaro av sjukdom, som motsatsen till det 

sjuka eller det onormala (Medin & Alexandersson 2000 och Pörn 1995 ref i Quennerstedt 2006).  

 

2.2 Historisk bakgrund - kort sammanfattning 

Under 1800- talet var det Per Henrik Lings pedagogiska gymnastik som genomsyrade innehållet i 

skolans gymnastikämne (Quennerstedt, 2006). Vidare menar författaren att gymnastiken 

fokuserade på allsidighet, kroppskontroll, en god hållning samt moralisk och estetisk förädling. 

God kroppshållning stod i synonym med god hälsa (ibid.). Ling skapade kroppsövningar och ett 

rörelsebehov vilket grundar sig på anatomi och människors muskelarbete. År 1813 fick Ling i 

uppdrag av regeringen att grunda gymnastiska Centralinstitutet (GCI) (ibid.). Där skulle 

utbildning i gymnastik ske för läroverken och militären (Larsson & Meckbach, 2007). 

 

Annerstedt (2006) tar upp olika faser i idrottsämnets framväxt i Sverige. Den första fasen 

benämns som Etableringsfasen, 1813-1860, vilken inriktade sig på medicinskt/sjukgymnastiskt 

innehåll, men fokuserade även på militärgymnastik. Militära fasen etablerades 1860 och sträckte 

sig fram till 1890. Denna fas fokuserade på soldatträning genom gymnastik i klassrummet och på 

skolgården. Genom stabiliseringsfasen, som infann sig 1890-1912, stabiliserades och 

legitimerades ämnet (Annerstedt, Peitersen & Rønholt, 2001). Mellan perioden 1912 fram till 

1950 bröts kopplingen till den pedagogiska gymnastiken och den fysiologiska synen stod i 

centrum med fokus på idrott, lek och spel. Denna fas nämns som brytningsfasen. I den 

fysiologiska fasen, 1950-1970, förändrades gymnastiken från att vara disciplinerad och hårt styrd 

till att undervisningen utformades i friare former (ibid.). Quennerstedt (2006) skriver att 

gymnastikens innehåll gick från hållningsgymnastik till att fokusera på konditionsträning. I 

osäkerhetsfasen, som infann sig 1970-1994, blev aktiviteter med rötter i idrottsrörelsen allt mer 

framträdande. Enligt Annerstedt m.fl. (2001) bytte ämnet namn i denna fas från gymnastik till 
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idrott. Författarna menar att denna förändring ledde till en osäkerhet hos lärarna gällande ämnets 

mål och innehåll. Den sista fasen betecknas som hälsofasen, 1994-, ämnet bytte här namn igen till 

Idrott och hälsa samt att ämnet förändrades till att bli mer hälsoinriktat. Här var det viktigt att 

eleverna själva tog ställning i olika hälsofrågor (ibid.).    

 

2.3 Idrott och hälsa idag och ämnets framtid 

Quennerstedt (2006) menar att ämnet aldrig tidigare varit så inriktat på hälsa som det är idag. 

Fokus ligger på den individuella hälsan där aktivitet och nytta är viktigt. Centralt i ämnets 

hälsoperspektiv är regelbunden motion (ibid.). Larsson och Meckbach (2007) menar att på senare 

tid har förändringar skett i läro- och kursplanen. Detta har medfört att vikten som tidigare låg på 

innehållet i undervisningen har förflyttats till att målet med undervisningen är det väsentliga, 

alltså vad eleverna lär sig (ibid.). Ämnet Idrott och hälsa har alltså gått från att aktiviteter stod i 

fokus till att fokus läggs på eleven och dennes lärande menar författarna. Raustorp (2004) 

beskriver detta som att synen förändrades från ett prestations- och färdighetsinriktat synsätt till ett 

mer hälsoinriktat och framtidsorienterat synsätt. Skolverket (2009) anser att elever i Idrott och 

hälsa ska utveckla ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet. Eleverna ska se 

samband mellan hälsa och livsstil samt fördjupa sina kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar och vad som främjar god hälsa. Grönlund (2007) menar att dagens styrdokument är 

utformade för att ge utrymme för aktiva idrottslärare att tolka dem på sitt sätt på olika skolor och 

i olika kommuner. Grönlund (2007) anser samtidigt att styrdokumenten inte kan tolkas hur som 

helst, men att det ges utrymme för tolkning.  

 

Lundvall (2004) menar att det har skett en nedskärning i antalet timmar i ämnet Idrott och hälsa. 

På gymnasiet skars timplanen ner med 40 %. Enligt Lundvall (ibid.) har ämnet förändrats över 

tid. Ämnet har gått från färdighetsträning till socialt inriktade färdigheter såsom samarbete ansvar 

och ledarskap (ibid.). Enligt Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94, är skolans 

huvudsakliga uppgift ”att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall 

tillägna sig och utveckla kunskaper” (s. 5). Vidare står det i Lpf94 att eleverna ska få 

förutsättningar för ett livslångt lärande. Skolan ska enligt Lpf94 ge eleverna chansen att 
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regelbundet utöva fysiska aktiviteter. Skolan ska även utveckla eleverna i att ta personligt ansvar 

och aktivt delta i samhället. Eleverna ska få utrymme för att reflektera över sina erfarenheter och 

omsätta sina kunskaper i praktiken. Det är också viktigt, enligt Lpf94, att eleverna ser samband 

och får en helhetsbild och sammanhang. Det centrala i ämnet Idrott och hälsa är den fysiska 

aktiviteten som är utformad så att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna delta och utvecklas på 

egna villkor (Skolverket, 2009). 

 

Larsson och Redelius (2008) hävdar att Idrott och hälsa har låg status i jämförelse med de 

teoretiska ämnena. Det beror på att lärarnas syn på ämnet och vad de vill uppnå är att eleverna 

ska ha kul på lektionerna, vilket bidrar till att ämnet får en lägre status i jämförelse med andra 

ämnen anser Larsson och Redelius (2008). Lärarna är medvetna om sitt uppdrag angående att lära 

ut om hälsa, men det finns en problematik där lärarna vet att de ska lära ut något men de vet inte 

exakt vad detta lärande handlar om (ibid.). Författarna menar vidare att det råder svårigheter med 

hur lärarna ska formulera vad de ska angripa eller utvärdera. Grönlund (2007) anser att det är den 

enskilda idrottsläraren som har det yttersta ansvaret för hur undervisningen i ämnet genomförs.  

 

Enligt Sundell och Toro (2007) visades det att flera politiker är medvetna om hur viktigt det är 

med fysisk aktivitet för att må bra. I deras undersökning framkom argument som visar på varför 

Idrott och hälsa är viktigt i skolan. Det främsta argumentet till varför Idrott och hälsa är viktigt i 

skolan är hälso- och medicinska orsaker (ibid.). Författarna menar att hälsan bland våra 

ungdomar är kritisk och något måste göras för att det ska bli bättre samt att det finns en oro kring 

den växande ohälsan främst hos barn och ungdomar. Det pågår även i Europa en diskussion om 

vikten av fysisk aktivitet för att stoppa hälsoproblemet, som beskrivs ovan, menar Sundell och 

Toro (2007). Inom EU vill man t.ex. erbjuda ett stort utrymme för fysisk aktivitet och idrott i 

skolan (ibid.). Författarna menar att Sverige inte har lika många timmar i Idrott och hälsa i skolan 

i jämförelse med andra länder i Europa. Det är svårt att säga vilken riktning ämnet kommer att ta 

i framtiden (ibid.).  Sundell och Toro (ibid.) menar att flera politiker anser att det inte är frågan 

om utökat antal timmar utan att det handlar om att ändra innehållet i Idrott och hälsa. Det är tiden 

som styr innehållet i ämnet men det syns inte i skolan. Trots ett dåligt hälsoläge i samhället och 

en ökad hälsomedvetenhet blir inte antalet obligatoriska timmar fler i ämnet (ibid.). Författarna 
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anser att om Idrott och hälsas innehåll ska ändras i framtiden borde, i första hand, idrottslärare 

som redan finns ute på skolorna vidareutbildas. 

 

Larsson och Redelius (2004) menar att ämnet Idrott och hälsa står inför olika utmaningar. Dessa 

utmaningar grundar sig i att Idrott och hälsa ses som en viktig del i elevers skolvardag. 

Författarna anser att den viktigaste utmaningen som lärare står inför handlar om hur uppdraget 

kan göras möjligt att genomföra för lärare i ämnet. Enligt Larsson och Redelius (ibid.) råder det 

tveksamheter om det finns förutsättningar för att kunna nå ämnets mål. En andra viktig utmaning 

innefattar att det finns ett stort behov av att problematisera och definiera vad begreppen idrott och 

hälsa är, vilken relationen är mellan dessa och hur den praktiska tillämpningen ska ske. En annan 

viktig punkt är vad som är ämnets kunskapsobjekt och vad det är eleverna ska lära sig i ämnet 

(ibid.).  

 

2.4 Idrott och hälsa som ett bildningsämne 

Det har uppstått diskussioner kring ämnet Idrott och hälsa som bildningsämne anser Larsson och 

Meckbach (2007). Diskussionen uppkom p.g.a. att ämnet fortfarande ses som ett praktiskt ämne 

även om det i läroplanen står att vikten ska läggas på kunskap och lärande menar författarna. 

Enligt kursplanen (Skolverket, 2009) för ämnet Idrott och hälsa står det att eleven ska utveckla 

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

för hälsan. Annerstedt (2008) menar att Idrott och hälsa i skolan och bland allmänheten 

fortfarande präglas av synen att det är ett praktiskt och aktivitetsinriktat ämne. Det har skett en 

teoretisering av ämnets innehåll vilket innebär en annan syn på ämnet. (Sandahl 2005, ref i 

Annerstedt 2008). Här betonas kunskaper som upplevelser, att lära känna sin kropp och 

utvecklandet av motoriska färdigheter (ibid.). Enligt Nyberg (2008) måste lärare fundera över hur 

eleverna ska bli införstådda med vad de lär sig i Idrott och hälsa. Idrottslärare måste kunna 

legitimera ämnet Idrott och hälsa som ett bildningsämne, vilket innebär att de ska vara medvetna 

om vad eleverna ska lära sig och att eleverna i sin tur är medvetna om vad de lär sig. Hur ska 

lärarna lägga fram argument för detta utan att det enbart får innebörden: ”att fysisk aktivitet 

motverkar fetma och sjukdomar och att det skall vara roligt att röra på sig?” (Annerstedt 1996, ref 
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i Nyberg 2008, s.16). Författaren menar vidare att om ämnet legitimeras genom ovanstående 

argument behövs inga utbildade pedagoger till att undervisa i ämnet Idrott och hälsa (Annerstedt 

1996, ref i Nyberg 2008). Annerstedt (2007) menar att ämnet har låg status och ofta prioriteras 

bort. Runt om i världen kritiseras ämnet som ett obligatoriskt ämne, detta p.g.a. att det är svårt att 

legitimera ämnet (ibid.). Författaren anser samtidigt att i den svenska skolan har ämnet blivit allt 

mer accepterat och det är ett av de viktigaste ämnena. Att ämnet har fått en större roll i skolan 

beror främst på en större medvetenhet om fysisk aktivitets påverkan för vår hälsa och vårt 

välbefinnande samt möjligheten att reducera den ökande fetman bland befolkningen (ibid.). En av 

uppgifterna i ämnet Idrott och hälsa är att förmedla kunskaper till eleverna som gör att de själva 

börjar reflektera över sin livsstil (Stråhlman 2004, ref i Annerstedt 2007). Ämnet Idrott och hälsa 

är ett bildningsämne och bör inriktas på att: 

 

(a) utveckla kunskapsteoretiska processer, vilka (b) skapar lärprocesser som (c) utvecklar kunskap 

om det viktiga med att utveckla och tillämpa daglig rörelseglädje, vilket (d) förhoppningsvis 

påverkar folkhälsan i positiv riktning. (Stråhlman 2004, ref i Annerstedt 2007, s.28)  

 

För att ämnet ska kunna legitimeras som ett viktigt ämne måste idrottslärarna utveckla tre 

punkter. Den första handlar om att påvisa att idrottslig kunskap är viktigt för individens och 

samhällets utveckling. Punkt två innebär att idrottslig kunskap och aktivitet är av stor vikt för 

utvecklingen av annan kompetens än idrottslig och som tredje punkt menar författaren att 

forskning inom ämnet ska bidra till kunskapsutveckling (Stråhlman 2004, ref i Annerstedt 2007). 

Den europeiska idrottslärar- organisationen (EuPEA) kom 1993 fram till att olika värden som 

beskriver ämnets identitet. En punkt beskriver att idrottsämnet i huvudsak handlar om lärande 

och bidrar till elevers bildning genom fysisk aktivitet. (Annerstedt, 1995) 

 

Genom fysisk aktivitet berikas elevers liv, vilket leder till ett livslångt intresse och även utvecklar 

personlighetsdrag (Almond 1989, ref i Annerstedt 2007). Annerstedt (2007) menar att ett mål 

som ska uppnås i skolan är att skapa ett varaktigt intresse för fysisk aktivitet i framtiden. I ämnet 

Idrott och hälsa sätts lärandet i centrum. Detta leder till att eleverna måste förstå frågorna hur, 

vad och varför (ibid.). Med hur menas att eleverna måste förstå hur de ska gå tillväga. Vad 

innebär vad de behöver förbättra och varför handlar om att eleverna ska lära sig att reflektera 
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kring vad de lär sig (ibid.). Författaren menar att det är viktigt att vi ser Idrott och hälsa ur ett 

bredare perspektiv och inte enbart utifrån ett konditions- och färdighetsperspektiv då kroppen 

endast ses som ett objekt, där upplevelsen av fysisk träning sätts åt sidan.  

 

Ekberg och Erberth (2000) menar att ämnet Idrott och hälsa bör byta namn till fysisk bildning. 

Författarna hoppas att detta leder till att Idrott och hälsa som bildningsämne förtydligas. Nyberg 

(2008) hävdar att det är svårt att legitimera ämnet som ett bildningsämne där det råder svårigheter 

med att tydliggöra och kommunicera lärandet till eleverna. För att legitimera ämnet som ett 

kunskapsämne bör vi tona ner kunskapen ” ”om” kropp och hälsa, som den legitimerade faktorn” 

(Nyberg 2008, s.18).  

 

Enligt Annerstedt (2008) bör det finnas en kombination mellan teori och praktik i ämnet. 

Författaren menar att en integration mellan dessa leder till framgång när det handlar om ett 

hälsofrämjande arbete. Det råder inte någon enighet om vad som legitimerar ämnet Idrott och 

hälsa som ett obligatoriskt skolämne (ibid.). Grönlund (2007) menar att kunskap inte bara kan 

betraktas ur en teoretisk synvinkel utan måste även kopplas samman med kunskap som behövs 

för att utföra handlingar, praktisk kunskap. Författaren hävdar att: 

 

Den ena sidan behöver den andra och ingen människa ägnar sig ensidigt åt den ena dimensionen, 

kunskap i handling innefattar naturligtvis även tänkande. Dessutom sker allt lärande genom handling 

i någon form av praktik. (Grönlund, 2007, s. 16) 

 

Kunskap kan inte enbart betraktas ur en teoretisk dimension utan det kan även pratas om kunskap 

som behövs för att utföra handlingar, t.ex. praktiskt arbete anser Grönlund (2007). Enligt författaren 

är det viktigt att blivande lärare formulerar sina mål med ämnet för att klargöra för sig själva vad 

idrottsundervisningen syftar till. Lundvall (2004) anser för att ämnet ska vara viktigt bör eleverna 

få med sig specifika förmågor, kunskap om och förståelse för vad en hälsosam livsstil innebär 

samt att skapa sig en positiv självkänsla och kroppsuppfattning. Grönlund (2007) menar att Idrott 

och hälsa är ett bildningsämne som alla andra ämnen. Det som försvårar förmedlandet av 

kunskap i ett bredare perspektiv är att det ses som ett praktiskt ämne. Detta synsätt gör att ämnets 

legitimitet nedvärderas och får en sämre position i förhållande till andra ämnen i skolan anser 
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författaren. För att Idrott och hälsa ska bedömas som ett bildningsämne behöver det inte betyda 

att det dras ner på den fysiska aktiviteten. Grönlund (2007) anser att fysisk aktivitet är grunden 

för ämnet men hur vi använder den fysiska aktiviteten bör debatteras.  

 

Är huvudmålet ”hög aktivitet för stunden” eller ”att tillfälligt förbättra elevernas fysiska hälsostatus”, eller vill 

vi använda fysisk aktivitet för att lära ut kunskap i vidare mening mot ett mer långsiktigt mål (Grönlund, 

2007, s. 21)  

 

2.5 Lärares och elevers uppfattningar om ämnet Idrott och hälsa 

Lundvall m.fl. (2008) menar att lärare i Idrott och hälsa anser att det finns flera viktiga mål inom 

ämnet. De mål som de flesta lärare ansåg vara viktiga var att ge kunskaper om hur man tar hand 

om sin hälsa, att skapa rörelseglädje, att ge eleverna fysisk träning och ett livslångt intresse, att 

utveckla social kompetens och att skapa självkänsla. Det som lärarna tyckte var mindre viktigt 

med ämnet var att lära eleverna tävla och konkurrera menar författaren. Vidare menar Lundvall 

m.fl. (2008) att oberoende av när lärarna tog examen uppgav lärarna att de har ungefär samma 

lektionsinnehåll. Den största delen av undervisningen är baserad på bollspel, bollekar och 

racketspel och i viss utsträckning även andra lekar, styrketräning och redskapsgymnastik (ibid.). 

Nyberg (2008) hävdar att både grundskole- och gymnasielärare anser att det viktigaste som 

eleverna ska lära sig är att ha roligt genom fysiska aktiviteter. Enligt Lundvall m.fl. (2008) är det 

upp till varje skola vad ämnet Idrott och hälsa ska innehålla. Detta p.g.a. att nuvarande kursplan 

har mål men de beskriver inte hur dessa ska uppnås (ibid.). Lundvall (2004) menar att lärare 

formar sin undervisning utifrån en bred målsättning, där varken begreppen idrott eller hälsa är 

tydligt definierade.  

 

Lundvall (2004) har genomfört en undersökning om barns och ungdomars uppfattning om ämnet 

Idrott och hälsa. I sin studie har hon utgått från perspektiv på gillande, lärande och graden av 

deltagande. Resultatet visar att det meningsfulla enligt eleverna är att det ges tillfälle till fysisk 

aktivitet (ibid.). Eleverna menar vidare att de lär sig olika idrottsaktiviteter samt att de får bra 

kondition och motion. Det finns inga antydningar på hälsoaspekten i undersökningen (ibid.). 

Nyberg (2008) skriver om hur elever uppfattar om de lär sig något. Eleverna visade på att 
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kunskap handlade ”om” t.ex. träning, kost och ergonomi. Här visas att den teoretiska kunskapen 

är mest värdefull (ibid.). Lundvall m.fl. (2008) skriver att eleverna uppfattar Idrott och hälsa som 

att idrott och samarbete går hand i hand och att det då handlar om att idrotta tillsammans med 

andra. Eleverna anser att de huvudsakligen får idrottslig kompetens såsom förbättrad fysisk 

förmåga. Enligt Larsson och Redelius (2008) anser elever i de högre åldrarna att Idrott och hälsa 

är mer tävlingsinriktat och att det är viktigt att prestera bra och uppnå goda resultat. Angående 

frågan om eleverna känner till betygskriterierna var det endast ett fåtal som kände till kriterierna 

som lärarna förmedlade (ibid.). Angående elevinflytande är det mer än två tredjedelar som känner 

att de har inflytande över undervisningen hävdar författarna. 

 

2.6 Ämnesteori 

Det finns riktlinjer som legitimerar ämnet som ett bildningsämne (Arnold 1979; 1985 ref i 

Annerstedt 1995). Arnold beskriver ämnet Idrott och hälsa som bildning utifrån tre dimensioner:  

• undervisning om rörelse 

• undervisning genom rörelse 

• undervisning i rörelse 

 Enligt Arnold (ibid.) handlar om-dimensionen om att ta in information som hjälper eleverna att 

sätta in fysisk aktivitet i ett sammanhang så att den blir begriplig. Med detta menas att lära sig 

regler i en särskild idrottsaktivitet och vad aktiviteten går ut på. Genom-dimensionen innefattar 

rörelser som används för att uppnå andra mål. Arnold (ibid.) anser att den fysiska aktiviteten 

används som ett instrument för att barnen ska bildas för att utvecklas känslomässigt, moralsikt, 

socialt och intellektuellt. I-dimensionen innebär att eleverna utvecklar sin kinestetiska förmåga 

och fokuserar på rörelsehandlingar vid inlärningen under aktiviteten. Denna kunskap kan endast 

uppnås genom deltagande i den fysiska aktiviteten. Dessa tre dimensioner är beroende av 

varandra även om man kan göra en separat beskrivning av dem. Om- och i-dimensionerna ligger 

som grund för ämnets bildningsmål menar Arnold (ibid.). Författaren menar vidare att genom-

dimensionen inte själv kan legitimera ämnets rättfärdigande på schemat. Vidare beskriver Arnold 

(ibid.) två bildningsmål som är ”icke-deltagande mål” och ”deltagande mål”. Det första målet står 

gentemot om-dimensionen och det andra målet sätts mot i-dimensionen. Författaren bryter sedan 
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ner ”icke-deltagande målet” till tre underkategorier: 

• begreppsliga mål 

• empiriska mål 

• informativa mål 

Begreppsliga mål kopplas samman med vad en aktivitet handlar om allstå att eleven ska få 

förståelse för varför man utövar en specifik aktivitet. Denna förståelse nås genom olika 

kunskaper inom ämnet såsom regler och strategier. Eleven behöver inte delta i aktiviteten utan 

kan ändå få kunskap om detta. Författaren hävdar att idrottslärare har varit för fokuserade vid att 

förmedla färdigheter och inte placerat dem i ett större sammanhang. Eleverna kan få en viss 

förståelse genom teorin men genom praktiskt utförande, d.v.s. fysisk aktivitet, ökar förståelsen. 

Enligt Arnold (ibid.) handlar de empiriska målen om att läraren ska finnas till för att hjälpa 

eleven att samla in material angående olika fysiska aktiviteter så att eleverna kan tolka och förstå 

materialet. Informativa mål handlar om en allmän kunskap om olika fysiska aktiviteter. Detta mål 

är beroende av de tidigare målen. Denna allmänbildning i idrott rankas högt i samhället.  

 

 Arnold (1999) hävdar att det uppnås andra färdigheter inom ämnet än bara fysisk aktivitet, vilket 

sker främst via genom-dimensionen. Enligt Arnold (ibid.) finns det andra fördelar med Idrott och 

hälsa förutom den fysiska aktiviteten så som den personliga utvecklingen, den moraliska 

utbildningen och kulturella värden. Mänskliga kvaliteter är inte bara bra för att individen ska må 

bra utan också för samhällsnyttan (ibid.). Fysisk aktivitet handlar inte bara om att känna sig 

tillfredställd med sig själv som människa utan också lära sig att leva i harmoni med andra. Andra 

aspekter som Arnold (ibid.) tar upp är fördelar som behövs för alla personer trots tydliga 

kulturella olikheter, t.ex. kvaliteter inte bara för personlig tillfredsställelse utan också för att 

fungera socialt. Arnold (ibid.) menar att personligheten involveras i hur personer anpassar sig och 

framställer sig själv gentemot världen. Det handlar om en persons uppförande och hur 

personligheten besitter vissa värden och övertygelser. Grundtanken om en persons karaktär 

omfattar och relateras till några av de mest väsentliga aspekterna i livet. Detta inkluderar 

personligt ansvar, gemensamt boende och delade ideal. I Idrott och hälsa får eleverna de 

kunskaper de behöver för att leva ett tillfredställande liv anser Arnold (ibid.). Inom ämnet Idrott 

och hälsa tränas både praktisk och intellektuell kunskap, vilket står i läroplanen. Genom 
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deltagande utvecklar eleverna stolthet, respekt och artighet. Medkänsla och omsorg utvecklas 

också, genom att se någon annan människa ha ont.   
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3. Metod 

Under denna del redogörs det för val av metod, på vilket sätt urvalet har skett, arbetets 

tillvägagångssätt, intervjuguides utformande, hur data har analyserats och hur det har tagits 

hänsyn till de etiska ställningstagandena.  

 

3.1 Val av metod 

Metoden som har valts att använda är kvalitativ intervju. Denna metod valdes för att ge mer 

djupgående svar av intervjupersonerna än vid t.ex. en enkätundersökning (Johansson och 

Svedner, 2001). Kvale (1997) menar att kvalitativa intervjuer har en stor fördel i och med sin 

öppenhet. Johansson och Svedner (2001) anser att när det handlar om intervjuer blir den 

insamlande informationen djupgående men smal. Författarna har försökt att ha så öppna frågor 

som möjligt för att ge friare utrymme i sina svar för de intervjuade lärarna och eleverna. 

Fägerborg (ref. i Kaijser och Öhlander, 1999) menar att genom intervjuer kan verkligheten 

beskrivas genom att personer berättar om sina erfarenheter, upplevelser och tankar kring vissa 

skeenden. 

 

3.2 Urval 

Genomförandet av studien ansågs vara relevant att begränsas till två olika skolor i västra Sverige. 

Avgränsningen beror även på ekonomiska aspekter. Fyra lärare och fyra elever ansågs vara 

rimligt att intervjua. Denscombe (2004) menar att undersökningens omfattning och tid är 

variabler som bestämmer de tillgängliga resurserna och få tillgång till relevant data. När det 

pratas om forskning är pengar en viktig faktor (ibid.). I undersökningen har fyra lärare i Idrott 

och hälsa deltagit samt fyra elever från olika program. Eleverna går på två olika gymnasieskolor i 

en kommun i västra Sverige liksom lärarna, vilka arbetar på dessa gymnasieskolor. Två av 

lärarna har valts ut genom att det besöktes en gymnasieskolas hemsida och valde ut två namn 

inom ämnet Idrott och hälsa. De två andra lärarna valdes ut genom tidigare kontakt med dem via 
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VFU. Sedan valdes två elever ut från varje skola i samband med lärarintervjuerna. Strävan var att 

intervjua både manliga och kvinnliga lärare och elever för att få en så stor variation som möjligt. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes två pilotundersökningar, på en lärare och en elev, för att 

se om våra intervjufrågor var relevanta och förståliga för intervjupersonerna. Efter 

pilotintervjuerna gjordes inga ändringar i intervjuguiderna. Det valdes att göra enskilda intervjuer 

för att undvika att personerna skulle bli påverkade av varandras svar men även för att 

intervjupersonen blir i fokus. Valet att intervjua både lärare och elever var för att det ansågs vara 

relevant, utifrån syfte och frågeställningar, att få bådas syn på ämnet. Innan intervjuerna startade 

fick intervjupersonen läsa igenom vårt informationsbrev (se bilaga 1) där det hade beskrivits 

syftet med undersökningen samt beskrivits vilka rättigheter intervjupersonen hade genom sitt 

deltagande. Valet att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon var för att komma ifrån att 

behöva anteckna under intervjuerna. Detta ledde då till att koncentrationen kunde läggas mer på 

intervjupersonen. Fägerborg (ref. i Kaijser & Öhlander, 1999) anser att det är en fördel att 

använda sig av bandspelare för att kunna ägna all sin uppmärksamhet åt samtalet och 

intervjupersonen istället för att föra anteckningar. Sedan har allt intervjumaterial transkriberats, 

d.v.s. skrivit ut intervjuerna i text. När transkriberingen skedde valdes det att ta med allt material 

inklusive pauser och hummanden samt att behålla intervjuerna i talspråk. Detta för att inte gå 

miste om någon information. 

 

3.4 Intervjuguide 

Intervjuguiderna (se bilaga 2 och 3) för lärare och elever berör områden som den intervjuades 

bakgrund, huvudfrågor och följdfrågor. Bakgrundsdelen angående intervjuguiden för lärarna 

behandlar vilka ämnen de undervisar i, var de har utbildat sig, när de tog examen, hur länge de 

har varit verksamma som lärare och om de har någon idrottslig bakgrund. Huvudfrågorna handlar 

om lärarnas syn på ämnet Idrott och hälsa utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Frågor som 
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behandlades var vilken uppfattning lärarna har på ämnet Idrott och hälsa, vilken roll läraren har 

angående ansvar och huvuduppgifter, om de anser att Idrott och hälsa är ett bildningsämne, 

vilken status de anser att ämnet har, hur de utformar sin undervisning samt i vilken riktning 

ämnet kommer att utvecklas i framtiden. Det konstruerades även en del följdfrågor beroende på 

vad de intervjuade lärarna gav för svar. Bakgrundsdelen på elevernas intervjuguide bestod i 

frågor som ålder, vilken årskurs de går i, vilket program de läser och om de har någon idrottslig 

bakgrund. Huvudfrågorna behandlar hur eleverna upplever och ser på ämnet Idrott och hälsa 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Det handlar om vad ämnet Idrott och hälsa innebär för 

eleverna, vad de anser att de lär sig i ämnet, vad de tycker är viktigt inom Idrott och hälsa, på 

vilket sätt eleverna anser att lärarna arbetar för att de ska lära sig så mycket som möjligt samt om 

de känner till betygskriterierna och om de kan påverka innehållet i Idrott och hälsa. 

 

3.5 Dataanalys 

För att eftersträva reliabilitet, d.v.s. noggrannhet vid mätning, transkriberades all information från 

alla intervjuer. Intervjuerna gav en bild av hur lärare och elever uppfattar ämnet Idrott och hälsa. 

Innan resultat och analys och diskussion gjordes skrevs transkriberingen ut och lästes igenom ett 

antal gånger och författarna strök under viktiga delar. Under tiden försöktes dimensioner urskiljas 

som svarar på undersökningens syfte och frågeställningar. När olika dimensioner hade funnits 

hos både lärare och elever, användes dessa för att strukturera resultatet. I analysen sammanfördes 

sedan dessa dimensioner med ämnesteori, bakgrundsfakta och författarnas ståndpunkter. 

Författarna har försökt att problematisera de resultat som framkommit. De valda dimensionerna 

presenteras som rubriker i resultatdelen. Slutsatser har sedan dragits utifrån arbetets syfte och 

frågeställningar där både lärarnas och elevernas uppfattningar har tydliggjorts. Analysen har 

gjorts genom resonerande framställningssätt enligt Johansson och Svedner (2001). Med 

utgångspunkt i redovisad fakta i resultatdelen analyseras detta med en resonerande framställning. 

Här diskuteras möjliga orsaker till det resultat som framkommit (ibid.).  
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3.6 Etiska ställningstaganden 

Enligt Johansson och Svedner (2001) måste examensarbetet grunda sig på respekt för de personer 

som deltar. Enligt Vetenskapsrådet (2009) finns det fyra huvudkrav på forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första 

kravet, informationskravet, handlar om att alla personer som berörs av forskningen ska 

informeras av forskaren samt informeras om forskningens syfte. Detta innefattar att deltagaren 

ska bli medveten om att deltagandet är frivilligt och att personen när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. Forskaren ska också informera om deltagarens uppgift i forskningen och vad som 

gäller för det (ibid.). Detta har skett genom att deltagarna har fått läsa igenom ett 

informationsbrev som har författats där det framgår vilka rättigheter deltagarna har och en 

redogörelse för syftet med undersökningen. Det andra kravet, samtyckeskravet, handlar om att 

deltagaren i forskningen själv har rätt att besluta om sin medverkan, d.v.s. forskaren ska få 

deltagarens samtycke för att delta i undersökningen (ibid.). Efter att intervjupersonen läst igenom 

informationsbrevet har det frågats om deltagaren fortfarande vill ställa upp för att få dennes 

samtycke till att delta i intervjun. Det tredje kravet som är konfidentialitetskravet handlar om att 

forskaren ska behandla deltagarnas personuppgifter konfidentiellt och bevaras så att ingen annan 

kommer åt dem (ibid.). Denna upplysning fick intervjudeltagarna genom informationsbrevet samt 

att det innan intervjun informerades om att ingen annan än författarna kommer ta del av den 

inspelade intervjun. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att forskaren inte får 

använda deltagarnas uppgifter till något annat ändamål än till forskningen (ibid.). Detta fjärde 

krav har muntligt framförts där det har berättats att intervjun endast kommer att behandlas i 

forskningen. 
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av våra intervjuer med både lärare och elever. Resultaten av lärarna 

har delats in i fyra dimensioner, lärarnas uppfattningar om sin egen roll som lärare i Idrott och 

hälsa, Idrott och hälsa som bildningsämne enligt lärarna, lärarnas uppfattningar om elevers 

lärande och Idrott och hälsas utveckling i framtiden enligt lärarna. De olika dimensionerna 

grundar sig i våra intervjufrågor. Avsnittet börjar med en presentation av intervjupersonerna 

under de fyra nästkommande rubrikerna. Efter det presenteras elevernas uppfattningar om ämnet. 

Elevernas resultat redovisas i tre dimensioner, Idrott och hälsa som bildningsämne enligt 

eleverna, elevernas uppfattningar om sitt lärande i Idrott och hälsa och idrottslärarens roll i Idrott 

och hälsa enligt eleverna. Citaten i resultatet kommer att utformas genom blockcitat. Detta för att 

tydliggöra att det är lärarnas och elevernas uppfattningar, det finns dock en medvetenhet om att 

vissa av citaten är för korta för att skrivas som blockcitat.  

 

4.1 Presentation av intervjupersoner 

Nedan beskrivs intervjupersonerna där de har blivit tilldelade fiktiva namn. Presentationen utgår 

från de bakgrundsfrågor vi har ställt, vilka är hur länge de har arbetat som lärare, när och var de 

tog examen, vilka ämnen de undervisar i samt deras idrottsliga bakgrund.  

 

4.1.1 Lärarna  

Lärare 1 - Anna är en kvinna som har jobbat som lärare i tre år. Hon har gjort största delen av sin 

utbildning i Göteborg men även i Halmstad. Examen togs 2006. De ämnen hon undervisar i är 

Idrott och hälsa samt religionskunskap och kommunikation och samspel. Själv tränar hon yoga 

och springer men är inte med i någon förening.  

 

Lärare 2 - Tomas är en lärare som har arbetet inom yrket i 39 år. Han har utbildat sig på GIH i 

Stockholm och tog sin examen 1971. Han undervisar endast i Idrott och hälsa. Själv har han varit 
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aktiv inom handboll och fotboll men nu är han aktiv inom golf. 

 

Lärare 3 - Nina har arbetet som lärare i tre år och tog examen 2006 i Halmstad. Ämnen hon 

undervisar i är Idrott och hälsa och Engelska. När hon var yngre var hon aktiv inom olika idrotter 

men numera är det blandad träning på gym.  

 

Lärare 4 - Kristian har arbetat som lärare i tre år och tog examen 2006. Han undervisar i Idrott 

och hälsa, Psykologi och specialidrott fotboll. Han har utbildat sig i Falun och i Halmstad. Han 

har varit aktiv inom handboll och fotboll, men är numera endast fotbollstränare.    

 

4.1.2 Eleverna 

Elev 1 - Niklas går i årskurs ett på Samhällsprogrammet med inriktning idrott. Han är aktiv inom 

fotboll.  

 

Elev 2 - Rikard går i årskurs tre på Naturvetenskaplig linje. Tidigare har han spelat fotboll och 

badminton, men tränar nu på gym.  

 

Elev 3 - Jenny går i årskurs två på Teknikprogrammet med inriktning formgivning. Hon tränar 

fotboll och konståkning.  

 

Elev 4 - Kasper går i årskurs två på fordonsprogrammet. Han har spelat innebandy men utövar 

ingen sport för tillfället.  

 

4.2 Lärarnas uppfattningar om sin egen roll som lärare i Idrott och hälsa 

Samtliga lärare anser att Idrott och hälsa handlar om fysisk aktivitet och att eleverna ska röra på 

sig. Alla lärare benämner också begreppet hälsa men endast flyktigt och inget som utgör en större 

del av ämnet Idrott och hälsa. En gemensam nämnare är ansvarsbiten där lärarna tycker att 

eleverna ska ta eget ansvar. De benämner också vikten av att koppla samman teori och praktik. 
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En annan viktig del i ämnet är samarbete vilket de inte får i andra ämnen i samma utsträckning. 

Majoriteten av lärarna använder sig av Lpf94 men de ansåg att målen är luddigt beskrivna. Några 

av lärarna bryter ner målen för att eleverna ska förstå vad de innebär. De kopplar samman målen i 

Lpf94 med vad de gör på lektionerna för att eleverna ska få en förståelse till varför de utövar 

olika aktiviteter. Samtliga lärare delar ut och pratar om målen som de står i kursplanen under 

kursstart. Majoriteten av lärarna menade att många elever fortfarande tror att ämnet är 

prestationsinriktat, men lärarna jobbar för att eleverna ska inse att det inte är prestationer som är 

det viktiga.  

 

 Grunden är ju fysisk aktivitet ehh å där igenom tränar man både elevernas sociala förmågor 

 psykiska å fysiska (Nina) 

  

Ja man försöker följa den såklart så att den är ju rätt så luddig eller bred och vid (Anna) 

 

4.3 Idrott och hälsa som bildningsämne enligt lärarna 

Idrott och hälsa uppfattas som ett bildningsämne av lärarna p.g.a. att eleverna tränas på vissa 

saker som inte sker i samma utsträckning i ett vanligt klassrum. De delar som lärarna menade var 

den sociala förmågan och samarbetsförmågan. Några lärare nämnde de fysiska, psykiska och 

sociala förmågorna som viktiga faktorer. Att koppla samman teori och praktik var något samtliga 

lärare ansåg vara en viktig del för att ämnet ska verka bildande. För att koppla samman teori med 

praktik försöker samtliga lärare att knyta an vad de gör under lektionerna till de mål som beskrivs 

i Läroplanen. Majoriteten av lärare ansåg att det inte fanns tid för enbart teorilektioner och därför 

valde de att avstå från vissa teoretiska pass för att de hellre vill främja den fysiska aktiviteten som 

annars blir lidande. Lärarna nämnde vikten av livslångt lärande, vilket då gör ämnet till ett 

bildningsämne menar dem. Lärarna tog upp gamla erfarenheter av ämnet Idrott och hälsa som ett 

hinder. De menade att har eleverna negativa erfarenheter och upplevelser om ämnet, så som att 

prestationer belönades, har eleverna lärt sig att de inte räcker till. Ekonomiska resurser ansågs av 

flera lärare vara ett hinder men även att det kunde ge möjligheter. Några lärare berättade om 

ekonomiska resurser som möjligheter eftersom de har tillgång till att ha lektioner externt, alltså 

på andra ställen än i idrottshallen, då eleverna får testa på andra idrotter än de vanliga 
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traditionella de får utöva i vanliga fall på idrottslektionerna. Ett ekonomiskt hinder var t.ex. att de 

kanske inte alltid har tillgång till en simhall mer än en gång per termin. Lärarna var eniga om att 

Idrott och hälsa idag har relativt låg status. De menade att statusen har försämrats p.g.a. färre 

timmar i ämnet. 

 

Det här mellan fysiska och psykiska och sociala förmågan det vet vi ju om att det är den vi ska 

utveckla hela tiden och det är det hela ämnet spinner på då är det ju inte bara fysiskt utan även 

psykiskt och socialt (Anna) 

 

För att det ska vara ett bildningsämne måste det ju vara hela livet /…/ Kombinera praktiken med 

teori då kan jag ju säga det att då är det ett bildningsämne (Tomas) 

 

4.4 Lärarnas uppfattningar om elevernas lärande 

Lärarna ansåg att samarbete är viktig för eleverna att lära sig. De menade att eleverna lär sig olika 

färdigheter i bollsporter, simning och dans samt att lägga upp ett eget träningspass och hur man 

äter rätt och hur man tar hand om sin kropp. Lärarna ansåg att det är viktigt att eleverna tar eget 

ansvar över sin träning. Lärarna ansåg att det finns något för alla elever, de ska bara komma 

underfund med vad. Lärarna tycker det är viktigt att eleverna provar på olika aktiviteter. Samtliga 

lärare tror inte att eleverna anser att Idrott och hälsa är ett bildningsämne. När det handlar om hur 

lärarna utformar sin undervisning så att den verkar som ett bildningsämne för eleverna var de 

överrens om att det handlar om att knyta ihop teori och praktik. 

 

Alla tror tycker nog inte att det är lika viktigt som matte, svenska, engelska många tror nog att det 

ska vara bara för att röra på sig om man inte har någon idrott på fritiden (Nina)   

 

Knyta ihop teori och praktik i passet själva passet så fort som möjligt asså så att man förstår det här 

 står i eran läroplan detta ska ni kunna detta ska ni kunna och nu testar vi det och så får man med sig 

 det (Kristian)  
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4.5 Idrott och hälsas utveckling i framtiden enligt lärarna 

Alla lärare är oroliga för ämnet Idrott och hälsas framtid i skolan. De menade också att det råder 

en orolighet om att det kommer bli färre timmar. Majoriteten ville att ämnet ska få fler 

undervisningstimmar i skolan. De tror att ämnet antingen kommer bli bättre alltså få fler timmar, 

eller att det kommer bli sämre med färre timmar. Majoriteten nämnde också att det bli ännu mer 

hälsoinriktat.  

  

Det är dem timmarna som det är nu kanske till och med att det skulle bli ännu värre assså ännu färre 

timmar för att det nästan blir kris och så sen kanske de inser då att vi behöver verkligen ha /…/ jag 

tror det kommer ta ett tag innan dem innan det blir ändring innan det blir mer timmar (Nina) 

 

Ligga som fler gånger i veckan (Kristian)  

 

4.6 Idrott och hälsa som bildningsämne enligt eleverna 

Alla elever ansåg att Idrott och hälsa är lika viktigt som övriga skolämnen. Eleverna tyckte att det 

är viktigt att röra på sig men extra viktigt med Idrott och hälsa för de elever som inte är aktiva 

utanför skolan. Eleverna ansåg också att Idrott och hälsa handlar om att de ska röra på sig och må 

bra genom den fysiska aktiviteten.  

  

Det är viktig kunskap som vilken kunskap som vilken asså lika vikig som samhäll eller svenska när 

 man ska kunna ta hand om sig själv (Rikard)  

 

Det är så många som inte idrottar på sin fritid så då kan det va bra att dem får motioner lite (Kasper)  

 

4.7 Elevernas uppfattningar om sitt lärande i Idrott och hälsa 

Eleverna var medvetna om att de lär sig något. Eleverna nämnde att de lär sig att samarbeta. 

Majoriteten av eleverna ansåg att det är viktigt att röra på sig under Idrott och hälsa lektionerna. 

Eleverna menade att ledarskap och ta hand om sin kropp är viktigt att lära sig i Idrott och hälsa.   

  

Ja det är väl typ mycket röra på sig veta att det är viktigt /…/ det är viktigt att röra på sig för både 
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 huvud och kroppen” (Rikard) 

   

 Att jag ska kunna ta hand om min kropp (Niklas) 

 

4.8 Idrottslärarens roll i Idrott och hälsa enligt eleverna 

Inga av eleverna ansågs sig känna till målen. Eleverna tyckte att målen är svårt beskrivna och 

förstår därför inte dess innebörd. Majoriteten av eleverna tyckte att de kunde påverka kursens 

innehåll genom att de har egna lektioner och att de då kan bestämma själva vad de ska göra. 

Eleverna ansåg att lärarna ger instruktioner som de sedan ska följa.  

 

 Ja dels så har vi egna lektioner /…/ att man får arbeta själv och ta ansvar (Jenny) 

 

Ja det är nog rätt så lätt asså vi får väl bestämma lite vad vi vill göra själva o så om vi får någon tid 

över (Kasper) 
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5. Analys och diskussion 

Nedan följer en analys och diskussion av de resultat som framkommit i resultatdelen. Analys och 

diskussion sker utifrån resultatet och syftet. Syftet är att undersöka vilka uppfattningar lärare och 

elever har om ämnet Idrott och hälsa som bildningsämne samt att finna ingredienser som 

legitimerar ämnet som bildningsämne. Detta kopplas även ihop med frågeställningarna, vilka är: 

På vilket sätt är Idrott och hälsa ett bildningsämne enligt lärare och elever? Om och på vilket sätt 

arbetar lärare med Idrott och hälsa som ett bildningsämne? Vilka hinder och möjligheter finns det 

för att tydliggöra Idrott och hälsa som ett bildningsämne? I analysen kopplas även resultatet och 

den teori som beskrivits innan ihop. Det följer även en problematisering av analysen och 

författarnas egna tankar framträder.  

 

En gemensam nämnare som kunde utläsas var begreppet ansvar där lärarna tyckte att en viktig 

del är att lära eleverna att ta eget ansvar istället för att läraren hela tiden ska aktivera dem. Lpf94 

(2006) tar upp detta som en viktig del d.v.s. att eleverna ska utvecklas i att ta personligt ansvar 

och aktivt delta i samhället. Arnold (1999) hävdar att genom den fysiska aktiviteten uppnås 

personligt ansvar. Detta är en viktig del eftersom när eleverna slutat skolan är det ingen som 

kommer att säga vad de ska göra utan de måste klara sig själva och på egen hand bli en del av 

samhället. Här spelar idrottsläraren en viktig roll genom att kunna förmedla idrottslig kunskap för 

individens och samhällets utveckling (Stråhlman 2004, ref i Annerstedt 2007). Detta genom att ta 

eget ansvar för sin kropp, hälsa och som en god samhällsmedborgare. Arnold (1999) hävdar att 

Idrott och hälsa inte bara är bra för att den enskilda individen ska må bra utan också ge nytta till 

samhället. Detta sker genom den moraliska utvecklingen och att elever lär sig leva i harmoni med 

andra människor (ibid.). Detta är kunskaper som är viktiga för att klara sig i samhället efter 

skolgången. Idrott och hälsa ger andra vinster än bara den fysiska aktiviteten som oftast står i 

fokus. Dessa vinster är hela den sociala delen såsom att fungera i grupp med andra. Här kan även 

teorin om undervisning genom rörelse knytas an (Arnold 1979; 1985 ref i Annerstedt 1995). 

Genom olika fysiska aktiviteter uppnås de vinster som tidigare nämnts. Idrottslig kunskap och 

aktivitet är viktigt för utvecklingen av annan kompetens än idrottslig (Stråhlman 2004, ref i 

Annerstedt 2007). Detta kan göra att det stärker ämnet Idrott och hälsa p.g.a. att eleverna 
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utvecklar annan kompetens än bara den fysiska delen, vilket de inte gör i något annat ämne i 

skolan.  

 

Lundvall m.fl. (2008) menar att oberoende av när lärare tog examen visade det sig att de har 

ungefär samma lektionsinnehåll. Största delen av undervisningen är baserad på bollspel, bollekar 

och styrketräning. Författaren visar på mål som läraren anser vara viktiga inom ämnet. De målen 

är bl.a. att ge kunskaper om hur eleverna tar hand om sin hälsa, social kompetens och skapa 

självkänsla. Viktiga färdigheter som lärarna ansåg att eleverna ska utveckla var de fysiska, 

psykiska och sociala förmågorna. Enligt kursplanen (Skolverket, 2009) för ämnet Idrott och hälsa 

står det att eleven ska utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper 

om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Arnold (1999) nämner att genom fysisk aktivitet 

uppnås en tillfredsställelse hos sig själv som människa och att eleverna lär sig känna medkänsla 

och omsorg för andra människor. Nyberg (2008) hävdar att det viktigaste eleverna ska lära sig 

enligt lärarna är att ha roligt genom fysisk aktivitet. I resultatet kom det fram att oavsett vilket år 

lärarna tog examen, hade de ungefär liknande mål med undervisningen, d.v.s. vikten av fysisk 

aktivitet och livslångs lärande. Lärarna har förstått vikten av fysisk aktivitet, att eleverna ska röra 

på sig. De sätter den fysiska aktiviteten främst, vilket är extra viktigt för de elever som inte rör 

sig utanför skolan. Det är bra att lärarna främjar den fysiska aktiviteten men samtidigt får inte 

hälsobegreppet glömmas bort. Hälsan i undervisningen får oftast i Idrott och hälsa stå tillbaka för 

den praktiska delen. Lärarna pekar på vikten av att eleverna lär sig att samarbeta, att de lär sig 

olika färdigheter i bollsporter samt att eleverna kan lägga upp ett eget träningspass. De tycker 

även det är viktigt att eleverna lär sig hur de tar hand om sin kropp, hur de ska äta rätt och hitta en 

aktivitet som passar dem.  

 

Tre dimensioner beskriver ämnet Idrott och hälsa som bildning (Arnold 1979; 1985, ref i 

Annerstedt 1995). Dessa tre dimensioner är undervisning om rörelse, genom rörelse och i rörelse. 

Genom-dimensionen innefattar rörelser som används för att uppnå andra mål. Genom olika 

aktiviteter uppnår eleverna den sociala delen samt att samarbeta, vilket även både lärare och 

elever anser viktigt. Arnold (ibid.) anser att den fysiska aktiviteten används som ett instrument 

för att barnen ska bildas för att utvecklas känslomässigt, moralsikt, socialt och intellektuellt. 
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Lundvall (2004) anser för att ämnet ska vara viktigt bör eleverna få med sig specifika förmågor, 

kunskap om och förståelse för vad en hälsosam livsstil innebär. Eleverna menar på att dem lär sig 

att samarbeta och ta hand om sin kropp. Eleverna ansåg också att det är viktigt att röra på sig 

under lektionerna samt att lära sig ledarskap. Det Lundvall (2008) och Nyberg (2008) pekar på 

stämmer överrens med resultatet. När ett av målen är att ha roligt kan det vara svårt att se det 

bildande i ämnet. En annan uppfattning kan vara att eleverna upplever att Idrott och hälsa är 

roligt och då lär de sig också mer och det blir lättare att tillskansa sig information.  

 

Larsson och Redelius (2008) menar att Idrott och hälsa har låg status i jämförelse med andra 

teoretiska ämnen. Författarna menar att detta beror på att lärarnas syn på ämnet och vad de vill 

uppnå är att eleverna ska ha roligt på lektionerna. Denna syn bidrar till att ämnet får lägre status i 

jämförelse med andra ämnen. Enligt Lundvall (2004) har ämnet gått från att vara ett ämne där 

man tränar färdigheter till att bli ett mer socialt ämne. Författaren menar att eleverna idag tränas 

mer i samarbete och ledarskap. Lundvall (ibid.) menar att elevernas uppfattning om ämnet är att 

det ger tillfälle till fysisk aktivitet. Författaren nämner också att eleverna inte anser sig lära sig 

något angående begreppet hälsa. Detta överrensstämmer med elevintervjuerna då ingen av 

eleverna har nämnt något om hälsobiten. Eleverna ansåg att Idrott och hälsa är lika viktigt som de 

öviga ämnena, men orsakerna bakom det var olika. Här är det verkligen viktigt att lärare i Idrott 

och hälsa arbetar för sitt ämne för att det ska höja statusen på skolorna. Det är då viktigt att 

lärarna förklarar för sina elever varför de gör de olika momenten och också ge tid för reflektion 

över vad de gjort och lärt sig. En annan viktig del är hälsodelen där lärarna måste få eleverna att 

förstå vikten av att äta rätt, motionera och ta hand om sin kropp. Detta kan vara ett sätt att höja 

statusen.  

 

Genom fysisk aktivitet berikas elevers liv, vilket leder till ett livslångt intresse (Almond 1989, ref 

i Annerstedt 2007). Annerstedt (2007) menar att det mål som ska uppnås i skolan är att skapa ett 

varaktigt intresse för fysisk aktivitet i framtiden. Livslångt lärande var något som gjorde ämnet 

till ett bildningsämne enligt lärarna, de ansåg även att detta var det viktigaste eleverna skulle lära 

sig. I Lpf94 står det att eleverna ska få förutsättningar för ett livslångt lärande. Skolverket (2009) 

anser att elever i Idrott och hälsa ska utveckla ett bestående intresse för regelbunden fysisk 
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aktivitet. Enligt Annerstedt (2008) bör det i ämnet finnas en kombination av teori och praktik. 

Författaren anser att en integration mellan dessa leder till framgång när det handlar om ett 

hälsofrämjande arbete. Grönlund (2007) anser att kunskap inte enbart kan betraktas ur en 

teoretisk dimension utan det kan också pratas om kunskap för att utföra handlingar. Detta var 

något som lärarna ansåg viktigt för att göra ämnet bildande, att koppla samman teori och praktik. 

För att ämnet ska verka bildande ska teori och praktik kopplas samman. Det har framkommit att 

lärarna tycker att det är en viktig del, men de anser sig ha för få timmar för att på ett bra sätt få 

ihop teori och praktik. Detta kan vara en bidragande faktor till att Idrott och hälsa inte ses som ett 

bildningsämne i mångas ögon. För att ämnet ska verka bildande är det viktigt med fler timmar i 

skolan. I den teori som beskrevs tidigare beskriver Arnold (1979; 1985 ref i Annerstedt 1995) 

bl.a. om-dimensionen som handlar om att ta in information som hjälper till att sätta in fysisk 

aktivitet i ett sammanhang så att den blir begriplig. I-dimensionen, vilken Arnold (ibid.) beskrev 

tidigare, innebär att eleverna utvecklar sin kinestetiska förmåga och fokuserar på 

rörelsehandlingar vid inlärningen under aktiviteten. Denna kunskap kan endast uppnås genom 

deltagande i den fysiska aktiviteten. Lärarna arbetar utifrån denna teori genom att väva samman 

teori med praktik. I Arnolds (ibid.) fall menas att om-dimensionen och i-dimensionen kopplas 

samman. Om-dimensionen handlar om det teoretiska d.v.s. att du lär dig fakta om något och 

genom i-dimensionen uppnår eleverna kunskap genom aktivt deltagande i aktiviteten. Det kunde 

ses att för att koppla samman teori med praktik försöker lärarna att hela tiden knyta an det de gör 

på lektionerna till de mål eleverna ska uppnå vid avslutad kurs. Samtliga lärare ansåg att det inte 

fanns tid för enbart teorilektioner och därför valde de att avstå från vissa teoretiska pass för att de 

hellre vill främja den fysiska aktiviteten som annars blir lidande. Arnold (ibid.) beskriver två 

bildningsmål som är ”icke-deltagande mål” och ”deltagande mål”. Begreppsliga mål kopplas 

samman med vad en aktivitet handlar om, alltså att eleven ska få förståelse för varför man utövar 

en specifik aktivitet. Denna förståelse nås genom olika kunskaper inom ämnet såsom regler och 

strategier. Man kan få en viss förståelse genom teorin men genom praktiskt utförande, d.v.s. 

fysisk aktivitet, ökar förståelsen. Det Arnold (ibid.) anser angående begreppsliga mål stämmer 

överrens med vad lärarna ansåg att de gör genom att knyta an till målen för att öka förståelsen för 

varför de utför en viss aktivitet. Eftersom lärarna tyckte att de har för lite timmar i ämnet, är en 

bidragande del att det teoretiska sätts åt sidan till förmån för det praktiska. Genom att utöka 
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antalet timmar i ämnet skulle den teoretiska delen utgöra en större del än vad den gör i skolan 

idag. Eftersom det teoretiska är en viktig del i elevernas kunskapsprocess och eleverna får en 

större förståelse för det praktiska som de utför på lektionerna om man lägger mer teori i samband 

med det praktiska utförandet.  

 

Annerstedt (2007) menar att ämnet har låg status och ofta prioriteras bort. Författaren menar 

vidare att i ämnet Idrott och hälsa sätts lärandet i centrum. Eleverna måste då förstå frågorna, hur, 

vad och varför. Vi ställer oss frågande till detta. Hur kan eleverna uppnå lärande i Idrott och hälsa 

om de inte får den teoretiska kunskapen i vad de gör? För att skapa ett livslångt lärande i ämnet 

bör antalet timmar utökas, vilket lärarna också ansåg. Om inte antalet timmar ökas i ämnet är det 

viktigt att läraren får in den teoretiska delen i undervisningen. Detta kan ske genom att läraren 

använder sig av s.k. miniteorier. Miniteorier innebär att läraren inleder med en kort teoretisk 

introduktion om t.ex. kondition. Läraren förklarar begreppet kondition och varför eleverna bör 

träna sin kondition och vad som händer i deras kroppar. Miniteorin behöver endast vara högst en 

A4-sida och genomförandet av teorin tar endast cirka tio minuter. Sedan genomförs ett 

konditionspass så eleverna får prova på och sätta in det teoretiska i det praktiska. I slutet av 

lektionen ställer läraren några frågor om kondition som är anknutna till den teoretiska delen som 

läraren tog upp i början av lektionen. Här ges möjlighet för eleverna att reflektera över vad de 

gjort på lektionen och även knyta an den teoretiska delen till den fysiska aktiviteten. En av 

uppgifterna i Idrott och hälsa är att förmedla kunskaper till eleverna som gör att de själva börjar 

reflektera över sin livsstil (Stråhlman 2004, ref i Annerstedt 2007). Genom detta får eleverna en 

större förståelse för varför de utför de olika aktiviteterna. Den teoretiska delen kan med hjälp av 

dessa s.k. miniteorier lätt tas in i undervisningen för att få eleverna att börja reflektera över de 

olika aktiviteterna och hur dessa påverkar dem. På detta sätt behövs inte en timmes lång 

redovisning av teoretiska delar utan det går att få in i det praktiska på ett enkelt sätt. Det kan vara 

en fördel att ha kortare teoretiska pass för att eleverna ska orka ta in informationen och förstå 

sambanden mellan teori och praktik. 

 

Enligt Larsson och Redelius (2004) råder det tveksamheter om det finns förutsättningar för att 

kunna nå ämnets mål. Det finns ett stort behov av att problematisera och definiera vad begreppen 
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idrott och hälsa innebär, vilken relationen är mellan dessa och hur den praktiska tillämpningen 

ska ske (ibid.). Lärarna är medvetna om sitt uppdrag angående att lära ut vikten av hälsa, men det 

råder en problematik, där lärarna vet att de ska lära ut något men inte specifikt vad (Larsson & 

Redelius, 2008). I resultatet nämnde samtliga lärare att hälsa är en viktig del av ämnet och att det 

ingår som en del av målen. Det framkom i resultatet att det är den fysiska aktiviteten som står i 

centrum i Idrott och hälsa. Ordet hälsa nämndes inte i detta sammanhang. Lärarna nämner hälsa 

som en viktig del i ett annat sammanhang, men utvecklar inte vad hälsa innebär och hur de lär ut 

det till eleverna. Eleverna nämnde inte begreppet hälsa ordagrant men genom att analysera 

resultatet går det att utläsa att de ansåg att hälsa är viktigt genom att nämna vikten av att ta hand 

om sin kropp. Detta kan bero på det Larsson och Redelius (2008) skriver, att lärarna vet att de ska 

lära ut något men inte exakt vad. Skolverket (2009) anser att eleverna ska kunna se samband 

mellan hälsa och livsstil samt fördjupa sina kunskaper om hur den egna kroppen fungerar och vad 

som främjar god hälsa. 

 

Ett problem som lärarna tog upp var att elever har gamla erfarenheter av ämnet inom Idrott och 

hälsa. Detta anser lärarna vara ett hinder då eleverna har uppfattningen om att de måste prestera 

resultat. Lundvall m.fl. (2008) pekar på att lärare i Idrott och hälsa tycker att tävla och konkurera 

är mindre viktigt i ämnet. Raustorp (2004) hävdar att ämnet har gått från ett prestationsämne till 

ett mer hälsoinriktat ämne. Det har en negativ påverkan på ämnet då eleverna fortfarande tror att 

det handlar om att kunna prestera istället för att se nyttan med fysisk aktivitet. Detta ger fel bild 

av ämnet och vi tror att de elever som tidigare fått stämpeln att de inte räcker till då avstår från 

idrottslektionerna. Det centrala i ämnet Idrott och hälsa är den fysiska aktiviteten som är 

utformad så att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna delta och utvecklas på egna villkor 

(Skolverket, 2009). Oavsett om eleverna har dåliga erfarenheter från tidigare lektioner i Idrott och 

hälsa utformas ämnet på en nivå som gör att alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Eftersom det inte endast handlar om att prestera fysiskt utan att även om att 

utveckla andra färdigheter så som personligt ansvar, kunna fungera i grupp och kunna samarbeta, 

så är det viktigt att alla elever deltar och blir en del i denna kunskapsprocess.  

 

Grönlund (2007) menar att styrdokumenten är utformade för att ge utrymme att själv kunna tolka 
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dem. Lundvall (2004) anser att lärare utformar sin undervisning utifrån en bred målsättning, där 

varken begreppen idrott eller hälsa är tydligt definierade. Ett tydligt mönster i resultatet kunde 

tydas bland lärarna där de ansåg att målen är luddigt beskrivna. Resultatet av elevintervjuerna 

visade att ingen av eleverna kände till vilka mål de behöver uppfylla för att klara kursen. Som 

lärare i Idrott och hälsa är det bra att själv kunna tolka styrdokumenten på sitt sätt, men samtidigt 

kan det skapa negativa följder. Dessa följder kan vara att eleverna inte är medvetna om målen. 

Eftersom lärarna har svårt för att tolka målen är det inte konstigt att lärarna inte kan förmedla 

dessa till eleverna på ett sätt så de förstår.  Larsson och Redelius (2004) anser att lärarna måste 

definiera och problematisera begreppen idrott och hälsa. Då lärarna inte riktig är införstådda med 

hur de ska uppnå målen är det svårt att se Idrott och hälsa som ett bildningsämne. Larsson och 

Redelius (2008) menar att det enbart är ett fåtal elever som kände till betygskriterierna. Angående 

elevinflytande var det mer än två tredjedelar som kände att de har inflytande över undervisningen 

(ibid.). I resultatet visade det sig att eleverna inte kände till betygskriterierna men att de kan 

påverka lektionsinnehållet. Ett annat hinder som kan ses inom ämnet är att antalet timmar har 

skurits ner. Lundvall (2004) menar att det har skett en nedskärning i antalet timmar i ämnet Idrott 

och hälsa. Det sägs även i lärarintervjuerna att antalet timmar har minskat i ämnet och de menar 

att de vill ha fler timmar i ämnet. Detta tolkas som att lärarna anser att det är för lite 

idrottstimmar i skolan.  

 

Larsson och Redelius (2008) hävdar att Idrott och hälsa har låg status i jämförelse med andra 

teoretiska ämnena. Detta beror på att idrottslärarnas syn på ämnet handlar om att de ska ha kul på 

lektionerna, vilket bidrar till att det får en längre status i jämförelse med andra ämnen (ibid.). 

Lärarna, enligt intervjuerna, var eniga om att ämnet har relativt låg status. De menade att statusen 

har försämrats p.g.a. att det har blivit färre timmar i ämnet. Här kan ses en likhet med Larsson 

och Redelius (2008), att lärarna också tycker att ämnet har låg status men vad det beror på 

uppfattas olika. Detta är ett hinder då Idrott och hälsa borde ha samma status som vilket annat 

ämne som helst. Enligt Grönlund (2007) är ämnet Idrott och hälsa ett bildningsämne som alla 

andra ämnen. Det som försvårar förmedlandet av kunskap i ett bredare perspektiv är att det ses 

som ett praktiskt ämne vilket gör att det får en sämre position i förhållande till andra ämnen i 

skolan (ibid.). För att höja ämnet Idrott och hälsas status bör Arnolds (1999) teori angående andra 
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vinster än bara fysisk aktivitet beaktas. Genom den fysiska aktivitet uppnår eleverna andra mål så 

som t.ex. personligt ansvar, moralisk utveckling, sociala delen samt känna sig tillfredställd som 

människa (ibid.). Detta är kunskaper som är viktiga för att klara sig senare i arbetslivet, men som 

kan vara svåra att uppnå i andra ämnen än Idrott och hälsa. Detta bör vara en aspekt att ta till sig 

för att öka synen på Idrott och hälsa som bildningsämne och inte bara se att det är något roligt.   

 

Angående ämnets framtid är samtliga lärare oroliga. Oroligheten består i att lärarna tror att det 

kommer bli färre timmar. Majoriteten lärare nämnde vikten av att ämnet bör få fler 

undervisningstimmar i skolan. Sundell och Toro (2007) skriver att inom EU vill det erbjudas ett 

stort utrymme för fysisk aktivitet i skolan. Författarna menar att andra länder i Europa har fler 

undervisningstimmar i Idrott och hälsa i jämförelse med Sverige. Politiker anser att det är 

innehållet i Idrott och hälsa som bör förändras och inte att utöka antalet timmar (Sundell och 

Toro, 2007). De intervjuade lärarna vill att det ska bli fler timmar vilket överrensstämmer med de 

önskemål som EU framför. Att Sverige har färre undervisningstimmar i Idrott och hälsa än andra 

länder i Europa verkar tyda på att antalet timmar bör utökas i de svenska skolorna. Enligt Sundell 

och Toro (2007) är politiker medvetna om hur viktigt det är med fysisk aktivitet för att må bra, 

ändå vill de inte utöka antalet timmar. Politikerna vill istället ändra innehållet i Idrott och hälsa. 

Det råder ett dåligt hälsoläge i samhället men samtidigt en ökad hälsomedvetenhet (Sundell och 

Toro, 2007). Trots detta ökas inte antalet timmar i ämnet (ibid.). Samhällets struktur visar på att 

det är ett negativt hälsoläge och därför bör antalet timmar i skolan ökas, speciellt för de elever 

som inte är aktiva på fritiden. Skolan bör verka som en viktig institution för dessa elever så att 

eleverna får med sig att det är viktigt med fysisk aktivitet. Eleverna i intervjuerna ansåg att det är 

extra viktigt med Idrott och hälsa i skolan för de elever som inte är aktiva på fritiden.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Först vill författarna belysa att de är medvetna om att undersökningen inte visat hela sanningen 

då undersökningen gjorts inom ett mindre geografiskt område med få deltagande 

intervjupersoner. Ett problem som kan ses med undersökningen är att författarna till 

examensarbetet har en förförståelse för vad som ska undersökas då de erhållit kunskap genom 

utbildningen i Idrott och hälsa. Detta kan ge en negativ påverkan då det kanske omedvetet styr 
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arbetet till en viss riktning. Sådant som kan ha påverkats kan vara intervjuguiden då det 

omedvetet har ställts frågor som leder åt ett visst håll. När intervjufrågorna utformades försöktes 

objektiviteten upprätthållas då båda sidorna av ett område försöktes belysas. I analysen försökte 

författarna även här vara objektiva så att inte egna värderingar skulle påverka analysen. En 

svaghet under intervjuerna kan vara att den intervjuade kände sig underlägsen då det var två 

personer som utförde intervjuerna. En styrka i arbetet är att transkriberingen har gjorts noggrant 

och all information har skrivits ner så att ingen information skulle utebli.  

 

”Reliabilitet betyder noggrannhet vid mätning” (Johansson & Svedner, 2001, s. 69). Ett problem 

med reliabiliteten kan vara att intervjufrågorna uppfattas olika av de olika intervjupersonerna. 

Detta kan bero på tidigare erfarenheter inom ämnet Idrott och hälsa, hur länge de har varit 

verksamma som lärare samt var de har genomfört sin lärarutbildning. En brist på reliabiliteten 

kan vara att intervjupersonerna inte svarar ärligt på vad de anser utan svarar det som de tror att 

intervjuarna vill ha för svar på frågan. Allt material i undersökningen har samlats in och 

genomförts på samma sätt vilket stärker reliabiliteten (Johansson & Svedner, 2001). En svårighet 

med reliabiliteten kan vara att författarna inte tog med en fråga där intervjupersonerna skulle 

definiera vad begreppet bildning betyder för dem. En annan brist vad gällande reliabiliteten var 

frågorna som ställdes till eleverna. Frågorna borde varit ännu tydligare för att personerna som 

intervjuade skulle fått mer utförligare svar från eleverna. Vid intervjutillfällena har författarna 

befunnits ute på respektives skola, vilket tros ha lätt till att de har känt sig trygga i miljön. 

Författarnas agerande under intervjun kan ha påverkat intervjupersonerna men det försöktes 

hållas en avslappnad och neutral roll för att intervjupersonerna skulle känna förtroende och våga 

öppna sig. 

 

Validitet klargör om undersökningens resultatet ger en sanningsenlig bild av området som 

undersöks (Johansson & Svedner, 2001). En brist angående validitet kan vara definitionsbegrepp 

där författarna tog för givet att intervjupersonerna visste vad t.ex. begreppet bildning innebar. 

Även att definiera begreppen idrott och hälsa hade varit önskvärt att ha med i intervjuguiden. 

Undersökningen påverkas också då författarna endast hade åsikter från lärare i Idrott och hälsa 

och inte från lärare som undervisar i andra ämnen. Då kanske sanningsgraden hade blivit än mer 
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trovärdig. En nackdel kan ha varit att majoriteten av lärarna som intervjuades endast hade varit 

verksamma i några få år. Deras korta erfarenhet kan ha påverkat svaren på frågorna. 

Könsfördelningen bland lärarna kan uppfattas som en styrka då det var en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män. Bland eleverna blev fördelningen dock ojämn då det intervjuades tre killar och 

endast en tjej vilket kan uppfattas som en svaghet. Fördelar kan vara att det har intervjuats både 

lärare och elever så att det har givits en bild av båda sidor.  

 

Generaliserbarhet innebär: ”i vilken grad resultaten kan generaliseras och gälla för mer än det 

material som använts” (Johansson & Svedner, 2001, s. 72). Eftersom författarna endast har 

intervjuat fyra lärare och fyra elever går det inte att generalisera undersökningen. Andra aspekter 

som ger brister i att kunna generalisera är det smala geografiska området som undersökningen 

utfördes i samt fåtalet skolor som deltog. För att undersökningen ska kunnas generaliseras bör 

antalet intervjupersoner vara betydligt fler och komma från ett större antal skolor från olika 

kommuner. Urvalet bygger delvis på personliga kontakter från tidigare VFU-perioder vilket leder 

till en minskad generaliserbarhet. 

 



34 

 

6. Slutsatser och implikationer 

Idrott och hälsa som bildningsämne, enligt lärarna, handlar om ett livslångt lärande och att koppla 

ihop teori med praktik. Det råder dock ett problem där lärarna anser att de har för få timmar för 

att kunna förmedla Idrott och hälsa som ett bildningsämne i den utsträckningen de vill. De tyckte 

även att det handlade om att ta hand om sin kropp och äta rätt. För eleverna innebär ämnets 

bildning att det är viktigt att röra på sig och ta hand om sin kropp. De nämnde även att ledarskap 

var en viktig del.  

 

Lärarna ansåg sig arbeta med Idrott och hälsa som bildningsämne genom att koppla ihop teori 

och praktik så att eleverna ska få en större förståelse. De kopplar även samman det praktiska, vad 

de gör på lektionerna, till målen med vad de ska uppnå. Lärarna försöker bryta ner målen och 

förklara vikten av de aktiviteter de gör och vilka mål aktiviteten främjar. Eleverna ansåg att 

målen var för svårt skrivna för att förstå dess innebörd. Eleverna menade dock att lärarna gav 

tydliga instruktioner som de skulle följa. 

 

Hinder inom ämnet Idrott och hälsa, som både lärare och elever upplever, är att målen är luddigt 

beskrivna. Lärarna tycker det är svårt att tolka dem och eleverna anser sig inte känna till målen. 

Detta gör att det är svårt att se på Idrott och hälsa som ett bildningsämne. Ett annat hinder för att 

ämnet ska verka bildande är att ämnet har färre timmar än tidigare. Hälsodelen som lärarna anser 

vara en viktig del sätts åt sidan då lärarna hellre främjar den fysiska aktiviteten. Eleverna nämnde 

inte heller hälsodelen som det viktigaste inom ämnet Idrott och hälsa. Möjligheter inom ämnet 

som både lärare och elever såg var att de lär sig att samarbeta och utveckla den sociala biten som 

inte sker i samma utsträckning i de övriga ämnena. 

 

Med tanke på de svar som har framkommit i resultatet kan författarna se att Idrott och hälsa 

uppfattas som ett bildningsämne hos både lärare och elever. Svårigheter kan dock vara att 

förmedla varför Idrott och hälsa är ett bildningsämne till eleverna.  

  

Lärare ute på fältet bör ha i åtanke när de undervisar vad de vill förmedla så att det blir tydligt för 

eleverna. Det ska stå klart för lärarna vad som är bildande är i ämnet. Vet lärarna det så blir det 
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också lättare att förmedla detta till eleverna. Vet lärarna i Idrott och hälsa vad de vill med ämnet 

är det lättare att ämnet får högre status hos andra lärare och elever. Lärarna bör själva definiera 

vad begreppet hälsa innebär för dem för att lättare kunna lära ut det till eleverna. De bör också 

fundera över hur de ska få in mer hälsa i den praktiska undervisningen. Det är också viktigt att 

lärarna hela tiden knyter an till kursmålen och förklarar för eleverna varför de ska lära sig olika 

saker. Viktigt är också att lärarna ser möjligheter med ämnet Idrott och hälsa även om timmarna 

är få. Det är också viktigt att lärarna utnyttjar de timmar de har både för de teoretiska och 

praktiska delarna. 

 

Något som skulle kunna forskas vidare på är att vidareutveckla området, att göra det större. 

Forskningen bör ske inom ett större geografiskt område för att få större trovärdighet. Intervjuer 

av lärare som inte är verksamma inom Idrott och hälsa hade varit intressant och relevant att göra 

för att få deras uppfattningar om Idrott och hälsas status och vad de anser vara bildningsvärdet 

inom ämnet. En annan intressant aspekt hade varit att intervjua lärare och elever som är 

verksamma inom olika program och se om det skiljer sig åt mellan programmen angående vad 

som gör Idrott och hälsa till ett bildningsämne. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två tjejer som studerar vid Högskolan i Halmstad på Lärarprogrammet. Vi är just nu är i full 

gång med vårt examensarbete som skrivs inom området Idrott och hälsa. Syftet med arbetet är att: 

Undersöka vilken syn lärare och elever har på ämnet Idrott och hälsa som bildningsämne samt att 

vi vill se om det finns några påverkansfaktorer inom ämnet Idrott och hälsa som gör det till ett 

bildningsämne. Deltagandet är frivilligt, allt material kommer att behandlas konfidentiellt och ni 

kan när som helst välja att avbryta intervjun. För att dokumentera intervjun kommer diktafon att 

användas.   

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Gresell & Susanne Malmberg. 

 

 

Handledarna Telefonnummer 

Karin Josefsson 167409 

Lars Kristén  167215 

 

  

Författare  Telefonnummer 

Caroline Gresell 070-2973646 

Susanne Malmberg 070-6746018 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide till lärare. 

 

Bakgrund: 

 

1. Vilka ämnen undervisar du i? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Var har du utbildat dig?  

4. Vilket år tog du examen? 

5. Är du själv aktiv inom någon idrott eller har varit? 

 

 

Intervjufrågor: 

1. Beskriv vad ämnet Idrott och hälsa innebär för dig? 

2. Hur ser du på din roll som lärare angående ansvar och huvuduppgifter? 

3. Anser du att ämnet Idrott och hälsa är ett bildningsämne? Motivera! 

- Vilka faktorer tycker du legitimerar ämnet Idrott och hälsa som bildningsämne? 

- Möjligheter och hinder med ämnet som bildningsämne? 

4. Hur använder du dig av Lpf94? 

5. Vilken status anser du att ämnet Idrott och hälsa har idag? 

- Hur tycker du man kan stärka ämnet? 

6. Vad tror du att elever lär sig i ämnet Idrott och hälsa? 

7. Vad tycker du är viktigt att eleverna lär sig? 

8. Tror du att eleverna anser att Idrott och hälsa är ett bildningsämne? Motivera! 

9. Hur utformar du din undervisning så att den verkar som ett bildningsämne för eleverna?  

10. Hur tror du att ämnet kommer att utvecklas i framtiden? 

11. Hur vill du att ämnet ska utvecklas i framtiden? 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide till elever. 

 

Bakgrund: 

       1.   Hur gammal är du? 

2. Vilken årskurs går du i? 

3. Vilket program läser du? 

4. Är du aktiv inom någon idrott eller har varit? 

 

 

Intervjufrågor: 

1. Beskriv vad ämnet Idrott och hälsa innebär för dig? 

2. Vad tycker du att du lär dig i ämnet Idrott och hälsa? 

3. Anser du att Idrott och hälsa är lika viktigt ämne som övriga ämnen? Motivera! 

- Vad är det som gör att du tycker det är lika viktigt som andra ämnen? 

- Vad är det som gör att inte tycker att det är lika viktigt som andra ämnen?  

4. Vad tycker du är viktigt inom Idrott och hälsa? 

5. På vilket sätt tycker du att din lärare arbetar för att du ska lära dig mesta möjliga inom 

ämnet? 

6. Känner du till målen för de olika betygskriterierna? Motivera! 

- Hur fick du reda på målen? 

- Har din lärare berättat om målen? 

- Har du själv letat och läst målen? 

7. Hur kan du som elev påverka kursens innehåll? 

8. Hur skulle du vilja att ämnet idrott och hälsa utvecklas i framtiden? 

 

 

 


