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Abstract:  
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka elevers uppfattningar om vad det är de ska lära 

sig i ämnet idrott och hälsa. Med denna studie vill jag få en ökad förståelse för elevers 

uppfattningar kring lärobjeket i ämnet samt kunna bidra med kunskap om lärobjektet 

gentemot kursmål och styrdokument. Sex elever på en skola i Mellansverige intervjuades. 

Semistrukturerade intervjuer transkriberades och en innehållsanalys inspirerad av 

fenomenografin genomfördes. Resultatet visar att eleverna är väldigt överens om vad ämnet 

handlar om och de uppfattar att de lär sig många olika saker om kroppen både teoretiskt och 

praktiskt. Det handlar om hur man ska träna rätt, äta rätt, förebygga skador, livräddning, 

bollek och olika sporter och dess regler. Variationen avseende innehåll i undervisningen är 

en viktig faktor för elevernas upplevelse av ämnet idrott och hälsa i skolan. Bristen på ett 

beskrivet syfte med lektionen utifrån kursmålen är något som eleverna saknar. Den största 

utmaningen som eleverna framhäver är att lärare måste tydliggöra syftet med lektionen så 

att eleverna får förståelse för vad de är de ska lära sig. Ämnet idrott och hälsa är enligt 

eleverna ett viktigt ämne i skolan. Det finns för att det är bra att röra på sig. Ämnet skapar 

en förhoppning att fånga de elever som inte rör sig på fritiden att våga testa något där 

kroppen får möjlighet att röra på sig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Idrott och hälsa, innehåll, om kroppen, elever, lärobjekt 
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1.Inledning 
Idrott och hälsa som kunskapsämne har ibland kritiserats (Larsson, 2014, s. 20). Enligt 

gällande styrdokument (2011, s.1) ska eleverna erbjudas en bredd av aktiviteter och 

utveckla kunskaper om den fysiska förmågan samt hur den kan påverka hälsan vidare i 

livet. I Skolprojektet visar resultaten att det är skilda uppfattningar mellan vad elever tycker 

att det lär sig och vad lärare anser sig undervisa om. Eleverna har höga förväntningar på 

fysisk träning. Lärarna tycker att viktig kunskap är att undervisa om hälsa (Engström, 2004, 

s. 17). Under senaste årtionden har undervisningen haft ett stort fokus på att utöva 

aktiviteter med kroppen. Idag läggs fokus på att lära sig om kroppen. Det är också viktigt 

att poängtera att den nuvarande kursplanen har som ambition att varje individ ska kunna 

delta i olika rörelseaktiviteter efter sina förutsättningar, och utmanas på den nivå de 

befinner sig i. Det handlar inte om att vi som lärare ska få eleverna mer fysiskt aktiva 

genom att erbjuda eleverna massa aktiviteter, utan det handlar mer om att kunna ge 

eleverna optimala möjligheter till att utveckla sin kroppsliga förmåga. Som ett 

helhetsperspektiv på hälsa så ingår också den psykiska och sociala hälsan. För många blir 

ämnet idrott och hälsa betydelsefullt genom inställningen till kroppsövningar och hur dessa 

sedan kan påverka det aktuella hälsotillståndet, men även framtida välbefinnande 

(Engström, 2004, s. 6).  I grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 

2011, s. 1) läggs också stor vikt vid att eleverna ska kunna planera, genomföra och värdera 

sina fysiska aktiviteter. 

Larsson och Meckbach (2007, s. 10) aktualiserar att det finns en problematik kring 

idrottsdidaktiken. Varje val som lärare gör när det kommer till innehåll, arbetsmetoder och 

utformning kommer vara avgörande för elevers lärande och socialisation. Ämnets lärobjekt 

är enligt Ekberg (2009, s. 18) att utveckla en förmåga i ett specifikt kunskapsområde men 

kan också handla om det som eleverna ska ha kunskap om i ämnet. Larsson (2007, s. 52) 

anser samtidigt att lärobjektet i ämnet idrott och hälsa är svårt att sätta ord på och det blir 

mest tydligt när det kommer till bedömning och betygsättning, i form av mätning av fysiska 

kvalitéer. I ämnet finns det en tradition i ”görandet” istället för att reflektera. Det är 

görandet som är viktigt och tiden till att reflektera glöms lätt bort. (Skolinspektionen, 

2010). Larsson (2014, s.41) påstår att när det kommer till elevers syn på ämnet idrott och 

hälsa så är det själva görandet i aktiviteten som är lärandet och här behövs en nyansering 

kring vad som är kunskap och lärande i ämnets praktiska del. Graffman-Sahlberg (2014, 

sid. 64) vill poängtera att lärare måste ge eleverna grunderna i praktiska och teoretiska 
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moment och vara tydliga med vad som är lärobjektet. Då möjliggörs ett lärande för eleverna 

och de får utveckla ett utforskande och kritiskt förhållningssätt och en självmedvetenhet 

som gör att de känner sig delaktiga i sin egen lärprocess. Skolinspektionen genomförde 

2018 en kvalitetsgranskning i ämnet idrott och hälsa där man ville granska kvalitén och 

bidra till utveckling av undervisningen i ämnet (Skolinspektionen, 2018, s. 4 - 5). 

Resultaten av granskningen visar att undervisningen har ett innehåll där fokus ligger på 

fysisk aktivitet. Innehållet är riktat mot de elever som redan idrottar på fritiden. Boll och 

bollspel som både förbättrar konditionen och styrkan har ett stort utrymme i 

undervisningen. Mindre utrymme ges till hälsa och livsstil i de praktiska momenten. 

Väldigt liten tid ges till reflektion kring elevers egna lärande i ämnet. 

En stor nyfikenhet att undersöka elevers uppfattningar om vad som är lärobjektet i ämnet 

idrott och hälsa väcktes under min sista VFU-period. Hur ser elevers uppfattningar ut när 

det kommer till vad det är som de ska lära sig i ämnet idrott och hälsa. 

 

2.Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka elevers uppfattningar om vad det är de ska lära 

sig i ämnet idrott och hälsa. 

 

Avgränsningar 
I undersökningen valdes det medvetet att beakta elevers uppfattningar om vad som är 

lärobjeketet i ämnet idrott och hälsa på en skola i Mellansverige. Lärarnas uppfattningar 

kring lärobjektet är således inte med i detta arbete, på grund av att det dels skulle ha blivit 

för omfattande. Undersökningen behandlar i första hand en fråga om elevers uppfattningar 

kring vad det uppfattar att de lär sig i ämnet idrott och hälsa. 

 

3.Bakgrund 
Det som inleder detta kapitel är en forskningsöversikt över ämnet idrott och hälsa. För att 

kunna få en förståelse i hur ämnet idrott och hälsa utvecklats under en längre tid och 

underlätta för resultatdiskussion av insamlad empiri så behöver idrott och hälsa som ämne 

och dess utveckling beskrivas. De undersökningar, granskningar och forskningar som 

tidigare genomförts kopplat till ämnet idrott och hälsa får sätta avstamp för denna studie. 

Allra sist beskrivs kortfattat ett nuläge kring idrott och hälsa som ämne i skolan. 
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3.1 Historisk perspektiv på lärobjektet i ämnet idrott och hälsa 
 

Ämnet idrott i skolan växte fram genom den nya läroplanen Lgr80 där samundervisning 

blev en rekommendation. Det som dominerat ämnet under tidigare styrdokument var den 

fysiologiska biten och byttes nu ut till en idrottsdiskurs där olika färdigheter i idrott blev 

prioriterat i undervisningen. Inför Lpo94 så genomfördes en nationell utvärdering där man 

fann att bollspel var ett dominerande inslag i undervisningen. Lärarna menade på att 

idrottsrörelsen stod för en stor del av den fortbildning och litteratur som lärarna fick ta del 

av (Lundvall, 2000, s. 21 – 22). Genom en läroplansförändring 1994, Lpo94, så heter ämnet 

idag idrott och hälsa. Hur kan man förstå ämnets inriktning?  Lundvall (2000, s. 22) ställer 

sig frågan om det är hälsorelaterade aktiviteter som är ämnets inriktning eller är det fysisk 

aktivitet som ger hälsa? Det råder inga tvivel om att ämnets namn har gjort att fokus gått 

från en vetenskaplig medicinsk förankring i gymnastikövningar till att fysisk 

prestationsförmåga används för sociala inlärningsmål. Vidare menar Lundvall (2000, s. 23) 

att vi har rört oss från ett normativt förhållningssätt där vi pratar om undervisningsform och 

innehåll till ett förhållningssätt som kretsar kring varför individen ska lära sig att vara 

fysisk aktiv. Det var i början på 2000-talet som forskare allt mer började intressera sig för 

ämnet idrott och hälsa i skolan. Det har då inte handlat om tyckandet om ämnet utan det har 

funnits en oklarhet i hur man ska se på ämnet, vad som är dess mål och syfte. Larsson och 

Redelius (2004, s. 13 - 14) hänvisar till boken Lärare av i morgon skriven av Carlgren och 

Marton (2000) att vi har gått från en regelstyrd skola till en målstyrd skola. Dessa 

förändringar ökar kravet på att lärare utvecklar ett gemensamt yrkesspråk. Stora brister i 

lärares gemensamma yrkesspråk har gjort att lärare blir känsliga för påverkansfaktorer 

utanför skolan tex inflytande från idrottsrörelsen, som i sin tur påverkar val av 

kroppsövningar i ämnet i skolans undervisning. Ett skäl till att det har varit svårt för lärare 

att gå från en ”hur kultur” till att bli en ”vad-kultur” kan vara bristen på det professionella 

yrkesspråket. Carlgren och Marton (2000, s.23) avser detta: 

”Betoningen växlar från undervisning till lärande, från metod till mål och resultat, från 

hur lärare gör till elever erfar, från att hinna med läroboken till att utveckla elevers 

förmågor och förhållningssätt, från att se förmågor och förhållningssätt som vackra 

ord i läroplanen till att få insikt i deras beskaffenhet och vägledas av dylika insikter i 

den professionella gärningen (2000, s 23). 
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Ämnets kunskapsinriktning har gått från att ha ett stort fokus på kroppen till att lära sig om 

kroppen. Samtidigt visar Engström i skolprojektet (2004) att det är skilda uppfattningar 

mellan vad elever tycker att det lär sig och vad lärare anser lära ut till eleverna. Lärarna 

anser att viktig kunskap är att lära ut om hälsa medan eleverna har höga förväntningar på 

fysisk träning. Intressant är att se hur lärare tänker kring innehållet hälsa. Hur de möter 

elevers förväntningar på fysisk aktivitet och om hälsa är ett tillstånd eller ett ämne. Det 

finns en problematik kring idrottsdidaktiken. Larsson och Meckbach (2007, s. 10) påpekar 

att lärare måste inse att varje val man gör när det kommer till innehåll, metoder, 

organisationer och utformning av undervisningsmiljön kommer påverka elevers lärande och 

socialisation. Valen som lärare gör bygger på ett sammanhang och påverkas också av yttre 

faktorer som samhälle och idrottskultur. Didaktik och lärande hänger ihop och det handlar 

om att som lärare lyfta blicken från undervisningssituationen till undervisningsprocessen. 

Larsson (2007, s.284) menar att många gånger är undervisningen baserad på att lära om en 

viss idrott istället för att undervisa unga människor. Det som är i fokus då är aktiviteten och 

inte personen.  

” Om avsikten med idrott och hälsa är att utveckla kroppslig kompetens, finns det 

behov av att flytta fokus från en föreskrivande aktivitetscentrerad prestationsmodell 

till en personcentrerad delaktighetsmodell.” (Larsson, 2007, s. 284) 

Samtidigt håller Larsson och Meckbach (2007, s. 13) med om att lärare har gått från 

aktivitetsfokus till elevfokus där undervisningen ska leda till lärande för eleven. Tittar man 

på kurspalen för ämnet idrott och hälsa så står det egentligen ingenting om vad exakt för 

innehåll undervisningen i idrott och hälsa ska ha. Kursplanen för ämnet idrott och hälsa 

(2011, s.1) säger att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att utveckla sin 

förmåga i att ”röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och planera, praktiskt 

genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, 

rörelse och livsstil”. Det blir väldigt viktigt att lärare är tydliga med mål och syfte med 

innehållet och bedömning för att det ska bli synligt för eleverna. Larsson (2007, s.39) 

menar på att det blir också en slags kvalitésäkring av undervisningen gentemot bedömning 

och betygsättning för eleverna.  

 

3.2 Påverkansfaktorer på lärobjektet i ämnet idrott och hälsa 
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Ekberg (2009, s. 15) säger att något som påverkar skolämnets innehåll är idrottskulturen. 

Många vet vad idrott är och elever förväntar sig då att detta ska erbjudas i ämnet idrott och 

hälsa i skolan. Vidare menar Ekberg (2009, s. 16) att förhållandet mellan idrott och hälsa 

som skolämne och idrotten ute i samhället samt hälsoområdet i samhället kan vara både 

intressant och problematiskt. Skolämnet idrott och hälsas konstruktion av undervisning och 

val av undervisningsinnehåll påverkas såklart av dessa samhällsområden och 

fritidsaktiviteterna (Sandahl, 2005). Men vad är då ämnets lärobjekt? Enligt Ekberg (2009, 

s. 18) så kan det vara en förmåga, ett specifikt kunskapsområde men kan också handla om 

de som eleverna ska ha kunskap om i ämnet. Larsson (2007, s. 52) menar samtidigt att det 

har varit svårt att peka ut något tydligt lärobjekt i ämnet idrott och hälsa, alltså vad eleverna 

ska lära sig i idrott och hälsa. Kunskapsobjektet blir mest tydligt när det kommer till 

bedömning och betygsättning och då i form av mätning kring fysiska kvalitéer (Londos, 

2010). 

Tidigare forskning visar på att skolämnet idrott och hälsa är ett komplext ämne och Larsson 

(2014, s.38) menar på att ofta sker en debatt om hur ämnet idrott och hälsa bör utformas. 

Väldigt sällan grundar sig debatten på hur ämnet är. Elevers yttrande om ämnet har kommit 

i skymundan och om de har uttalat sig, så har de oftast haft fel uppfattning om ämnet. 

Vidare säger Larsson (2014, s.38) i sin artikel att om det är någon som kan berätta hur 

ämnet är så är det eleverna. Samtidigt kanske de inte kan berätta vad ämnet bör vara. 

Larsson (2014, s.41) beskriver att synen på kunskap och lärande i ämnet idrott och hälsa är 

lite olika enligt elever och lärare. Eleverna ser ett stort värde i ämnet idrott och hälsa. De 

förstår att det är viktigt att röra på sig och att det ska vara kul. De anser inte att det är ett 

riktigt ämne utan det handlar om att lära sig olika idrotter. Lärarna däremot tolkar kunskap 

som något annat än aktivitet och görandet. Idrott som ett praktiskt ämne och hälsa som ett 

teoretiskt ämne, alltså kunskap och lärande handlar om ”kunskap om” något. Det behövs en 

fördjupning och nyansering på frågan om kunskap och lärande i ämnet för att det praktiska 

görandet ska kopplas samman till ett lärande.  

I den nationella utvärderingen (Skolverket, 2005) framkom att hälften av lärarna och tre 

fjärdedelar av eleverna tycker att läraren pratar och eleverna lyssnar. Det är sällan så att 

läraren ställer frågor så att det sker en diskussion och samtal där eleverna kan lära sig. I 

Lgr11 (Skolverket, 20011a) så beskrivs kunnandet något som eleverna ska utveckla och 

bedömas på. Det är formulerat i förmågor och kunskapskrav. Ett första steg är att ange 
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målet med undervisningen och forma en undervisning med beskrivet innehåll som blir 

begripligt för eleverna. I kommentarmaterialet av Idrott och hälsa (2011, s.6) står det ”Det 

är en avgörande skillnad mellan att aktivera barn och unga i olika fysiska aktiviteter och att 

utbilda barn och unga i, om och genom fysisk aktivitet”. Kursplanen för ämnet idrott och 

hälsa beskriver i syftet med undervisningen att: 

 
”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att 

planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom 

undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska 

aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, 

hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.” (Kursplanen idrott och hälsa 

2011, s.1) 

 

Larsson (2016, s. 31 – 32) tar avstamp i en brittisk idrottspedagog, Peter Arnolds tankar och 

han menar på att ämnet har ett värde i sig, att kunna ämnets centrala innehåll. Enligt Arnold 

handlar idrott och hälsas egenvärden om i och om rörelse. De instrumentella värdena 

handlar om saker man lär sig och tillgodogör sig genom rörelse. Det är lätt att säga att 

instrumentella värden i ämnet idrott och hälsa är lätta att uppnå. Desto svårare blir det med 

egenvärdet, vad ämnet idrott och hälsa är värdefullt i sig. 

Utifrån en sammanställning av forskningsresultat, får skolinspektionen stöd för granskning 

på vetenskaplig grund i skolan. Sammanställningen visar ganska tydligt på att lärare som 

har en god didaktisk kompetens, goda ämneskunskaper och en förmåga i att kunna skapa 

sammanhang i undervisningen ökar elevers lärande (Skolinspektionen, 2012, s. 7). 

Framgångsrika lärare kan tydliggöra för eleverna vilka mål man arbetar mot och vad som 

krävs för att nå målet. Forskningen visar tydligt på att god undervisning är när den har ett 

tydligt syfte, är väl planerad och organiserad. Det handlar om att kontinuerligt kunna ange 

målet med undervisningen och att regelbundet följa upp och återkoppla för elevers lärande. 

Det finns svårigheter med att integrera hälsa som ett naturligt och självklart val i idrott och 

hälsas undervisning (Graffman-Sahlberg, 2014, s. 19). Vidare beskriver (Graffman-

Sahlberg, 2014, s.61) att en viktig del i hennes studie var hennes modell som handlade om 

att tydliggöra och skriva fram vad som var lärobjekt, arbetsformer och hur kunskapskraven 

såg ut. Undervisningsmodellen fick eleverna att inte bara agera, de även reagerade och 
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reflekterade kring vilken betydelse för hälsan lärobjektet kondition har (Graffman-

Sahlberg, 2014, sid. 62 - 63). En viktig del att poängtera är att om lärare ger eleverna 

grunderna i praktiska och teoretiska moment och är tydliga med vad som är lärobjektet, så 

möjliggör lärare för eleverna att de får utveckla ett utforskande och kritiskt förhållningssätt 

och en självmedvetenhet som gör att de känner sig delaktiga i sin egen lärprocess 

(Graffman-Sahlberg s. 64). Redelius, et al. (2015, s. 641) anger samtidigt att historiskt sett 

har idrott och hälsa ansetts vara ett praktiskt ämne där fokus har varit på att utöva sport, lek 

och gymnastik. Studien ” Communicating aims and learn- ing goals in physical education” 

visar i sina resultat en tydlig gemensam funktion och det är att lärarna vet vad eleverna ska 

lära sig och varför de specifika aktiviteterna är på agendan. När det sedan gäller förmågor, 

färdigheter, kunskaper och varför eleverna ska uppnå detta så anser lärarna att de är tydliga 

med budskapet till eleverna. Det som är intressant här är att när väl elever kommer till 

lektionen så nämns ingenting om lärandemål, specifik kunskap eller syftet med 

undervisningen. Det viktigaste här verkar vara att berätta vilka aktiviteter eleverna ska delta 

i och hur det ska organiseras (2015, s. 647 - 648). Här menar Redelius, m.fl. (2015, s. 647 - 

648) att det blir en ” pedagogisk praxis” där lärandemålen inte kommer fram till eleverna 

trots att lärare vet vad lärandemålen är.  Samtidigt håller Nilsson (2014, s.18) med om att 

lärare måste kunna berätta syftet med ämnet och sätta kunskapen i ett sammanhang. Det blir 

då tydligt för eleverna vilka mål de arbetar mot och det skapar delaktighet för eleverna. 

Detta bidrar också till en förståelse för varför ett visst innehåll i undervisningen ser ut som 

det gör.  

 

3.3 Elever och lärares syn på lärobjektet i ämnet idrott och hälsa 
 

Lundvall, Meckbach och Wahlberg (2008, s. 21) menar på i sina slutsatser kring lärandet i 

ämnet idrott och hälsa att idrottsligt kunnande och socialisation utgör det dominerandet 

lärandet. Vad eleverna har lärt sig förekom väldigt sällan när aktiviteter genomfördes. Det 

går att konstatera att den mesta tiden av undervisningstiden knyts till idrottsligt innehåll där 

tid för reflektion inte ges utrymme för. Reflekterande samtal är under lektionens gång något 

som sällan görs och det framkom tydligt i Skolinspektionens (2018, s.6 - 7) granskning. 

Detta skapar en otydlighet för eleverna om vad som är ämnets innehåll och vad de ska 

bedömas på. Ämnets innehåll och vad som är lärobjektet kommer inte fram till eleverna då 

det uppfattar att det bara är den fysiska aktiviteten som är viktig. Här menar Larsson (2016, 
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s. 22) att undervisningsformatet inte har hängt med i nya läro– och kursplaner samt de 

förändrade samhällsvillkoren. Formuleringsarenan med nya styrdokument som har 

utformats har inneburit att elever och lärare har haft svårt att förhålla sig till de nya målen 

på grund av att det har varit svåra att tolka. I Lgr11 (s. 51) står det” Undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse 

för att vara fysisk aktiva och vistas i naturen”. Lärare måste bilda sig en uppfattning om vad 

som är en allsidig rörelseförmåga och vad har tidigare erfarenheter av rörelse för betydelse 

när det kommer till elevgrupper och olika rörelseförmågor. Vidare vill Larsson (2016, s. 

30) påpeka Lgr11 och formuleringen kring kunskapskraven för årskurs 9. ”Eleven kan delta 

i lekar, spel, och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten”. (Lgr11, s. 54) Är det betoningen på 

deltagandet (att delta) eller kunnandet (kan delta). Meningen får olika betydelse och det blir 

viktigt att som lärare veta vad det är man har för mål med sin undervisning och innehåll och 

klargöra det för eleverna. De får då en tydlig bild av vad som är lärobjektet i 

undervisningen och vad eleverna ska bedömas på. Samtidigt visar resultaten från 2016 års 

SHI – studie att eleverna tycker att ämnet ger tillfälle till att träna styrka och kondition, 

samt att de får möta olika slags rörelser och få erfarenhet av det. Eleverna anger att genom 

den fysiska aktiviteten och teoretiska moment som kunskaper om fysisk hälsa utvecklar 

man sin rörelseförmåga. Studiens resultat visar på utmaningar och överraskningar kring vad 

eleverna anser lära sig på lektionerna och hur de värderar skolämnet idrott och hälsa. 

Lundvall och Sundblad Brun (2017, s. 51) påpekar att en återkommande kommentar i 

tidigare studier kring vad elever lär sig på idrotten i skolan är att man lär sig idrott men inte 

hälsa. Därför har ämnet ifrågasatts kring innehåll och utformning och om det bidrar till 

kunskapsutveckling för eleverna. Med en svag inramning och ett otydligt kunskapsobjekt 

har aktörer utanför skolan fått större inflytande på vad som legitimeras i ämnet. Vidare 

menar Lundvall och Sundblad Brun (2017, s. 53) att utifrån 2001 och 2016 års svar så kan 

man se att det har förändrats något kring undervisningens inriktning och hälsa har fått ett 

större utrymme. Det har blivit fler lektioner med teori om skador, kost och HLR har 

tillkommit tillsammans med fysisk träning, styrka och kondition. Bollspel och teknikträning 

har minskat i lektionstid och elevernas svar år 2016 visar på ett bredare lärande kring 

kunskaper i och om rörelse och fysisk hälsa, till skillnad mot att lära sig en ”viss idrott”. 

Elever uppfattar att de lär sig sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa och 

rörelsefärdigheter. Utmaningen som framträder här menar Lundvall och Sundblad Brun 
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(2017, s. 54) är att elevers uppfattningar kring vad de lär sig påverkas såklart av deras olika 

nivåer när det kommer till den praktiska och teoretiska kunskapen.  

Larsson (2016, s.37) anser att språkbruket är en viktig del i hur ämnets innehåll tar sig i 

uttryck till eleverna men kan vara oerhört komplext. Lärare använder namn på specifika 

idrotter tex, basket, bugg, orientering osv. Detta för att skapa en viss ordning på lektionerna 

men också för att eleverna ska veta vad det ska ha för utrustning med sig. Men 

formuleringen på styrdokument och dess innehåll upplevs som oklart och krångligt. Elever 

får ingen klar bild av vad som ska ske på lektionen. Lärare blandar ihop innehåll och 

undervisningsaktiviteter. För eleverna blir det då oklart hur aktiviteterna ska genomföras så 

att det kopplas till det innehåll som finns i kursplanerna. Jacobsson (2016, s. 17) menar på 

att skolan är till för lärande och lärare tar ofta förgivet elevers lärande. Sällan diskuteras 

elevers lärande. Vid brist på reflektion över lärande och att lärare inte identifierar lärandet 

så riskerar innehållet i undervisningen att gå ifrån kursplanens framskrivning av förmågor 

som ska utvecklas. Senare tids idrottsdidaktiska forskning visar på bristen i att lärare inte 

kan beskriva elevers lärande utifrån det presenterade innehållet i undervisningen (Ibid., 

s.18). Skolinspektionen (2010, 2012) beskriver att diskussioner kring metoder och 

aktiviteter sker oftare än själva lärandet och elever saknar uppfattning om vad de ska lära 

sig. Här säger Jacobsson (2016, s. 18) att en förklaring till elevers uppfattningar kan vara att 

lärare fokuserar på att presentera innehållet som ska stimulera till hög aktivitet och inte 

tydliggör lärandet som sker, samt tar elevers lärande förgivet. Lundvall och Sundblad Brun 

(2017, s. 66) menar på att för lärare blir det viktigt att uppmärksamma den 

riktningsförändring som har skett när det gäller ett större fokus på teoretiska kunskaper 

kring fysisk hälsa. Vidare menar Lundvall och Sundblad Brun (2017, s. 66) att hur 

praktiska och teoretiska kunskaper integreras i idrottsundervisningen kommer ha stor 

betydelse för ämnets måluppfyllelse. Det blir viktigt för lärare att förena teori och praktik 

till en helhet för att eleverna ska få en förståelse för vad de ska lära sig. 

 

4.Metod 
Detta avsnitt inleds med att undersökningens syfte och vald metodansats presenteras. 

Vidare sker en närmare beskrivning av metodansatsen och den valda metoden för att samla 

in empiri, därefter presenteras urvalsprocessen. Slutligen beskrivs genomförande, 

bearbetning av analys och etiska överväganden för denna typ av studie. 
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4.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka elevers uppfattningar om vad det är de ska 

lära sig i ämnet idrott och hälsa. Målet med undersökningen var att söka efter ett visst 

fenomen, i det här fallet var fenomenet att undersöka elevers uppfattningar om vad som är 

lärobjektet i ämnet idrott och hälsa. Kvale och Brinkman (2014, s. 18) menar på att kunskap 

byggs upp i den kvalitativa forskningsintervjun genom att det sker ett mänskligt samtal och 

ett utbyte mellan två personer som samtalar om ett gemensamt intresse. Vidare definieras 

forskningsintervjun som det ömsesidiga beroendet mellan mänsklig interaktion och 

kunskapsproduktion” (Kvale & Brinkman, 2014, s.13). Den valda metodansatsen kommer 

från fenomenografin som är släkt med fenomenologin och har sitt fokus på att studera 

uppfattningar. Med hjälp av kontextuella tolkningar vill fenomenologiska forskare finna 

mening i mänskliga upplevelser (Szklarski, 2015, s. 135).  I denna undersökning var målet 

att söka efter elevers uppfattningar om vad som är lärobjektet i ämnet idrott och hälsa. 

 

4.2 Val av metod 
 
Valet föll på en kvalitativ metodansats och det har att göra med vad som skulle undersökas 

i denna studie. Semistrukturerade, kvalitativa intervjuer användes för att samla in empiri. 

Det är viktigt att tänka på graden av strukturering när det kommer till kvalitativa intervjuer, 

alltså forskaren bör ha i åtanke hur mycket frihet frågorna ger för intervjupersonen att tolka 

utifrån tidigare erfarenheter och inställning (Patel & Davidsson, 2011, s. 75). I studien 

skapades en intervjuguide med öppna frågor. Vid semistrukturerade intervjuer är det vanligt 

med låg grad av strukturering dvs att frågorna ger utrymme för intervjupersonen att svara 

med egna ord (Patel & Davidsson, 2011, s.81). Eftersom man till viss del har strukturerat 

och sorterat sin empiri så underlättar en semistrukturerad intervju analysen (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 81). Semistrukturerade intervjuer ger ett stort utrymme för samspel 

mellan forskaren och intervjupersonen. Viktigt är att noggrant tänka igenom 

problemformuleringen eftersom man då har en bredare grund att stå på. Vid en intervju är 

det viktigt ha i åtanke sitt eget beteende så som kroppsspråk och tal. Man bör vara 

tillräckligt ”tränad” att genomföra denna typ av intervju då detta kan vara avgörande för 

hela intervjun (Patel & Davidsson, 2011, s.103). Studiens informanter är ungdomar under 

15 år och det är olika kön med olika bakgrunder. Det blir då viktigt att tänka på att dessa 

faktorer kan påverka resultatet. Det är något som Patel och Davidsson (2011, s. 82) 
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påpekar. Faktorer som kan komma att påverka samtalet och resultatet i en kvalitativ 

intervju är ålder, kön, social bakgrund, etnicitet och sexuell läggning.  En viktig del att 

tänka på för att lyckas med den kvalitativa intervjun är att intervjuaren har förkunskaper 

och är påläst på området. Intervjuaren bör kunna samtala så att inte intervjupersonen blir 

hämmad (Patel & Davidsson, 2011, s. 82). Det är viktigt att lyckas skapa ett meningsfullt 

resonemang kring fenomenet som ska studeras och en trovärdighet i sina förkunskaper 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 83). Genom att nå en ökad förståelse hos eleverna kring det 

undersökta fenomenets olika aspekter tex lärobjektet i ämnet idrott och hälsa så måste de 

olika variationerna göras synliga (Dahlgren & Johansson, 2015, s.172). Metoden ger goda 

förutsättningar att registrera svar som är oväntade och möjligheter till uppföljning.  

 

4.3 Urval 
 
Studiens informanter är elever i årskurs 9 på en skola i Mellansverige. Det första 

informationsbrevet mailades till rektor på skolan. Frågan ställdes om rektor ansåg att 

studien var viktig och om hen trodde det fanns intresse för elever att delta i studien. En träff 

med rektor bokades in. Därefter kontaktades idrottslärarna på skolan och frågan ställdes om 

jag fick komma och besöka samt informera elever om studien på någon idrottslektion. 

Frågan om att delta i undersökningen ställdes sedan till cirka 80 stycken elever i fyra 

klasser i årskurs 9 på en skola i Mellansverige. Eleverna fick sedan anmäla sitt intresse till 

undersökningen. 15 elever anmälde sitt intresse. Åtta elever från en klass och sju elever 

från en annan klass. Av de som anmälde sig drogs sedan namnen slumpmässigt från en 

burk varav sex elever blev utvalda att delta i studien. Ett slumpmässigt urval fungerar som 

en lotteridragning där principen är att ingen människa ska komma att påverka de personer 

eller enheter som väljs ut (Denscombe, 2016, s.69).  Informanterna fick sedan 

informationsbrev (Bilaga 1) samt samtyckesbrev (Bilaga 3) som också skulle lämnas till 

vårdnadshavare för påskrift om att deras barn fick vara med i en undersökning som ingår i 

ett examensarbete vid Högskolan Dalarna. Eleverna fick i förväg ta del av den 

intervjuguide (se bilaga 2) som kom att ligga till grund för intervjun. Deltagandet i 

undersökningen var helt frivilligt och eleven kunde när som helst avbryta sitt deltagande.  

 

4.4 Genomförande 
 
I undersökningen genomfördes kvalitativa intervjuer, så kallade semistrukturerade 

intervjuer. I den kvalitativa forskningsintervjun har fenomenologin stor betydelse då den 
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fokuserar på innebörden i intervjupersonernas livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). 

I denna studie ger kvalitativa intervjuer möjlighet för deltagaren att förklara sina egna 

tankar, känslor och erfarenheter utifrån deras livsvärld. Intervjuerna genomfördes på skolan 

i ett s.k. vilorum där intervjun kunde genomföras utan att någon kunde störa. Varje intervju 

började med lite småprat och information om bakgrunden till examensarbetet. Detta för att 

skapa en trygg miljö och ett förtroende för intervjupersonen. Saker som är bra att tänka på 

när man kommer till intervjun är tex klädvalet och framförallt ett bra talspråk. Det 

sistnämnda för att få ett bra samspel som skapar mening (Esaiasson, mfl. 2017, s. 277). 

Därefter informerade jag ytterligare en gång till vad som gällde för deltagandet och 

avidentifiering i denna typ av undersökning. Till intervjuerna hade jag format en 

intervjuguide med teman, områden som belyste mitt syfte med studien. Se bilaga 2. Den 

semistrukturerade intervjun är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär 

utan den genomförs via en intervjuguide med teman och förslag till frågor. Detta öppnar 

upp till att försöka förstå undersökningspersonens egna perspektiv i den levda 

vardagsvärlden (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45). Intervjuerna pågick i cirka 30 minuter 

och ljudinspelades. Beroende på hur informanterna beskrev sina uppfattningar tog 

intervjuerna olika lång tid. Sedan transkriberades intervjuerna ord för ord efter vad 

informanterna svarade. Samtliga sex elever som blev intervjuade blev informerade om vad 

syftet med studien var och att det som framkommer i intervjuerna endast kommer att 

användas till studiens ändamål.  

 

4.5 Bearbetning, analys och tolkning 
 
Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Ur en stor mängd empiri försökets 

någon typ av mening skapas. En stor utmaning menar Fejes och Thornberg (2015a, s. 35) är 

att skapa någon slags mening utifrån en stor mängd empiri. De blir viktigt att kunna skilja 

mellan det triviala och det betydelsefulla och identifiera betydelsefulla mönster ur ens 

rådata. Den insamlade empirin i studien utgick från koncentrering vidare till kategorisering. 

Med hjälp av en innehållsanalys som är hämtad från en fenomenografisk analysmodell 

(Dahlgren & Johansson, 2015, s.167) bekantades materialet först som steg 1. I nästa steg 

utfördes en kondensation där de mest meningsfullbara uttalandena togs ut. Därefter 

grupperades och färgkodades dessa utifrån intervjuguidens teman. Dessa teman bildade 

sedan rubriker där varje uttalande kategoriserades utefter tillhörighet. Exempelvis alla 

uttalanden kring ”Elevers uppfattningar vad de lär sig i ämnet” blev en kategori och 
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rödmarkerades. Målet i den fenomenografiska analysen är att se variation eller skillnader 

mellan uppfattningar, vilket gör det extra viktigt att finna likheter. De funna likheterna och 

skillnaderna grupperades därefter och samlades under varje rubrik. I det sista steget, den 

kontrastiva fasen granskades alla passager igen för att se om det fanns plats för fler än en 

kategori (Dahlgren & Johansson, 2015, s.169 - 170). Det insamlade materialet analyserades 

och behandlades konfidentiellt och avidentifierat. I form av en uppsats kom 

undersökningen att presenteras på Högskolan Dalarna. Allt analysmaterial, såsom 

ljudinspelningar och anteckningar makulerades efter studiens avslutande. 

 

4.6 Etiska överväganden 
 
Skriftlig information skickades ut via mail till skolan med information om de villkor och 

rättigheter som gällde för undersökningen (se bilaga 1). Genom detta förfarande beaktades 

informationskravet. Enligt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) handlar informerat samtycke om 

att informera undersökningsdeltagarna om vad undersökningen kommer handla om och vad 

deras villkor är och vad deltagandet går ut på. Eventuell ånger måste accepteras och det 

innebär att deltagarna ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta när 

som helst. I denna studie skulle elever som är under 15 år intervjuas och då behövdes det 

inhämtas samtycke från vårdnadshavare. Genom att skicka förnyad information om 

samtycke både skriftligt och muntligt vid intervjuerna så är samtyckeskravet uppfyllt. 

Samtyckekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.9) innebär att informanter har rätt att bestämma 

om sin egen medverkan. Uppgifterna i undersökningen avidentifierades så långt bort som 

möjligt genom att eleverna aldrig benämndes med namn.  Kravet på konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12) innebär etisk känslig information. Alla uppgifter ska lagras 

eller rapporteras på ett sådant sätt att en enskild informant inte ska kunna identifieras av 

utomstående. Enligt (Vetenskapsrådet, 2002, s.14) så är nyttjandekravet uppfyllt i min 

studie då all insamlad information endast får användas för forskningsändamål som i detta 

fall ett examensarbete som publiceras vid Högskolan Dalarna. 

Övervägande av de etiska sidorna av undersökningen är jätteviktigt. Då informanterna i 

detta fall är personer som är under 15 år så behövdes det göras en anmälan till FEN 

(forskningsetiska nämnden). FEN är ett organ på HDA som ser till att uppsatsarbeten 

bedrivs under etiskt godtagbara former. Den hjälper även till om det forskningsprojekt 

skulle falla utanför etikprövningslagen, men som är i behov av en etisk bedömning. En 
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ansökan skickades in till FEN och ansökan godkändes 30 November2018 (HDa dnr 7.1-

2018/1419).  

. 

5. Resultat 
 
I denna del presenteras resultatet från de analyserade intervjuerna. Då den kvalitativa 

metodansatsen har inspirerats av fenomenografin har data analyserats därefter. Vid 

analysen framkom fyra kategorier. Dessa kategorier är: elevers upplevelser av idrott och 

hälsa i skolan, elevers uppfattningar om vad de lär sig i ämnet idrott och hälsa, 

idrottslektionen utifrån elevers perspektiv samt elevers uppfattningar om varför ämnet finns 

i skolan. Syftet med studien var att undersöka elevers uppfattningar om vad det är de ska 

lära sig i ämnet idrott och hälsa. Jag har valt att kalla samtliga elever vid bokstäver A, B, C, 

D, E, F för att åstadkomma avidentifiering.  

 

5.1 Elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan 
 
Elevers upplevelser av skolämnet idrott och hälsa i skolan förknippas ofta med någon typ 

av känsla eller innehåll i undervisningen. Eleverna nämner oftast något innehåll i 

undervisningen och att ämnet idrott och hälsa i skolan är ”kul”. Ord som blir betydelsefulla 

enheter är kul, ganska kul, väldigt kul och jättekul. En elev vill poängtera att hen känner sig 

mycket piggare då hen har rört på sig på idrotten i skolan och menar på att ”efter en 

idrottslektion har jag mer kraft till att arbeta med de teoretiska ämnena, plus att jag sover 

bättre när jag har rört på mig i skolan” (Elev A). Vissa av eleverna menar på att det är kul 

för det är varierande och de gör många olika saker ”vi gör grejer som jag inte skulle göra på 

fritiden som tex dansa” (Elev E). 

Olika sporter och regler verkar vara det som gör att ämnet uppfattas som kul.  

 

”Det är väldigt kul för man lär sig mycket om sporter och regler. Vissa saker har 

man aldrig förstått innan och vissa sporter har jag aldrig trott varit en sport som tex 

badminton. Jag visste inte att det var en sport utan trodde det bara var en 

fritidsaktivitet. Ja så fanns det jättemycket regler kring badminton och hur man 

skulle spela” (Elev C). 
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Själva upplevelsen av ämnet idrott och hälsa i skolan beror enligt en elev på vilken lärare 

man har ” jag tycker det beror på vilken lärare man har haft och hur den läraren har lagt upp 

själva lektionerna” (Elev D).  Det verkar vara innehållet som styr vilka upplevelser eleverna 

får av ämnet idrott och hälsa i skolan. 

 
” Jag gillar idrott och hälsa i skolan, det är mitt favoritämne. Bra variation för vi gör 

så många olika saker som tex dans, innebandy, hockey och skidor på vintern till 

träning och kost, lite allt möjligt helt enkelt” (Elev E). 

 

Samtidigt menar en elev att idrott och hälsa är lite roligare än andra ämnen och det är vissa 

områden som de gör i ämnet som är roligare än andra. Till exempel så nämner hen att 

redskap, dans, styrka och kondition är de roliga områdena i ämnet. Hen menar också på att 

boll och lek är kul beroende på vad de gör. 

 
 ” Om vi spelar basket, det är kul men om vi liksom gör lekar med bollar då är det 

inte lika kul, man vill ju helst spela basket, handboll eller vollyboll…jag gillar när 

man spelar själva sporten, jag vill inte göra nån slags lek som inte går ut på nånting” 

(Elev F). 

 

Resultatet visar att mycket fokus i undervisningen i ämnet idrott och hälsa är kring 

innehållet (aktiviteten i sig själv). Vilken typ av lärare man har och hur denna lägger upp 

lektionen har också stor betydelse för vilka upplevelser elever får från idrott i skolan. Det är 

framförallt sporter och regler som nämns. Lite kring träning och kost men framförallt 

nämns variationen som en viktig del av upplevelsen av ämnet idrott och hälsa. Det är dessa 

faktorer som avgör vilka känslor och upplevelser man får för ämnet i skolan. 
 

5.2 Elevers uppfattningar om vad de lär sig i ämnet idrott och hälsa 
 
Eleverna upplever väldigt lika vad de lär sig i ämnet och nämner både teoretiska kunskaper 

om kroppen och praktiska kunskaper om kroppen.  

 
”Jag lär mig att samarbeta, ta hand om kroppen och träna på rätt sätt. Jag lär mig 

också hur viktigt det är att röra på sig för att man ska få bättre sömn och bättre 

förutsättningar vidare i livet” (Elev A). 
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Teori blandat med praktik görs inte jättemycket men en elev menar på att: 
”Jag lär mig mycket om kroppen. Tex så har vi haft styrka kondition som område och då har vi läst 

lite om olika muskler och vad dom är till för och vad man kan göra för att träna upp olika delar i 

kroppen. Sen har vi fått gjort lite praktiskt kring muskler” (Elev C). 

 

En annan elev håller inte med om att hen lär sig så mycket och säger ”mycket av det vi gör 

och lär oss har jag redan gjort om man tänker träningsmässigt” (Elev D). Föra egen 

träningsdagbok är något som eleverna nämner och att det är en bra metod för eleverna att 

lära sig planera sin träning och hur man tränar på rätt sätt för att förebygga skador. ”Ja man 

lär sig hur man förebygger skador genom att värma upp rätt och sen lär man sig att motion 

är viktigt överhuvudtaget” (Elev B). Eleverna nämner att de lär sig olika typer av bollekar, 

olika sporter och regler. 

 
 ”Jag lär mig nya tekniker inom olika bollsporter som jag själv inte spelar. Sen så 

har vi gjort i sjuan och åttan ”bli din egen tränare” så att man ska lägga upp sin egen 

träning och planera och sånt, det är en ny grej som jag har lärt mig, alltså hur man 

ska tänka när man lägger upp olika träningspass och så”. (Elev F) 

 

Vidare menar en elev att hen lär sig mycket på idrotten i skolan, speciellt sådant som hen 

inte gör på fritiden som tex dans men också nämner hen träningsdagboken som en bra 

metod till att lära sig planering kring träning, kost och hur man lägger upp egna 

målsättningar. ”Här lärde jag mig hur jag kan lägga upp min egen träning och lite kring 

kost och hur den påverkar vår kropp och träning, och hur man planerar på bästa sätt” (Elev 

E). Förebygga skador är ett område som ofta förknippas med att man ska lära sig att värma 

upp och lyfta rätt. 
 ”Vi lär oss hur vi ska lyfta rätt tex när vi kör styrketräning och det är ju ett sätt att 

lära sig förebygga skador och sen är livräddning något som jag lärt mig och det är ju 

jätteviktigt” (Elev B). 

 

Resultatet visar på att när elever ska besvara frågan, vad de uppfattar att de lär sig i ämnet 

idrott och hälsa så kommer det fram väldigt många olika typer av innehåll. De uppfattar att 

de lär sig saker om kroppen både teoretiskt och praktiskt. Många beskriver att de lär sig 

saker om kroppen, hur man ska träna rätt, äta rätt, förebygga skador, livräddning, bollek 
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och olika sporter och dess regler. Det är en blandad kompott och framförallt så kommer 

aktiviteternas betydelse kring elevers lärdomar fram i svaren från eleverna. 

 

5.3 Idrottslektionen utifrån elevers perspektiv  
 
En idrottslektion kan te sig på många olika sätt. Eleverna beskriver idrottslektionen som i 

tre steg. Nummer ett är samling med upprop och genomgång av lektion. ”Först så har vi 

samling där läraren ropar upp oss, kollar närvaro och berättar vad vi ska göra på lektionen” 

(Elev A). Som nummer två kommer aktiviteten där fokus på görandet är viktigt och som 

nummer tre kommer återsamling.  

 
” Läraren börjar med att samla oss och gör upprop vilka som är här och inte, sen en 

genomgång av vad vi ska göra på lektionen, utför lektionen som den beskrivs och 

sen är det tack för idag” (Elev E).  

 

Det framgår väldigt tydligt bland eleverna att på en idrottslektion förekommer knappt några 

samlingar där läraren talar om vad syftet med lektionen är och vilka kursmål eleverna ska 

jobba mot. En elev uttrycker sig såhär: 
 

” Jag tycker inte att läraren beskriver vad vi ska lära oss på lektionen. Om jag ska 

vara helt ärlig så har jag ingen koll alls på kursmål. Läraren beskriver ingenting om 

kursmålen, inte vad jag vet i alla fall, då kanske jag var sjuk den lektionen. Tycker 

för övrigt att det har varit i hela högstadiet att man inte går igenom kursmål. 

Eftersom jag inte vet hur kursmålen ser ut och har aldrig fått dom beskrivna för mig 

så är det svårt att veta vad det är vi går igenom och vad vi ska lära oss. Kanske om vi 

hade fått det förklarat för oss vad kursmålen handlar om så kanske det hade varit 

lättare att förstå själva syftet med lektionen och området” (Elev E). 

 

En elev menar på att ” jag tycker inte att vi pratar så mycket om mål överhuvudtaget utan 

kör mest igång med lektionen” (Elev D). En annan elev vill ändå framhäva sin lärare och 

säger: 

 
 ”Jo men hen berättar vad innehållet är i det stora hela och sen brukar hen gå in på 

kunskapskraven, att ni behöver göra det här för att uppnå det här men kanske inte så 

mycket om själva kursmålen” (Elev C). 
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Ibland på återsamlingen innan lektionens slut så framkommer det att när eleverna stretchar 

så kan läraren vid något enstaka tillfälle prata om hur lektionen gick och vad eleverna ska ta 

med sig till nästa gång. ”Ibland så pratar läraren om hur det har gått på lektionen tex ”ni 

gjorde det här bra men försök att tänka på det här till nästa gång” men det gäller verkligen 

inte alla lektioner” (Elev F).  

Resultatet kring hur en idrottslektion ser ut är gemensamt för alla sex eleverna. Samling där 

läraren gör upprop, kollar närvaro, beskriver dagens lektion och inte så mycket kring 

kursmål. Sen är det görandet i aktiviteten som utgör nästan hela lektionen. På slutet sker en 

återsamling där det förekommer väldigt sällan några diskussioner / reflektioner kring 

elevers egna kunskapande och lärande kopplat till kursmålen.  
 

5.4 Elevers uppfattningar om varför ämnet finns i skolan 
  
Ämnet idrott och hälsa i skolan anser eleverna är ett viktigt ämne för att ”det är bra att röra 

på sig” (Elev A, B, C, D, E och F). Många elever sätter sig framför datorn när de kommer 

hem och blir sittandes där hela kvällen. Då är det bra enligt eleverna att idrott och hälsa 

finns i skolan för då får de som inte rör på sig röra på sig i alla fall två timmar i veckan. 

 
 ”För de som inte rör sig på fritiden och gillar att vara hemma och spela efter skolan 

kanske ämnet är bra, de kanske också hittar något som känns kul på idrotten i skolan 

och vågar testa något utanför skolan. Sen tror jag att det är bra att lära sig om 

kroppen, hur man ska träna och äta rätt så att man i alla fall bygger upp en grund att 

stå på vidare ut i livet. Jag minns också en lärare som sa att man tar in saker bättre 

och lär sig bättre efter att ha rört på sig… så då gynnar väl idrottsämnet andra ämnen 

också” (Elev A). 

 

Det råder inga tvivel om att det är bra att röra på sig enligt eleverna och att eleverna anser 

att ämnet är bra för att röra på sig. Eleverna anser att man tar in saker bättre i de teoretiska 

ämnena. En elev uttrycker sig ”Man kan också springa av sig lite på idrotten utifall man har 

suttit stilla länge innan, vilket man har” (Elev B). Eleverna menar på att ämnet innehåller 

mycket där man ska lära sig om kroppen. Hur man förebygger skador, tränar, äter och lyfter 

rätt. För elever som inte idrottar på fritiden är det viktigt att skolan presenterar olika idrotter 

med regler som eventuellt kan fånga deras intresse. Det viktigaste med varför idrott och 

hälsa som ämne finns i skolan verkar vara för att det är bra att röra på sig enligt eleverna.  
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
6.1.1 Kvalitativa intervjuer och Urvalsprocess 

Kvalitativa intervjuer ansågs vara en lämplig metod för att skapa möjlighet att besvara 

syftet i denna studie. En kvantitativ studie hade kunnat genomföras med ett större och 

representativt urval men studien får då inte samma djup som den får genom den kvalitativa 

metoden, i detta fall semistrukturerade intervjuer. Något som ofta brister i kvalitativa 

intervjuer är hur urvalet gått till. Det som blir viktigt är att det inte blir någon snedvridning 

av de som väljs ut att delta (urvalsramen) eller att det blir en snedvridning av de 

medverkande människornas svar (Denscombe, M. 2016, s.89). I denna studie är 

urvalsprocessen beskriven steg för steg under avsnitt 4.3. Genom semistrukturerade 

intervjuer försökte jag i första hand finna förståelse och inte förklaringar. Svagheten med 

kvalitativa intervjuer är om informanterna är helt sanningsenliga mot intervjuaren. Hinder 

kan vara att informanter inte vill visa sig okunnig och svarar så som den tror att 

intervjuaren vill höra. Jag valde att spela in intervjuerna och här kan bandspelarens närvaro 

varit en nackdel då den kan påverka de svar man får (Patel & Davidsson, 2011, s. 87). I 

studien har jag försökt att växlat mellan att vara malmletaren inriktad på att samla in 

kunskap men även i samtalen med mina informanter varit nyfiken på vilken kunskap som 

skulle komma fram.  Hos mig som intervjuare är det viktigt att ha i åtanke hur jag ser på 

hur kunskap produceras. Malmletare och resenär är två metaforer som inte är logiskt 

åtskiljbara men som kan vara till en hjälp för forskaren att fundera över vilken syn på 

kunskap man har till intervjuundersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 71). Det har 

varit extra viktigt för mig som intervjuare att ha i åtanke när jag intervjuade mina 

informanter att tänka på min kompetens när det gäller kunskaper, färdigheter och 

känsligheter. Detta för att få fram en sån bra kvalitet som möjligt på min data, och 

förståelse kring ett visst fenomen som i detta fall var elevers syn på lärobjektet i idrott och 

hälsa. Kvale och Brinkmann (2014, s. 87) menar på att ” När forskarens person blir det 

viktigaste forskningsverktyget blir hans kompetens och hantverksskicklighet – färdigheter, 

känslighet och kunskaper – väsentliga för kvaliteten på den kunskap som produceras”. Det 

krävs mycket träning och lång erfarenhet för att bli en duktig intervjuare. Förhoppningsvis 

så har tidigare erfarenheter och samtal i yrkeslivet varit till någon hjälp för intervjuernas 

kvalitet. 
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6.1.2 Bearbetning, analys och tolkning 

Den valda analysmetoden var innehållsanalys inspirerad av fenomenografin. 

Analysförfarandet följdes inte slaviskt utan användes mer som en guide. Under 

analysstadiet så förekom det svåra avvägningar. Betydelsefulla uttalanden skulle tas ut från 

teman i intervjuguiden och därefter placeras under varje kategori som sedan skulle formas 

till rubriker i mitt resultat. Här var avvägningen svår mellan att dra gränsen för vilka 

uttalanden som skulle sättas under varje kategori som sedan skulle grupperas under varje 

rubrik i mitt resultat. För att stärka mitt resultat och trovärdighet har jag i texten under varje 

rubrik lagt till citat från eleverna. Val av kategorier och rubriker har styrts utifrån studiens 

syfte. Den insamlade empirin transkriberades och genomfördes enligt fenomenografisk 

analys i fyra steg där först data skulle etablera ett helhetsintryck. Steg två såg till likheter 

och skillnader i intervjuerna. I steg tre kategoriserades uppfattningarna och steg fyra gick ut 

på att strukturen studerades i kategorisystemet. Enligt (Patel & Davidsson, 2011, s. 33) så 

utgör uppfattningarna om fenomenet resultatet av analysen. Fenomenografin är en 

metodansats som lämpar sig för att undersöka människors tankar om olika fenomen i 

omvärlden och som överensstämmer med studiens syfte. Uppmärksamheten riktas inte för 

att finna likheterna mellan människors sätt att uppfatta omvärlden utan mer variationerna 

(Dahlgren & Johansson, 2015, s.162). Människor uppfattar företeelser på olika sätt och 

dessa företeelser kan uppfattas på ett begränsat antal sätt. ” En uppfattning är således ett sätt 

att förstå något eller ett sätt att erfara något” (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 162). 

Intervjuguiden skapades med få frågor som var öppna och blev mer som teman. Detta för 

att kunna få ut så mycket information som möjligt men också för att få mera djup i svaren. 

Dahlgren och Johansson (2015, s.166) förespråkar att fenomenografiska intervjuer är 

semistrukturerade. Intervjuguiden ska angripa olika teman med så få frågor som möjligt så 

att det finns möjlighet för uttömmande och rikhaltiga svar.  

Det finns felkällor som kan hota kvaliteten i en kvalitativ innehållsanalys. I min studie har 

jag beaktat några av fellkällorna som Fejes och Thornberg (2015b, s.261 - 262) nämner 

skulle kunna vara relevant i en studie som denna. Tillgången till informanter, kan jag ha 

missat individer och data som skulle kunna vara meningsfullbara i denna studie? Eftersom 

jag bara ställde frågan om att delta på en skola i Mellansverige, så ställer jag mig frågan 

”Hur representativa är de som deltar i studien för alla de individer som studien handlar 

om?” (Fejes & Thornberg, 2015b, s. 262). Sen blir det extra viktigt i en kvalitativ analys att 

jag som forskare uppvisar försiktighet och självmedvetenhet kring analysen av data. 
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Mycket för att resultatet inte ska säga mer om mig än om de aktörer, processer och det 

insamlade datamaterialet som varit med i studien. Jag har försökt att beskriva varje steg i 

analysen noggrant så att den som tar del av studien ska förstå hur resultatet kommit fram 

och att det blir trovärdigt.  

6.1.3 Reliabilitet och Validitet 
 
I den genomförda studien har jag beaktat begreppen validitet och reliabilitet. Validitet och 

reliabilitet är tätt sammanflätade och man använder sällan ordet reliabilitet (Patel & 

Davidsson, 2011, s.106).  Kvalitativa studier kännetecknas oftast av en stor variation och 

det är svårt att finna regler eller kriterier som uppnår god validitet. Patel och Davidsson 

(2011, s.109) menar på att det blir då extra viktigt för forskaren att beskriva hela 

forskningsprocessen noggrant från det uppkomna problemet, forskarens förförståelse, 

teoretisk bakgrund, metod, urval, genomförande, hur analysen gått till och hur resultaten 

har redovisats. Detta för att de som vill ta del av studien ska få förståelse för de val som 

forskaren har gjort. Den kvalitativa forskningsprocessen kan stärka sin validitet i studien 

om detta finns med i åtanke hos forskaren. Kvale och Brinkman (2014, s. 310) menar på att 

om den kvalitativa intervjustudiens resultat bedöms vara giltiga (valida) och tillförlitliga 

(reliabla) så återstår det att fundera över om studien kan överföras till andra kontexter, 

undersökningspersoner och situationer. 

I en kvalitativ studie så handlar begreppet validitet om hela forskningsprocessen. Fejes och 

Thornberg (2015, s. 258) menar på att begreppet validitet används då vi ställer oss frågan 

om de metoder som har använts vid forskningen verkligen undersöker det som ska 

undersökas. Studiens valda metod var kvalitativa intervjuer. När det gäller kvalitativa 

datainsamlingsmetoder och det data de samlar in så menar Denscombe (2016, s.410) att det 

är svårt för forskare att visa att deras data är träffsäkra och exakta. Därför används termen 

trovärdighet istället för validitet. Det finns åtgärder att göra men det är ingen garanti 

eftersom det inte finns några garantier att tillgå. Studien som har genomförts kan istället ge 

en försäkran om att studiens kvalitativa data har samlats in och gjorts på ett kontrollerat 

sätt. En sammanfattning skickades ut till samtliga informanter. Sammanfattningen bestod 

av de mest betydelsefulla uttalandena som hade gjorts från informanterna, citat och hur 

bakgrundsfakta uppfattas av mig. På detta sätt skulle man kunna säga att det blir en 

förenklad form av respondentvalidering där syftet var att öka trovärdigheten. Enligt 
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Denscombe (2016, s.411) innebär respondentvalidering att deltagarna får ta del av det 

analyserade materialet och får möjlighet till att kontrollera validiteten.  

I denna studie har jag försökt att tydliggöra mina val så att andra har möjlighet att granska 

min studie. Ett problem som kan uppkomma i den kvalitativa forskningen är att forskaren 

själv är en del av den empiriska insamlingsprocessen (Denscombe, 2016, s. 411). 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie bör enligt Patel och Davidsson (2011, s.106) studeras 

närmare på bakgrunden av den unika situationen vid undersökningstillfället. Om frågan i 

den unika situationen lyckas finna variation istället för samma svar så närmar 

reliabilitetsbegreppet sig validitetsbegreppet. I studien har jag valt att använda ordet 

pålitlighet som handlar enligt Denscombe (2016, s. 411) om att tydligt beskriva 

tillvägagångssättet under hela forskningsprocessen från problemformulering, urval, vilken 

typ av analys och så vidare. Syftet är att andra ska kunna granska kvaliteten under hela 

processen. Genom att jag gör detta så kan pålitligheten stärkas.  

Jag har valt i studien att använda ordet överförbarhet som handlar om frågan kring 

resultatet och om det skulle kunna överföras till andra fall (Denscombe, 2016, s. 413). I 

denna studie är det en liten population på en skola som har deltagit i mina intervjuer och då 

är det inte säkert att resultaten går att generalisera till hela populationen av elever på alla 

skolor i Sverige. Vissa forskare menar på att kvalitativa studier blir värdefulla i sig genom 

sin specifika och unika situation (Denscombe, 2016, s. 412).   

  

6.1.4 Förslag till metodförbättring 
 

I min studie har jag inte genomfört pilotintervjuer och det ser jag som en svaghet för att det 

hade skapat mer kvalitet i studien då jag som intervjuare hade blivit mer tränad på att 

intervjua och fått feedback på intervjufrågorna. Som intervjuare så bör man ha kunskap om 

ämnet, känslighet för den sociala relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen och 

god frågeteknik med bra frågor som öppnar upp till ett samtal och ett djup. För att detta ska 

ske så tror jag att pilotintervjuer hade varit bra för metodförbättring. Dessa skapar en 

möjlighet till att göra åtgärder och förbättringar innan forskningen kör igång (Denscombe, 

2016, s. 237).  
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6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer det framkomna resultatet vid intervjuerna att diskuteras i relation till 

forskning, undersökningar och styrdokument. Resultatet diskuteras under varje 

underrubrik som är: elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan, elevers uppfattningar 

om vad de lär sig i ämnet idrott och hälsa, idrottslektionen utifrån elevers perspektiv och 

varför ämnet idrott och hälsa finns i skolan enligt elever. Underrubrikerna kopplas till 

studiens syfte som var att ta reda på elevers uppfattningar om vad de ska lära sig i ämnet 

idrott och hälsa. 

 

6.2.1 Elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan 
 
Frågan ”hur upplever du att ämnet idrott och hälsa är i skolan?” ställdes till samtliga 

informanter. En kategori som kom fram var att elevers upplevelser av idrott och hälsa i 

skolan är kopplat till känslor såsom kul, ganska kul, jättekul, roligt m.m. Innehållet i 

undervisningen som tex olika sporter och regler, varierande aktiviteter med alltifrån dans 

till bollsporter och lek har också stor betydelse för hur elever upplever idrott och hälsa som 

ämne i skolan.  

Resultatet visade på att mycket fokus är kring innehållet (aktiviteten i sig själv) i 

undervisningen. Lundvall (2000, s. 22) ställde sig frågan om det var hälsorelaterade 

aktiviteter som var ämnets inriktning eller om det var fysisk aktivitet som ger hälsa? 

Resultatet av elevers upplevelser av ämnet idrott och hälsa visar ändå på att det är någon 

typ av fysisk aktivitet som ger hälsa. Det är aktiviteten i sig själv som enligt eleverna avgör 

om det får en positiv upplevelse och om det ger hälsa. Vidare diskuteras förhållningssätt 

och Lundvall (2000, s. 23) menar på att lärare har gått från ett normativt förhållningssätt där 

de pratar om undervisningsform och innehåll till ett förhållningssätt som handlar om varför 

individen ska lära sig att vara fysisk aktiv. Detta talar då emot elevers upplevelser där det 

bara pratas om vilken aktivitet som ska utföras och organiseras. Samtidigt ville en av 

eleverna poängtera att vilken typ av lärare man har och hur denna lägger upp lektionen har 

också stor betydelse för vilka upplevelser man får från idrott i skolan. Detta kan kopplas till 

att vi har gått från en regelstyrd skola till en målstyrd skola. Dessa förändringar menar 

Larsson och Redelius (2004, s. 13 - 14) ställer krav på lärare. Det krävs att lärare talar ett 

gemensamt yrkesspråk. Gör de inte det så är risken stor att lärare blir känsliga för 

påverkansfaktorer kring skolans kroppsövningsämne utanför skolan, tex inflytande från 

idrottsrörelsen och bara organiserar aktiviteter som kan kopplas till idrottsrörelsen. 
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Samtidigt påpekar Larsson och Meckbach (2007, s. 13) att lärare har gått från 

aktivitetsfokus till elevfokus där undervisningens innehåll ska leda till lärande för eleverna. 

Det kan absolut vara så att lärare anser det men eleverna ser fortfarande aktiviteten och dess 

regler som stört fokus när det kommer till lärande och att innehållet skapar upplevelsen av 

ämnet idrott och hälsa. Detta kan bero på enligt Carlgren och Marton (2000, s. 23) att lärare 

har haft svårt att gå från en ”hur kultur” till en ”vad kultur” och det blir då en brist i det 

professionella yrkesspråket. Med detta menas att det blivit ett mer fokus på lärandet kring 

vad elever erfar av undervisningen än själva aktiviteten och undervisningsformen. Det ställs 

högre krav på lärare när det kommer till mål och resultat. Det gäller att försöka få en insikt i 

läroplanens vackra ord till att iscensätta dessa i verkligheten så att elevernas förmågor och 

förhållningssätt kan utvecklas. Lärare som på något sätt försöker använda aktiviteten som 

en metod för lärande kring hälsa och iscensätter detta i undervisningen, får kanske eleverna 

till en större förståelse kring aktivitetens värdefulla egenvärde och lärande. 

 

6.2.2 Elevers uppfattningar om vad de lär sig i ämnet idrott och hälsa 
 
När det kommer till elevers uppfattningar om vad de lär sig i ämnet idrott och hälsa så visar 

resultatet att eleverna lär sig väldigt mycket saker. De uppfattar att de lär sig saker om 

kroppen både teoretiskt och praktiskt. Här har ämnets kunskapsinriktning gått från ett stort 

fokus på kroppen till att lära sig om kroppen. Samtidigt visar Engström i resultaten av 

skolprojektet (2001) att det är skilda uppfattningar på vad elever tycker att de lär sig och 

vad lärare anser att de lär ut. Lärarna anser att viktig kunskap är att lära ut om hälsa medans 

eleverna har höga förväntningar på fysisk träning.  Många av eleverna i min studie 

beskriver att de lär sig saker om kroppen, hur man ska träna rätt, äta rätt, förebygga skador, 

livräddning och bollek. Olika sporter och dess regler är en stor och viktig del i 

undervisningen och elevernas lärdomar. Det är en blandad kompott och framförallt så 

kommer aktiviteternas betydelse kring elevers lärdomar fram i svaren från eleverna. Det 

som blir viktigt här är att lärare måste fundera på hur begreppet hälsa och dess innehåll ska 

kunna mötas upp mot den fysiska aktiviteten. Är hälsa ett ämne eller är det ett tillstånd som 

kommer till när vi utför den fysiska aktiviteten. Då kommer vi in på problematiken kring 

idrottsdidaktiken och Larsson och Meckbach (2007, s. 10) menar på att varje val man som 

lärare gör när det kommer till innehåll, metoder och undervisningsmiljö kommer att 

påverka hur elevers lärande tar sig an och hur de själva ser på lärandet. Det blir då viktigt 

att lyfta blicken från undervisningssituationen till undervisningsprocessen. 
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” Om avsikten med idrott och hälsa är att utveckla kroppslig kompetens, finns det 

behov av att flytta fokus från en föreskrivande aktivitetscentrerad prestationsmodell 

till en personcentrerad delaktighetsmodell.” (Larsson, 2007, s. 284) 

 

Kursplanen för ämnet idrott och hälsa har i avseende att undervisningen i idrott och hälsa 

ska ge eleverna förutsättningar för att utveckla sin förmåga i att: 

 

 ” röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och planera, praktiskt 

genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika 

synsätt på hälsa, rörelse och livsstil”. (Kursplanen idrott & hälsa, 2011, s.1) 

 

Lärare måste vara tydliga med sina mål och syftet med innehållet samt beskriva det för 

eleverna så att det blir synligt för deras egna lärande. Larsson (2007, s. 39) påstår att om 

detta görs i ämnet så skapar det en kvalitetssäkring kring bedömning och betygssättning för 

eleverna.  

Vi har varit inne tidigare på att något som påverkar ämnets innehåll och lärobjekt är 

idrottskulturen. Många vet vad idrott är och de förväntar sig att detta även ska erbjudas i 

idrott och hälsa i skolan (Ekberg, 2009, s. 15). Jag är beredd att hålla med Ekberg (2009, s. 

16) att något som är intressant och problematiskt är just förhållandet mellan idrott och hälsa 

som ämne i skolan och idrottskulturen samt hälsoområdet i samhället (Sandahl, 2005). 

Detta visar mitt resultat på när det kommer till vad elever uppfattar att de lär sig i ämnet då 

det ofta kopplas till sporter och regler. Konstruktionen av idrott och hälsas undervisning 

och val av undervisningsinnehåll påverkas såklart också av samhällsområdena. I dagens 

samhälle är också hälsan ett stort områdesfokus och även i idrottsämnet har det fått mer 

fokus och ska genomsyra undervisningen. Larsson (2007, s. 52) tycker det är svårt att peka 

ut något tydligt lärobjekt i ämnet idrott och hälsa, alltså vad elever ska lära sig. Mest tydligt 

blir lärobjektet när det kommer till bedömning och betygsättning och då i form av mätning 

kring fysiska kvaliteter (Londos 2010). Kursplanen för ämnet idrott och hälsa har i syfte att: 

 
”Undervisningen ska ge elverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, 

genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen 

också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges 

förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil”. (Kursplanen 

idrott och hälsa 2011, s. 1) 
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Vissa elever nämner träningsdagbok som en bra metod kring att lära sig om hur man ska 

träna, äta rätt, planera sin träning och ta hand om sin kropp. Eleverna ser lärandet i någon 

form av kunskap i, om och genom fysisk aktivitet i idrott och hälsa, men det är väldigt ytlig 

kunskap och det är inte det som genomsyrar det verkliga lärandet. Ämnets lärobjekt kan 

vara enligt Ekberg (2009, s. 18) en förmåga, ett specifikt kunskapsområde men det kan 

också handla om de som eleverna ska ha kunskap om i ämnet. Vad elever erfar att lära sig 

under lektion eller hur lärandet ser ut efter avslutad lektion menar Lundvall, Meckbach och 

Wahlberg (2008, s. 21) sällan förekommer och att idrottsligt kunnande och socialisation 

utgör det dominerande lärandet. Det går att konstatera i mitt resultat att den mesta tiden av 

undervisningen utgörs av aktiviteter där ingen reflektion ges utrymme för. Detta kan då 

kopplas till Skolinspektionens resultat (2010) där själva görandet är en tradition i ämnet 

istället för att diskutera och reflektera kring vad som är lärandet. 

Samtidigt påstår Larsson (2016, s. 22) att formuleringsarenan med nya styrdokument har 

gjort det svårt för lärare och elever att förhålla sig till de nya målen för att de har varit svåra 

att tolka. Kanske har detta en stor betydelse kring varför eleverna i min studie upplever att 

det inte får ta del av kursmålen. För att lärare helt enkelt har väldigt svårt att förklara dessa 

för eleverna och sätter därför aktivitetens betydelse först. Larsson (2016, s. 30) diskuterar 

vidare att formuleringen kring kunskapskraven för tex årkurs 9 kan förstås på olika sätt. 

”Eleven kan delta i lekar, spel, och idrotter som innefattar sammansatta motoriska 

grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten” (Lgr11, 

s. 54). Meningen får olika betydelse beroende på om det är betoningen på (att delta) eller 

kunnandet (kan delta). Här blir det extra viktigt att lärare vet vad för mål man har med 

undervisningen och dess innehåll. För att på så sätt förklara för eleverna vad det är de 

bedöms på och vad lärobjektet är i undervisningen. Skolinspektionen (2018, s. 6 - 7) visar i 

sin granskning av idrottsämnet att reflekterande samtal under lektionens gång sällan 

genomförs. Resultatet i min studie visar också på att reflekterande samtal väldigt sällan 

förekommer. 

Resultaten från 2016 års SHI- studie visar på en förändringsriktning. Elever tycker att 

ämnet ger tillfälle till att träna kondition, styrka och få möta olika slags rörelser samt att de 

kan dra erfarenheter av det vidare ut i livet. I resultatet av min studie kommer det fram att 

genom fysiska aktiviteter och teoretiska moment som kunskaper om fysisk hälsa, kost och 

sömn, anser eleverna att de kan utveckla sin rörelseförmåga. Något som varit 
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återkommande i tidigare studier om ämnet idrott och hälsa är att elever lär sig ”idrott” på 

idrottslektionen och inte hälsa. Sundblad Brun, G. (2017, s.51) menar på att ämnet har 

ifrågasatts kring innehåll och utformning och om det bidrar till ett lärande och 

kunskapsutvecklande för eleverna. Det som påverkar ämnet är inflytandet från aktörer 

utanför skolan och med det otydliga lärobjektet så är det svårt att säga vad som legitimeras i 

ämnet. En elev i min studie vill poängtera att det är bara kul att köra bollsport om man 

spelar som sporten ska spelas och inte någon lek som inte går ut på något. Det här visar på 

en stor påverkan som idrottskulturen har på idrottsämnet i skolan och framförallt på hur 

elever tycker att undervisningen ska se ut. Vidare säger Sundblad Brun, G. (2017, s.53) att 

utifrån 2001 och 2016 års resultat så har undervisningens inriktning förändrats och hälsa 

har fått mera utrymme i undervisningen. Fler lektioner med teori om kost, skador och HLR 

tillsammans med fysisk träning, styrka och kondition har tillkommit medans bollspel, regler 

och teknikträning har minskat. 2016 års SHI studie visar på ett bredare lärande kring 

kunskaper i och om rörelse och fysisk hälsa till skillnad mot att lära sig en ”viss idrott”. 

Detta stämmer överens med elevernas svar i min studie där eleverna upplever att de lär sig 

sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa och rörelseaktiviteter. Det som är intressant är att 

eleverna förstår att fysisk aktivitet är bra för hälsan. Men hur får vi hälsa som område att 

integreras som ett naturligt och självklart val i ämnet idrott och hälsa? samt att det kommer 

fram som ett lärobjekt i undervisningen. Detta var Graffman – Sahlberg, M. (2014, s. 62 - 

63) inne på när hon hänvisar till sin undervisningsmodell och menar att det blir viktigt att 

som lärare tydliggöra och skriva fram vad som är lärobjektet i aktiviteten. Tex vilken 

betydelse har lärobjeket kondition på hälsan? Det gäller då att ge eleverna grunderna i 

praktiska och teoretiska moment samt tydliggöra vad som är lärobjektet. Detta medför att 

eleverna får diskutera och utveckla ett utforskande förhållningssätt samt reflektera kring sin 

egen lärprocess och känna sig delaktig i den. Jag är beredd att hålla med Lundvall, S. och 

Sundblas Brun, G. (2017, s. 66) att som lärare blir det extra viktigt att idag ta till sig den 

riktningsförändring som har skett när det kommer till större fokus på teoretiska kunskaper 

kring fysisk hälsa samt hur praktiska och teoretiska kunskaper ska kunna integreras i 

idrottsundervisningen. Lyckas man som lärare med att integrera hälsa med fysiska 

aktiviteter och vara tydlig med vad som är lärobjeketet så tror jag att man lyckas nå fram 

med sitt budskap till eleverna. Det kommer även ha stor betydelse för ämnets 

måluppfyllelse och vad som är lärobjektet.  
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6.2.3 Idrottslektionen utifrån elevers perspektiv 
 
En idrottslektion skulle kunna se ut på olika sätt med olika delar och moment som skapar 

en tydlig röd tråd genom lektionen och undervisningen. Resultatet i min studie visar att en 

idrottslektion enligt eleverna sker i tre steg. Läraren har samling och berättar vad som 

händer under lektionen vidare till aktivitet där görandet är viktigt och till sist återsamling 

med stretch och väldigt sällan sker en reflektion kring idrottslektionens lärdomar. Det 

framkom i den nationella utvärderingen (Skolverket, 2005) att hälften av lärarna och tre 

fjärdedelar av eleverna tycker att läraren pratar och eleverna lyssnar. Det sker sällan någon 

diskussion där läraren ställer frågor till eleverna som öppnar upp till diskussion där 

eleverna kan dra lärdomar till sitt egen kunskapande. Kunnandet beskrivs tydligt i Lgr11 

(Skolverket, 2011a), det är något som eleverna ska utveckla och bedömas på och det 

handlar om förmågor och kunskapskrav. Jag anser här att om man som lärare har samling 

först så är det ett perfekt tillfälle att skapa en förståelse för undervisningen och ange målet 

med undervisningen och forma en undervisning med beskrivet innehåll som blir begripligt, 

hanterbart och meningsfullt för eleverna. Det öppnar upp till att eleverna får en förståelse 

för vad det handlar om och det blir lättare för eleverna att ta till sig kunskaper till sitt eget 

lärande. Idrott och hälsas egenvärden handlar enligt Peter Arnold om i och om rörelse, och 

de instrumentella värdena handlar om saker man lär sig och tillgodogör sig genom rörelse. 

De instrumentella värdena kan vara lätta att uppnå medans egenvärdet, vad ämnet i idrott 

och hälsa är värdefullt i sig är svårt att förstå (Larsson, 2016, s. 31 – 32). Vidare står det i 

kommentarmaterialet av idrott och hälsa (2011, s. 6) ” Det är en avgörande skillnad mellan 

att aktivera barn och unga i olika fysiska aktiviteter och att utbilda barn och unga i, om och 

genom fysisk aktivitet”. Steg nummer två i beskrivningar av en idrottslektion utifrån 

elevers perspektiv är själva aktiviteten och den utgör nästan hela lektionen enligt eleverna i 

min studie. Jag ställer mig frågan till varför det är så att aktiviteten är i sånt fokus när vi på 

senare tid har gått mer mot en målinriktad skola där kunskapsmål har blivit så viktiga för 

elevers lärande. Redelius m.fl. (2015, s. 641) menar på att historiskt har idrottsämnet varit 

ett praktiskt ämne där fokus har varit på att utöva sport, gymnastik och lek. I studien 

”Communicating aims and learn-ing goals in physical education” kommer det fram i 

resultaten att lärare och elever inte uppfattar samma sak när det kommer till vad eleverna 

ska lära sig genom en viss aktivitet. Lärare vet vilka förmågor, färdigheter och kunskaper 

som eleverna ska få utveckla och tycker att de för fram budskapet till eleverna. Men när det 

väl blir lektion så nämns ingenting om lärandemål, specifik kunskap eller syftet med 
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undervisningen. Det viktigaste här verkar vara att berätta vilka aktiviteter som lektionen ska 

handla om och görandet är i fokus (Redelius m.fl. 2015, s. 647 - 648). 

 

Forskningsresultat från skolinspektionen stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan 

(Skolinspektionen, 2012, s. 7) visar i sin sammanställning att läraren som har goda 

ämneskunskaper och en didaktisk kompetens där hen har en förmåga att kunna skapa 

sammanhang i undervisningen ökar elevers lärande. Det blir väldigt viktigt att som lärare 

kunna tydliggöra för eleverna vilka mål man arbetar med och vad som krävs för att nå 

målet. I resultaten från denna studie anger läraren ibland vad målet är och vad de ska göra 

för att nå vissa kunskapskrav men att det inte alltid är så tydligt. Forskningen visar även här 

att god undervisning är som bäst när den har ett tydligt syfte och är välplanerad med ett 

beskrivet innehåll som är kopplat till lärandemålen (Skolinspektionen, 2012, s. 7). 

Jag tror att det är viktigt att vi lärare vågar ta tid från lektionen och förklarar för eleverna 

varför undervisningen ser ut som den gör. Då kanske vi på något sätt får med oss eleverna 

på tåget när det handlar om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i den specifika 

aktiviteten. Det handlar också om att vi lärare måste våga stå emot idrottskulturen och stå 

upp för idrott och hälsa som ämne i skolan och att det är något helt annorlunda gentemot 

idrottskulturen utanför skolan. Nilsson (2014, s. 18) menar på att lärare måste kunna berätta 

syftet med ämnet, tydliggöra målen och sätta kunskapen i sitt sammanhang för eleverna. Då 

skapar det förhoppningsvis delaktighet för eleverna och kan bidra till en större förståelse till 

varför ett visst innehåll i undervisningen ser ut som den gör. En till viktig del att tänka på 

som lärare är språkbruket. Med detta menas hur lärare benämner olika aktiviteter och dess 

innehåll som sedan speglar av sig på eleverna och deras förväntningar på lektionen. Larsson 

(2016, s. 37) påstår att lärare måste benämna vissa aktiviteter som specifika idrotter tex, 

basket, orientering m.m för att eleverna ska veta vad för material och ombyte de förväntas 

ha med sig. Det skapas förväntningar bland eleverna vilket innehåll som lektionen ska ha 

och lektionen förväntas handla om en specifik idrott. Samtidigt blir det en förvirring för 

elever då lärare inte är tydliga med vad som är syftet med aktiviteten och innehållet. Lärare 

blandar ihop innehåll och undervisningsaktiviteter och det blir då oklart för eleverna hur 

aktiviteterna ska genomföras så att det kopplas till det som står i kursplanen. I Lgr11 (s. 51) 

står det ” Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar 

allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysisk aktiva och vistas i naturen”. Här 



 

34 
 

måste lärare bilda sig en uppfattning vad som är en allsidig rörelseförmåga och ha i åtanke 

vad tidigare erfarenheter av rörelse har för betydelse för elever och rörelseförmågan.  

 

Eleverna i min studie beskriver idrottslektionen i tre steg och i det första steget är det ett 

perfekt tillfälle att fånga elevernas intresse och berätta syftet med undervisningen. Visa hur 

kursmålen ser ut för området och på så sätt ställa krav på eleverna. På detta sätt vet eleverna 

vad som förväntas av dem och det behöver inte ske någon förvirring eller snedvriden syn på 

syftet och vilket lärobjekt som är i fokus. Sista steget som eleverna kallar för avslutning är 

ett perfekt tillfälle att genomföra reflekterande samtal där eleverna verkligen får diskutera 

och reflektera kring undervisningens innehåll, syftet med undervisningen och sitt eget 

lärande. Viktigt att se på skolan som en stor arena för lärande och Jackobsson (2016, s. 17) 

tycker att lärare tar ofta för givet elevers lärande och det sker väldigt sällan en diskussion 

kring elevers lärande med eleverna. Jakobsson (2016, s. 18) anser att det kan vara en 

riskfaktor att lärare inte kan beskriva elevers lärande utifrån det som presenteras i innehållet 

i undervisningen. Bristen på att lärare inte kan identifiera lärandet och de uteblivande 

reflektionerna kommer göra så att undervisningen riskerar att gå ifrån kursplanens 

framskrivning av förmågor som ska utvecklas. 

 

6.2.4 Varför ämnet idrott och hälsa finns i skolan enligt elever 
 
Det råder inga tvivel om i mitt resultat att eleverna anser att ämnet finns i skolan för att det 

är bra att röra på sig och att de som inte idrottar på fritiden får en möjlighet till att röra på 

sig. Tidigare forskning visar på att idrott och hälsa som ämne är ett komplext ämne. Ofta 

sker det en debatt om hur ämnet bör utformas men väldigt sällan handlar debatten om hur 

ämnet är och varför ämnet finns i skolan (Larsson, 2014, s. 38). När elever yttrar sig om 

ämnet så har det oftast fel uppfattning om ämnet enligt lärare. Eleverna i min studie ser ett 

stort egenvärde i ämnet idrott och hälsa. De anser att det är bra att röra på sig och att det är 

bra att lära sig saker om kroppen samt att det ska vara kul. Här skriver Larsson (2014, s. 38) 

i sin artikel att om det är någon som kan berätta hur ämnet är så är det eleverna. Samtidigt 

som de kanske inte kan berätta hur ämnet bör utformas. Vidare pratar Larsson (2014, s. 41) 

om lärandet och kunskap i ämnet och att det skiljer sig åt mellan elever och lärare. Eleverna 

tar inte idrott och hälsa som ämne på allvar utan de anser att ämnet handlar om att lära sig 

om olika idrotter, att det är bra att röra på sig och att det ska vara kul. Elev B säger ”Man 

kan också springa av sig lite på idrotten utifall man har suttit stilla länge innan, vilket man 
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har”. Detta visar på ett litet oseriöst tänkande kring idrott och hälsa som ämne i skolan. 

Enligt Larsson (2014, s. 41) tolkar lärare kunskap som något mer än bara aktiviteten och 

görandet. Idrott som ett praktiskt ämne kopplat till hälsa som teoretiskt ämne. Kunskap och 

lärande handlar om ”kunskap om” något. Frågan jag ställer mig är varför dessa skilda 

uppfattningar från elever och lärare? På något sätt måste lärare kunna nå fram bättre till 

eleverna med vad som uppfattas som kunskap och lärande i görandet. För att det praktiska 

görandet ska kopplas samman till ett lärande så behövs en fördjupning och nyansering på 

frågan enligt (Larsson, 2014, s. 41). 

 

6.3 Sammanfattning resultatdiskussionen 
 

Elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan beror på vilket innehåll undervisningen 

består av, vilken lärare elever har och hur denna lägger upp lektionen. Variationen på 

innehållet är en viktig faktor som avgör vilka upplevelser elever får för ämnet idrott och 

hälsa. Elevers uppfattningar om vad de lär sig i ämnet idrott och hälsa handlar om många 

olika saker. De uppfattar att de lär sig saker om kroppen både teoretiskt och praktiskt. Det 

kan handla om hur man ska träna rätt, äta rätt, förebygga skador, livräddning, bollek och 

olika sporter och dess regler. Det är en blandad kompott och framförallt så kommer 

aktiviteternas betydelse kring elevers lärdomar fram i svaren från eleverna.  

Beskrivningar av en idrottslektion utifrån elevers perspektiv sker i tre steg. Samling där 

läraren gör upprop, kollar närvaro och beskriver dagens lektion och inte så mycket kring 

kursmål. Sen är det görandet i aktiviteten som utgör nästan hela lektionen. På slutet sker en 

återsamling där det väldigt sällan förekommer några diskussioner / reflektioner kring 

elevers egna kunskapande och lärande kopplat till kursmålen. Elevers uppfattningar om 

varför ämnet finns i skolan visar på en viktig faktor. Det är enligt eleverna för att det är bra 

att röra på sig. Ämnet är också bra för de elever som inte rör sig på fritiden och kanske 

dessa elever kan hitta något som intresserar dem till att börja röra på sig.  

 

7. Slutsatser 
 
Syftet var att undersöka elevers uppfattningar om vad det är de ska lära sig i ämnet idrott 

och hälsa. En viktig slutsats att dra i denna studie är att elever har svårt att sätta ord på vilka 

kursmål de arbetar mot och vad aktiviteten i undervisningen har för betydelse för tex hälsan 

som lärobjekt. Bristen på ett tydligt syfte med lektionens innehåll utifrån kursmålen skapar 
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förvirring för elever. Väldigt sällan genomförs diskussioner kring innehåll och dess 

betydelse samt reflektioner kring elevers lärande. Detta medför att elever inte riktigt förstår 

vad det är de ska lära sig. 

 

Jag vill med detta examensarbete få en ökad förståelse och kunna bidra med kunskap om 

elevernas uppfattningar om vad som är lärobjekt i ämnet idrott och hälsa. För att jag som 

lärare ska kunna utvecklas så behöver jag sätta mig in i elevernas uppfattningar och 

upplevelser kring undervisningen i idrott och hälsa. Jag ser mitt examensarbete som en 

hjälp till mig själv och andra lärare att öppna upp ögonen, samt att få en förståelse för 

elevernas uppfattningar av ämnet. På så sätt kan lärare utveckla undervisningen, förtydliga 

ämnets lärobjekt och höja statusen på ämnet och lärares profession. 

 

8. Förslag till vidare forskning 
 

En väg till ytterligare förståelse och kunskap inom området hade varit att genomföra en 

större kvantitativ undersökning, där elever i årskurs 9 från flera skolor i olika delar av 

Sverige hade valts ut utifrån ett representativt sannolikhetsurval. Resultaten skulle då också 

kunna bli generaliserbara. Det som hade varit intressant och skulle ha gett ännu mera bredd 

på undersökningen är att få svar från lärare hur de ser på lärobjektet, och sedan jämföra 

elevers och lärares uppfattningar på vad som är lärobjektet i ämnet idrott och hälsa. Jag 

inser att det kommer bli oerhört viktigt för mig som lärare att vara tydligt med mitt syfte 

med lektionen. Prata och förklara utifrån kursmål så att det blir tydligt för eleverna vad de 

ska lära sig. Vikten av att föra in teori med praktik och inte göra det uppdelat kommer 

också skapa en tydlig röd tråd på vad eleverna ska lära sig. Låta eleverna få ha tid till 

diskussion och reflektion för att på så sätt vara delaktiga i sin egen lärprocess. Jag vill 

avsluta med ett citat från en elev som jag tycker sätter viktiga ord på vad idrott och hälsa 

som ämne har för betydelse för människan, och hur jag som lärare kan tänka kring upplägg 

i ämnet idrott och hälsa. 

”När man har matematik i skolan så tänker man med huvudet och när man 

har idrott och hälsa i skolan så tänker man både med huvudet och kroppen” 
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samt av barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och hälsotillstånd. Ut- 
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likvärdighetsperspektiv Rapport 355 Skolverket  

Lundvall, S. (2004) Mellan nytta och nöje. I: Larsson, H. & Redelius, K. (red) Bilder av 

ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt. Idrottshögskolan, Stockholm.  

Lundvall, S., Meckbach, J., & Wahlberg, J. (2008). Lärandets form och innehåll: lärares 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Information om examensarbete: 
” Elevers uppfattningar om lärobjektet i ämnet Idrott och hälsa” 
 
Du tillfrågas härmed att delta i en undersökning som ingår i ett examensarbete i 
ämneslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. 
 
Syfte och innehåll 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundskolans idrottsundervisning (2018) visar på 
brister i undervisningens innehåll, där kunskapsområdet rörelse är i stor utsträckning 
anpassat till elever som idrottar på fritiden. Hälsa och livsstil som kunskapsområde 
undervisas sällan i undervisningens praktiska moment och det saknas under lektionens gång 
samtal där eleverna får diskutera och fundera över sina arbetsinsatser, sitt eget lärande i 
ämnet och vad själva lärobjektet är i ämnet idrott och hälsa.  
 
Frågor som kommer att ställas i studien är exempelvis. Hur ser det ut på er skola idag? Hur 
uppfattar ni ämnet idrott och hälsa? Vad uppfattar ni vad det är man ska lära sig i ämnet 
idrott och hälsa? Varför tror ni att idrott och hälsa som ämne finns i skolan? 
Syfte med examensarbetet är att ta reda på elevers uppfattningar om vad som är lärobjektet 
i ämnet idrott och hälsa. 
 
Urval 
Denna förfrågan har ställts till elever i årskurs 9 på en skola i mellan Sverige. 
 
Praktiskt genomförande 
Semistrukturerade intervjuer kommer att genomföras på en skola i mellan Sverige där 
elever i årskurs 9 slumpvis kommer bli tillfrågade om intresse finns att delta i 
undersökningen. Intervjuerna kommer att ske under perioden 26 - 30 November2018. Du 
som deltar i undersökningen kommer i förväg att få ta del av den intervjuguide som 
kommer ligga till grund för intervjun. Samtalen beräknas ta cirka 30 minuter i anspråk och 
kommer att spelas in med en diktafon. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt 
och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 
examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har 
också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid 
frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans 
dataskyddsombud.  
 
Bearbetning av material 
Insamlat material kommer att analyseras och behandlas konfidentiellt och avidentifierat. 
Efter det att uppsatsen avslutas och har blivit examinerad så kommer du som informant att 
få ta del av mina resultat. I form av en uppsats kommer undersökningen att presenteras på 
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Högskolan Dalarna och du är varmt välkommen att ta del av den. Allt analysmaterial såsom 
ljudupptagningar, anteckningar etc kommer att förstöras efter uppsatsens avslutande. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
 
Falun 2018-11-08 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på elevers uppfattningar om 
vad som är lärobjektet i ämnet Idrott och hälsa. 
 
 

- Bakgrund, ålder, kön 

- Hur upplever du att ämnet Idrott och hälsa är i skolan? 
- Vad upplever du att ni ska lära er i ämnet idrott och hälsa? 

 
- Hur ser en vanlig idrottslektion ut, kan du beskriva? 

 
° Ge några exempel 

- På vilket sätt berättar er lärare för er om lektionens mål, vad ni 
ska lära er? 

- Vad har ni för uppfattningar om kursmålen med idrott och hälsa? 

- Är de lätta att förstå och uppnå? 

- Varför tror du att idrott och hälsa som ämne finns i skolan? 

° Utveckla 
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Bilaga 3. Samtyckesformulär 
 
Samtyckesformulär 
Jag samtycker via genom att skriva under med min namnunderskrift att jag förstår vad detta 
projekt handlar om och att jag har haft möjlighet att ställa frågor och fått dessa besvarade.  
 
Jag samtycker via att skriva under mitt deltagande i projektet och behandling av 
personuppgifter. 
 
Jag samtycker via att skriva under att den i projektet medverkande studenten får ta del av 
lämnade uppgifter och analyserad insamlad data. 
 
Datum:   
 
Namnunderskrift:      
 
Namnförtydligande:      
 
Personnummer:     
    
Bilaga 4. Samtyckesformulär vårdnadshavare 
Samtyckesformulär vårdnadshavare 
Jag samtycker via namnunderskrift att jag har tagit del av den skriftliga projektsinformationen 
avseende projektet och har haft möjlighet att ställa kompletterande frågor och fått dessa 
besvarade. 
 
Jag samtycker via namnunderskrift till genomförande av projektet och dess behandling av 
personuppgifter. 
 
Jag samtycker via namnunderskrift att den i projektet medverkande studenten får ta del av 
lämnade uppgifter och analyserad insamlad data. 
 
Datum:   
 
Namnunderskrift:      
 
Namnförtydligande:      
 
Fylls i av Vårdnadshavare 
Datum:   
Vårdnadshavares underskrift:     
Namnförtydligande målsman:    
      
Fylls i av Vårdnadshavare 
Datum:   
Vårdnadshavares underskrift:     
Namnförtydligande målsman:     
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