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Sammanfattning 

Studien syfte var att undersöka hur elever i årskurs sju upplever undervisningsmiljön i ämnet 

idrott och hälsa. Studien omfattade två klasser i årskurs sju på en innerstadsskola i en mindre 

kommun. Frågeställningarna i studien var vilken inställning eleverna hade till ämnet idrott 

och hälsa? Vilka aktiviteter bör enligt eleverna ingå i undervisningen inom ämnet idrott och 

hälsa? Hur skall undervisningen genomföras för att eleverna skall erhålla en stimulerande 

undervisningsmiljö? Denna studie är en kvantitativ studie med inriktning av kvalitativa 

semistrukturerarde intervjuer. Den skola som valdes ut för denna studie är en kommunal F-9 

skola där eleverna kommer från medel och övre medelklass. Studien kom fram till att många 

elever uppfattar idrott och hälsa som ett viktigt och roligt skolämne. I undersökningen gillade 

eleverna att utöva fysisk aktivitet både på fritiden och i skolan. Att elever vill prova på nya 

saker framkom tydligt i undersökningen. Majoriteten av pojkarna vill ha mera bollspel, 

medan flickorna ofta är ovetande om vad de vill att en idrottslektion skall innehålla, däremot 

framkom det inte om pojkarna ville prova på olika slags bollspel eller olika slags idrotter. 

Enligt denna studie skall undervisningsmiljön vara motiverande, genom att idrottsläraren ger 

”uppåtpuffar” och en större individualisering, för att en bättre utveckling för elever i idrott 

och hälsa.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Fysisk aktivitet, Idrottsundervisning, Idrottsdidakdik. 
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1. Inledning 

 

För att upprätta och behålla en välmående livsstil behöver människan få sitt rörelsebehov 

tillfredsställt genom fysisk aktivitet.1 Det är vetenskapligt belagt att fysisk aktivitet är en 

viktig friskfaktor för god hälsa och livskvalité medan fysisk inaktivitet är en viktig faktor för 

ohälsa.2Ämnet idrott och hälsa började ta sin form när Per Henrik Ling införde sin 

linggymnastik. Fokus låg på allsidighet kroppskontroll och god hållning för att skapa en 

människa med god moral och karaktär.3 Ämnet har gått ifrån Linggymnastiken och fysisk 

fostran till eleven i fokus med en mer humanistisk och beteendevetenskaplig inriktning.4 Vår 

stillasittande livsstil fri från fysisk ansträngning innebär en ökad risk för ohälsa. Barn och 

ungdomar behöver fysisk aktivitet för ett fysiskt och psykiskt välmående 5 För att barnen och 

ungdomarna skall upprätta och behålla fysisk aktivitet, rörelseglädje och ett positivt 

förhållande till kroppen blir ämnet idrott och hälsa ett viktigt ämne.6 Huvuddelen av 

mediernas rapportering av ämnet idrott och hälsa handlar om att vi har ett 

bekvämlighetssamhälle där eleverna blir alltmer mer fysiskt inaktiva och mer överviktiga. 

Media framställer att huvudsyftet med ämnet idrott och hälsa, är att eleverna skall få röra på 

sig. Det innebär att skolämnet blir konstruerat som ett praktiskt aktivitetsämne med 

nyttovärde snarare än ett kunskapsämne med bildningsvärde, vilket försvårar ämnets 

legitimitet.  Det visar vidare på att det finns en stor kluvenhet och behov av diskussion om 

ämnet och vad eleverna skall lära sig, samt varför. 7

 

  

”Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala 

förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.” 8

 

 

De senaste decenniernas läro- och kursplaner har inneburit en förskjutning ifrån aktiviteten i 

fokus till eleven och dess lärande i fokus, en förskjutning ifrån metodik till didaktik.  LPO 94 

innebar att den svenska skolan gick ifrån regel- och centralstyrning till målstyrd 

                                                 
1  Hultgren, (2008) 
2  Ekblom, Nilsson (2000)  
3  Larsson, Meckbach(2007) 
4  Hultgren, (2008) 
5  Faskunger (2006) 
6  Skolverket (2005) 
7  skolverket (2005)   
8  LPO 94 
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individualisering med viss valfrihet av eget kunskapsinhämtande. Centrala aspekter i LPO 94 

tar upp i ämnet idrott hälsa är att eleverna skall utveckla positiva upplevelser av att röra på sig 

och ett intresse för regelbunden fysisk aktivitet och hälsa för alla elever. 9 Elevernas 

upplevelse av undervisningen blir därmed av stor vikt för utveckling och lärande i ämnet.  

Eleverna får ökat inflytande både vad det gäller innehåll och utformning.10 Studien Sätt 

Sverige i rörelse (2001) arena förskola/skola kom bland annat fram till att ämnet idrott och 

hälsa och området fysisk aktivitet bör utvecklas mer utifrån elevernas egna val.11 Lärarrollen 

har förändrats från auktoritär ledarstil till handledande där en viktig del för läraren blir att 

kunna anordna motiverande undervisningssituationer och uppgifter för att eleverna skall 

kunna öka sina prestationer. Lärarens uppgift är att skapa stödjande miljöer för unga 

människors hälsa i skolan, där eleverna själva medverkar aktivt. 12 Att eleverna är motiverade 

att lära är grunden för utveckling och lärande. 13 För att tillgodose de ökade kraven på 

professionella idrottslärare angående skolans rörelseuppdrag är behovet av forskning inom 

idrottsdidaktiken fortsatt stort. 14 Många vetenskapliga rapporter belägger vikten av fortsatta 

studier angående det rådande undervisningsklimatet idrott och hälsa gällande utveckling och 

lärande i ämnet. 15 För att kunna göra det är det viktigt med studier som kartlägger hinder och 

hur hinder och motståndskrafter kan förebyggas och undanröjas.16

1.2 Syfte 

 Uppsatsens ansats är att 

om möjligt skapa ytterligare underlag för analys av reflektioner kring undervisningens 

innehåll, elevers syn på ämnet och delaktighet, samt inflytande i ämnet idrott och hälsa. 

Studien avser att undersöka hur två klasser i årskurs sju upplever undervisningsmiljön i ämnet 

idrott och hälsa. Studien omfattar två årskurs sju klasser på en innerstadsskola i en mindre 

kommun.  

 

 

                                                 
9  Larsson, Meckbach (2007) 
10  Hultgren (2008) 
11  Strandell, Bergendahl (2001) 
12  Hassmén (2003) 
13  Faskunger (2006) 
14  Larsson, Meckbach, (2007) 
15  Hultgren (2008) 
16  Strandell, Bergendahl (2001) 
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1.3 Frågeställningar 

1. Vilken inställning har eleverna till ämnet idrott och hälsa? 

2. Vilka aktiviteter bör enligt eleverna ingå i undervisningen inom ämnet idrott och 

hälsa? 

3. Hur skall undervisningen genomföras för att eleverna skall erhålla en stimulerande 

undervisningsmiljö? 

2.  Forskningsbakgrund 

2.1 Begreppsdefinition 

I nationalencyklopedin får man dela upp undervisningsmiljö i två delar, dels så får man ta 

undervisning som betyder didaktik läran om undervisning, “ undervisningens och 

inlärningens teori och praktik”17. Men även miljö som betyder. ”omgivning, 

förhållanden som omger t.ex. djur (inklusive människor) och växter”.18

2.2 Förskjutning av ämnets tankar 

 Det gör att det 

finns olika perspektiv på undervisningsmiljö, dels så finns den fysiska 

undervisningsmiljön, vilket i denna studie omfattar idrottshallen och omgivningen 

omkring den. Det finns även psykiskt perspektiv på undervisningsmiljön, det vill säga 

klassammanhållningen, hur motiverande läraren och kamrater är. Det går även att 

beskrivas som det sociala med idrottsundervisningen. 

Genom Lpo 94 och Lpf 94 kom ämnet idrott och hälsa att genomgå stora 

läroplansförändringar. En förskjutning gällande ämnets styrdokument har skett från ett 

normativt förhållningssätt i fråga om innehåll och undervisning, till ett förhållningssätt som 

kretsar kring varför individen ska lära sig vara fysisk aktiv. Makten över ämnets inriktning 

har gått har gått ifrån ett kollektivt ansvar från stat och skolöverstyrelse till ett eget ansvar för 

den enskilde individen. Nu betonas fysisk aktivitet som ett sätt att bidra till ökad grad av hälsa 

och välbefinnande för individen.19

                                                 
17  http://www.ne.se/milj%C3%B6 

 I läroplanernas nuvarande formulering kring ämnet idrott 

och hälsa beskrivs att skolans uppdrag är att utveckla barns och ungas allsidiga 

18   http://www.ne.se/milj%C3%B6 
19   Larsson, Redelius(2004)  
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rörelsekompetens, fysiska förmåga och kunskaper om rörelsers betydelse ur ett hälso- och 

livsstilsperspektiv.20

2.3 Fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet 

 

Den allmänna betydelsen för fysisk aktivitet är allt som innefattar en ökad grad av 

energiomsättning, genom att skelettmuskulaturen sätts i arbete genom rörelse. Detta 

innefattar bland annat vardagssysslor som promenader hushåll och trädgårdsarbete, 

men även motion och träning ingår i detta.21 Med fysisk inaktivitet menas att 

individer som inte uppfyller kriterierna för vad som innefattar begreppet fysisk 

aktivitet är fysisk inaktiva.22

 

 

På en internationell konferens om fysisk aktivitet genomförd av Surgeon General, 

utarbetades en viktig rapport avgörande för den medicinska vetenskapen. Där ett  

erkännande av fysisk aktivitet som ett av de starkaste friskfaktorerna för hälsa och 

välbefinnande.23

 

  

 

                                                 
20   Larsson, Meckbach (2007) 
21 FYSS (2008) 
22 Eklblom & Nilssson (2000) 
23  Raustorp (2006) 
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De allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet är: 
”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara 

åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta 

ökar den dagliga mängden eller intensiteten.”24

 
 

2.4 Fysisk självkänsla 

Nya studier om fysisk aktivitet har genomförts av expertgrupper och oberoende forskare i 

USA. Gruppen studerade bevisvärde och slutsatser i tillgänglig forskning om effekterna av 

fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Studien fann en koppling mellan fysisk aktivitet och 

ett positivt samband med global självkänsla och fysisk självkänsla. Utifrån analys av 36 

studier rapporteras att träning utgör ett värdefullt sätt att öka och bibehålla både fysisk 

självkänsla som undergrupper av denna. Av de undersökta studierna visade 78 procent en 

betydelsefull positiv förändring av självkänslan vid träning.25

 

 

Fysisk självkänsla med undergruppen idrottslig förmåga kan se väldigt olika ut hos eleverna 

beroende på hur duktig individen är på aktiviteten. I kursplanen för idrott och hälsa framgår 

att skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar en positiv 

självbild. Självkänsla, självbild, självuppfattning och självförtroende handlar om hur vi 

uppfattar oss själva. Den globala självkänslan är hierarkisk uppbyggd och består av olika 

delar bl.a. social, kognitiv och fysisk självkänsla. Det innebär att hälsa är mer än enbart 

fysiska faktorer. Det handlar även om psykiska, sociala och existentiella faktorer. Den fysiska 

självkänslan i sin tur är uppbyggd av fyra undergrupper; idrottslig (motorisk) kompetens, 

kroppsaktivitet, fysisk styrka samt fysisk kondition. Den fysiska självkänslan har betydelse 

för vår motivation att vara fysiskt aktiva, vilket innebär att den även har stor betydelse för 

hälsan. En nyckelfaktor för självkänsla och hälsa är att individen känner sig motiverad inför 

uppgiften.26

 

  

Harter utvecklade självbestämmande som fokuserar på hur aktiviteter som från början bedöms 

som ointressanta och tråkiga kan bli integrerade i den egna personligheten och då kommer att 

upplevas som givande och intressanta.  Enligt Harters självbestämmande teori är det mer 

                                                 
24   FYSS (2008) sid 38 
25   Raustorp (2006) 
26  Raustorp (2006) 
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troligt att en elev som bedömer sin fysiska självkänsla högt deltar flitigt i fysiska aktiviteter 

som idrott. Skapande av inlärningssituationer som främjar en känsla att lyckas ökar den inre 

motivationen. 27

2.5  Studier inom idrott och hälsa  

 

2.5.1 Skola-Idrott-Hälsa 

År 2000 startade forskningsprogrammet Skola- Idrott- Hälsa (SIH) med sin första insamling 

av data angående skolämnet idrott och hälsa.28 Rapport 2, Mellan nytta och nöje- bilder av 

ämnet idrott och hälsa hade som övergripande syfte att skapa en djupare förståelse för ämnet 

idrott och hälsa. Studien undersöker elevers syn på idrott och hälsa i årskurs fem med hjälp av 

134 frågeformulär och 43 intervjuer i sex olika klasser runt om i Sverige. Studiens ansats var 

att undersöka vilka intryck och erfarenheter ligger till grund för elevens sätt att gestalta 

ämnet. 29

 

 

Studien kom fram till att ämnet är mycket uppskattat av eleverna. Eleverna värderar ämnet 

idrott och hälsa jämfört med andra ämnen som ett av de bästa och roligaste ämnena. Det som 

eleverna uppfattar som det roligaste med ämnet idrott och hälsa är rörelsen på olika sätt. I 

enkäterna anger 86 procent att de ”alltid” är med på lektionerna i idrott och hälsa, 12 procent  

att de” oftast ”är med. Det är endast 2 procent som rapporterar att de deltar ”ibland”, ”sällan” 

eller ”aldrig”. 77 procent av eleverna svarar att de rör sig” mycket och blir svettig/andfådd på 

lektionerna”, 22 procent att de rör sig ”ganska mycket” och en procent att de inte rör sig 

särskilt mycket. Det förekommer även elever med mer negativ inställning till ämnet. 15 

procent av eleverna svarar i frågeformuläret att de helt (4 procent) eller delvis (11 procent) 

”skulle vilja slippa vara med” på idrott och hälsa.30

 

 

Studien beskriver ämnets komplexitet genom att redogöra för två olika elevers utsagor om 

samma aktivitet. En elev tycker att det tråkiga med undervisningen är att de blir för trötta och 

svettiga av undervisningen, medan en annan elev tycker att det är tråkigt att de nästan aldrig 

blir svettiga på gympapassen. Det visar att ämnets uppfattning är mycket kopplat till deras 

olikheter vad gäller fysisk prestationsnivå och idrottslig bakgrund. Det som ena eleven 
                                                 
27  Raustorp (2006) 
28  Larsson, Meckbach (2007) 
29  Larsson (2004) 
30  Larsson(2004) 
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uppfattade som tråkigt och alltför stillsamt, uppfattar den andra eleven som inte hade samma 

idrottsliga bakgrund som det som är bra med ämnet.31

 

 

Det som elever i årskurs 5 ansågs vara spännande och utmanande med ämnet idrott och hälsa 

handlar framförallt om att man är fysisk aktiv jämförelsevis med skolans mer stillasittande 

verksamhet. Det som i ämnet påminner om övrig verksamhet ses av eleverna som negativt. 

Eleverna anser att ämnet idrott och hälsa är viktigt och resonerar om ämnet idrott och hälsa 

som ett meningsfullt tillfälle för fysisk aktivitet/ rörelse. Vad det viktiga i ämnet består av ter 

sig svårare för eleverna att säga någonting om.32

 

   

I Skola idrott och hälsa studien, Bäst och pest undersöktes hur elever i årskurs nio och elever i 

grundskolans senare år uppfattar ämnet idrott och hälsa. Det empiriska materialet till studien 

byggde på ett omfattande frågeformulär besvarat av 347 flickor och 330 pojkar.33 Syftet är att 

öka kunskapen ytterligare om hur elever i grundskolans senare år uppfattar ämnet idrott och 

hälsa, för att kunna analysera vad som karaktärisera de elever som är positivt inställda till 

ämnet. Det gäller även att se vad som karaktäriserar de elever som inte uppskattar ämnet 

idrott och hälsa. 34

 

  

Resultatet visade att generellt sett uppfattar årskurs nio eleverna i studien, att idrott och hälsa 

ses som ett viktigt och roligt skolämne. Eleverna som uppskattar ämnet gjorde det därför att 

de fick möjligheten att komma bort ifrån det ”vanliga” skolarbetet. De ansåg vidare att det var 

skönt att röra på sig och trötta ut sig och att det är fritt eller för att de känner sig duktiga i 

ämnet. Merparten av eleverna uppfattade sig som glada och trygga på lektionerna. De som har 

en negativ uppfattning om ämnet anger ofta en särskild aktivitet som tråkig. Andra sa att de 

inte gillade ämnet därför att de inte tyckte att de är så bra på aktiviteter som ska göras. 35

 

   

På frågan Vad gör man i idrott och hälsa? svarar eleverna ofta att de utövar olika aktiviteter, 

snarare än att de får en större kunskap om  fler saker. Eleverna anser vidare att bollspel och 

bollekar dominerar stort. Enligt undersökningen förekom sällan moment som dans, simning 

och orientering, vilka omnämns som viktiga i kursplanen. Över 70 procent av eleverna 
                                                 
31  Larsson(2004) 
32  Larsson, Redelius (2004) 
33  Redelius(2004) 
34  Larsson, Redelius(2004)  
35  Larsson, Redelius(2004)  
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uppfattade att dessa moment förekom högst en eller två gånger per år. Bollspel var det 

moment både pojkar och flickor tyckte bäst om. Hälften av pojkarna tyckte inte om dans och 

orientering vilket var den aktiviteten som flest flickor tyckte sämst om. 36

 

 

Däremot instämde många flickor i att de helt eller till viss del kännde sig oroliga, stressade 

och dåliga på lektionen. Pojkarna hade genomgående en mer positiv inställning till ämnet 

idrott och hälsa än flickor. De elever som hade negativ inställning till ämnet har ofta en låg 

tilltro till sin egen förmåga och vad de tror sig klara av och inte uppfattade sig själv som en 

person som blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. De positivt inställda eleverna 

verkade ha en större tilltro till sin egen förmåga och hade högre betyg än de andra eleverna. I 

intervjuerna framkom det att eleverna ansåg att någonting är roligt när de är bra på det. Det 

innebar att elevernas uppfattning av ämnet var starkt sammanhängande med deras 

självuppfattning. Eleverna upplever en mängd prestationsmoment i ämnet idrott och hälsa och 

misslyckandena blir tydliga.37 Ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna en god självbild och 

inspirera till fortsatt fysisk aktivitet.38 SIH- studien som helhet visade att drygt 40 procent av 

eleverna i åldrarna 9, 12 och 15 år nådde den då gällande rekommendationen på lägst 60 

minuters fysisk aktivitet per dag på måttligt ansträngande nivå. 39

2.5.2 Sätt Sverige i rörelse 2001, Arena förskola/skola 

 

2001 startade Statens folkhälsoinstitut en nationell satsning utifrån uppdrag av regeringen. 

Uppdraget gick ut på att göra 2001 till ett fysiskt aktivitets år, som kom att gå under namnet 

sätt Sverige i rörelse 2001. 40 En mängd synpunkter från elevorganisationer, skolledare, 

personal inom förskola/skola och fackliga organisationer dokumenterades i sex delrapporter 

sammanställda våren 2002. Studien Sätt Sverige i rörelse 2001, Arena förskolan/skolan mål 

var att skapa och utveckla nya arbetsformer och stödjande miljöer som främjar fysisk aktivitet 

i det långsiktiga lärandet. Folkhälsoinstitutet och Skolverket genomförde 2001 en enkätstudie 

för att få en bild av förutsättningarna för fysisk aktivitet i skolan och på fritiden. 41

 

    

                                                 
36  Larsson, Redelius (2004) 
37  Larsson, Redelius (2004) 
38  Larsson, Redelius (2004) 
39  Meckbach, Larsson (2007) 
40  Strandell, Bergendahl (2001)  
41  Strandell, Bergendahl (2001)  
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”Syftet med enkätstudien är att tolka och förstå hur lärandet av fysisk aktivitet främjas och 

integreras som en naturlig del av barnens vardag i förskolan/skolan och under fritiden.”42

 

 

Enkäten innefattade 23 grundskolor och 23 gymnasieskolor för elever i åldrarna tretton till 

sexton. Resultat i grundskolan visade på att 75 procent av eleverna uppgav att de var fysiskt 

aktiva tre till fem av veckans dagar.  Pojkarna är något mer aktiva än flickorna. På frågor om 

elevernas deltagande i ämnet idrott och hälsa svarar 96 procent av pojkarna på grundskolan att 

de oftast är med på lektionerna och rör på sig mycket och blir andfådda eller svettiga. För 

flickorna är resultatet 70 procent Frånvaron är här störst på hela 15 procent. Av pojkarna 

svarar endast 3 procent att de sällan eller aldrig är med på lektionerna. Den övergripande 

bilden av elevernas upplevelse av idrottslektionerna tyder på en positiv upplevelse av ämnet 

idrott och hälsa. Eleverna tycker att ämnet idrott och hälsa är viktigt och känner sig trygga på 

lektionerna. Av elevgruppen tycker 90 procent att idrott och hälsa är ett viktigt ämne.43

 

 

En liten andel kände sig utanför och ville inte byta om tillsammans med de andra och kände 

sig rädda. I grundskolan upptäcktes klara skillnader mellan könen. Pojkarna svarade i högre 

omfattning att de tycker om aktiviteterna, tycker att det är fysiskt ansträngande och roligt, lär 

sig mycket, känner sig duktiga och trygga, får visa att de kan. Pojkarna fick mer inspiration av 

ämnet och tycker det är viktigt medans flickorna har högre värden än pojkarna att känna sig 

dåliga. 65 procent av de tillfrågade eleverna anser att lektionsinnehållet är bra. Något fler 

flickor än pojkar ansåg att det var för mycket av bollsporter i första hand och i andra hand 

redskap. Många elever vill även ha mer bollsporter 20 procent svarar att de får vara med och 

påverka och 60 procent svarar att de får det ibland. Flickorna i grundskolan är den grupp som 

anser att de får vara med och påverka minst. Var femte elev i grundskolan svarar att de inte 

får vara med och bestämma.44

 

  

När det gäller friluftsdagarna anser endast var sjätte elev att eleverna ofta får vara med och 

bestämma, var tredje elev anser att de ibland får vara med, var tredje att de inte får vara med 

och var sjätte svarar inte. Undersökningen visade på att hela 63 procent av eleverna var 

tillräckligt fysiskt aktiva ur hälsosynpunkt. 22 procent har förmodligen hälsovinster att hämta 

genom att öka sin fysiska aktivitet. 15 procent rör sig nästan inte alls under en normal vecka. 

                                                 
42  Strandell, Bergendahl (2001)  
43  Strandell, Bergendahl (2001) 
44  Strandell, Bergendahl (2001) 
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Studien hävdar att skolans ansvar är störst för de 15 procent som är fysiskt inaktiva. Denna 

grupp har i hög grad negativa upplevelser av lektionerna i idrott och hälsa.45

 

    

En slutsats i projektet, var att barn och ungdomars val borde vara grunden för all fysisk 

verksamhet enligt elevorganisationers önskan. Mer lek var ett önskemål ifrån skolan och att 

läraren fungerade mer som handledare. Man ville även under en längre tid få möjlighet att 

utveckla speciella förmågor och färdigheter. Det frågades även om uteaktiviteter och mer 

friluftsliv i skolan som en resurs för lärande. En positiv bild på fysisk aktivitet efterfrågades 

från hela skolorganisationen för att skapa och upprätthålla en mer givande inlärningsmiljö.46

 

 

2.5.1 Nationella utvärderingen av ämnet idrott och hälsa (NU 03) 

 

Nationella utvärderingen av ämnet idrott och hälsa utförs av skolverket för att ge en bild av 

grundskolans utveckling under 1990- talet. Det blev ett omfattande underlag för reflektion av 

idrotts ämnets styrkor och svagheter.47

 

 

Studien kom fram till att eleverna är mycket intresserade av skolämnet idrott och hälsa. De 

ansåg att lärarmiljön är bra där mer än hälften av eleverna instämmer mycket i att ämnet 

intresserar dem, och 85 procent instämmer ganska mycket i samma påstående. Endast 15 

procent är av avvikande uppfattning.  Elevernas intresse för ämnet är stort och uppfattas som 

intressant i jämförelse med andra ämnen i grundskolan. Eleverna uppger att de tar ansvar för 

sitt arbete och gör sitt bästa. Många elever tycker att ämnet är nyttigt och vill lära sig mer. 

Nära hälften av eleverna anser att varje lektion har trevlig, positiv stämning. Endast var tionde 

elev anser att varje lektion har störande oljud och dålig ordning. 48

 

   

Ämnet har en genusproblematik där studien visar att pojkar oftare är mer aktiva än flickorna 

under lektionerna. Problem med att byta om inför andra elever upplevs av 17 procent av 

pojkarna och 10 procent av flickorna. Drygt 6 procent av flickorna uppger att ämnet bidragit 

till minskat självförtroende. Det är dubbelt så hög andel som pojkarna. Pojkarna anger 

                                                 
45  Strandell, Bergendahl (2001 
46  Hultgren( 2008) 
47  Larsson, Meckbach (2007) 
48  Skolverket (2003)  
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däremot till större del att de känner sig klumpiga (11,5 procent) i jämförelse med flickorna 

(10 procent) . Pojkarna angav oftare än flickorna att de fick visa vad de kan i ämnet. Flickor 

är ofta mer negativt inställda till tävlande i ämnet än pojkarna.49

 

  

Gällande ämnesinnehållet ansåg eleverna att det är viktigt att ha roligt genom rörelse, lära sig 

samarbeta, känna att kroppen duger, utveckla självförtroende samt att bli mer vältränad. 

Eleverna ansåg vidare att ämnet i stor utsträckning påverkar deras kondition, styrka och 

rörlighet, hur de mår, deras lust att röra på sig, samt deras samarbetsförmåga och att de får 

känna att kroppen duger, för att få ett bättre självförtroende, samt att bli mer vältränad ansåg 

cirka två av tre elever som viktigt.50

                                                 
49  Skolverket (2006) 

  

50  Skolverket(2006) 
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3 Teorier 

3.1 Idrottsdidaktik som forskningsfält 

 

I dagens föränderliga samhällsförhållanden råder det ett stort behov av forskning och 

utveckling av idrottsdidaktiken. Kraven på professionella idrottslärare har blivit allt större av 

de styrdokumenten som styr skolans rörelseuppdrag.51 Idrottsdidaktiken började växa fram 

under 1990 med pedagogen och idrottsdidaktikern Claes Annerstedt.  Annerstedt ansåg att 

alla idrottslärare måste ständigt ta ställning till ” Hur kan idrottsämnet bidra till de kunskaper 

och färdigheter individen bör utveckla”52 Här anses viktiga delar vara möjligheter till 

fördjupning inom ämnet, ges medbestämmande och egna utvecklingsmöjligheter, ges 

ansvarsskyldighet och tillfälle att utveckla sina frågor och problem. Det är av stor vikt att 

idrottsämnets aktiviteter framställs som meningsfulla för barnen och upplevs som 

betydelsefulla för deras liv nu och i framtiden. 53

 

 

”Genom att förstå hur eleverna förstår idrotten och idrottsämnet, bildar skolan kunskap 

som är relevant också utanför skolidrotten.”54

 

 

Annerstedt säger att kunskap om elevtänkande kan användas för att utnyttja det som 

undervisningsinnehåll i den praktiska undervisningssituationen. Det hävdas att aktivt 

deltagande i idrott är fördelaktigt för utvecklingen av den personliga självkänslan. För att 

detta skall uppnås är det viktigt att barnen och ungdomarna i idrottsundervisningen får en 

realistisk chans att lyckas, att de sätter värde på uppgiften, är motiverade och får positiv 

feedback ifrån kamrater, lärare och föräldrar. Det är viktigt att betona processen istället för 

produkten och att kontinuerligt träna eleverna i att värdera deltagande och vara stolta över sitt 

eget deltagande i fysisk aktivitet genom att främja, stödja och uppmuntra deltagande i fysisk 

aktivitet. 55

 

 

                                                 
51  Larsson, Meckbach (2007) 
52  Annerstedt (1990) 
53  Annerstedt (1990) 
54  Annerstedt (1990) 
55  Raustorp (2006) 
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3.2 Transteoretiska modellen 

 

Den transteoretiska modellen är en teori för att beskriva och förändra beteenden. De 

amerikanska forskarna Prochaska, Diclemente och Nocloss utvecklade denna teori i början på 

1980- talet. Modellen består av olika samordnade teorier och beteendeförändringsprinciper 

och handlingssätt för förändring från ett antal olika interventionsstudier. Efter att ha undersökt 

individer vid rökavvänjning upptäcktes att människor använder olika handlingssätt vid olika 

tidpunkter i sitt arbete med att sluta röka. Därför anses beteendeförändringar ske via 

förflyttning av olika stadier. Den transteoretiska modellen har sin utgångspunkt i 

rökavvänjning, men har använts ofta inom fysisk inaktivitet och är mycket lovande för 

användning inom området. Modellen består av sex olika delar, förnekelsestadiet,  

begrundandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet, aktivitetsstadiet och 

vidmakthållandestadiet. 56

 

  

Att ändra beteende och motivera eleverna är en lång process. Individers uppfattning om och 

känslor för fysisk aktivitet skiljer sig beroende vilket stadium de befinner sig i. 57  I 

förnekelsestadiet befinner sig människor som varken är regelbundet aktiva eller funderar på 

att förändra sitt inaktiva beteende.  Detta är en förnekelsefas som kan bero på att personen 

inte är medveten om risken med en inaktiv livsstil och en upplevelse av att fördelarna med 

den nuvarande livsstilen är för många. En annan anledning kan vara att de tappat tron på sin 

förmåga att förändras efter att försökt att förändra sitt beteende ett antal gånger men 

misslyckats. Individen nekar till att fysisk inaktivitet är ett problem för dem.58

 

 

Människor som inte är regelbundet fysiskt aktiva, men som har för avsikt att förändra sitt 

inaktiva beteende inom de närmsta sex månaderna befinner sig i begrundanstadiet. I detta 

stadie har individerna börjat inse att den fysiska inaktiviteten kan vara ett problem för dem  

och funderar ärligt på hur de skall gå tillväga för att bli mer fysisk aktiva. 59  Balansen mellan 

fördelar och nackdelar för att vara regelbundet fysisk aktiv börjar här jämna ut sig  även om 

nackdelarna ofta väger tyngst.60

                                                 
56   FYSS (2008) 

  

57   Faskunger (2006) 
58   FYSS (2008) 
59   Fyss (2008) 
60   Faskunger(2006) 
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De som inte är regelbundet fysiskt aktiva, men som har planer på att bli fysiskt aktiva 

inom en snar framtid befinner sig i förberedelsestadiet. Här börjar individerna 

upptäcka fler fördelar än nackdelar med att vara regelbundet fysiskt aktiva.  De har 

vanligtvis prövat någon form av fysisk aktivitet under det gångna året och har även 

en konkret plan för genomförandet.61

 

  

Personer som är regelbundet fysiskt aktiva och har varit det sedan sex månader tillbaka 

befinner sig i handlingsstadiet. Handlingsstadiet utgör den aktiva starten på 

förändringsarbetet. Här sätter individen sin plan i handling och försöker kontrollera sina nya 

vanor genom till exempel aktivitetsdagbok. I detta steg uppkommer ofta nya svårigheter för 

fysisk aktivitet och risken för återfall är stor. I detta stadie är förändringarna mer synliga för 

omgivningen än i de andra förändringsstadierna, vilket gör det lätt att tro att människor i detta 

stadie har uppnått en beteendeförändring. Stadiet bör endast betraktas som en del i 

beteendeförändringsprocessen. Det kräver tid att etablera ett regelbundet fysiskt aktivt 

beteende. 62

 

 

Människor som varit regelbundet fysiskt aktiva i längre än sex månader befinner sig i 

aktivitetsstadiet. Utmaningarna i detta stadie handlar om att fokusera på arbetet med att fastslå 

och stärka vinsterna med att vara fysisk aktiv. Här skall man ta med sig lärdomarna ifrån de 

andra stadierna, samt arbeta med att förebygga återfall och inaktivitet.  

När individen fullt ut har tagit till sig ett beteende befinner den sig i vidmakhållandestadiet. 

Oavsett situation har individen full tillit till sitt beteende och till att inte återgå till fysisk 

inaktivitet.63

                                                 
61  FYSS (2008) 
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4  Metod 

4.1 Forskningsstrategi 
Den kvantitativa forskningen härstammar från naturvetenskapen där kvantifierbara mätningar 

skall kunna generaliseras, vilket är kriterier för den kvantitativa forskningen. Detta kan 

benämnas som nomotetisk forskning. Forskaren använder sig ofta av statistiska 

analysmetoder, för att kunna förklara och dra säkra slutsatser. Forskaren använder sig ofta av 

surveyundersökningar, och ett stort antal enkäter eller intervjuer med fasta svarsalternativ 

utgör basen i undersökningen. Fördelarna med denna typ av undersökning är att forskaren når 

ut till fler informanter och resultaten blir breda och allmänna men nackdelen är att resultaten 

blir ytliga.64

 

 

Den kvalitativa studien uppkom från den humanistiska vetenskapen och där studien lägger 

vikt på helheten, det vill säga att studien har ett holistiskt förhållningssätt. Studiens syfte är 

därmed att tolka och förstå och inte generalisera. Studien använder sig exempelvis av öppna 

intervjuer, där forskaren kan beskriva eller visa upp något. Fördelarna för den kvalitativa 

studien, är att forskaren som person ses som en fördel där forskarens tankar och tolkningar ses 

som en givande del i forskningen. Nackdel är att med kvalitativa studier är att forskaren inte 

når någon bredd i sin forskning och att reliabiliteten kan bli bristfällig på grund av få 

informanter.65

 

 

Stukát anser att det finns gråzoner där undersökningen kan ha både inslag av kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Man bör dock ha en teoretisk förankring, för att göra forskningen 

tydlig. När forskaren har en blandning av de båda teoretiska förhållningsätten så blir 

innehållet i undersökningen kritiserbart, vilket gör forskningen mer vetenskaplig.66

                                                 
64  Stukát (2005)  

 Denna 

studie är en kvantitativ studie med inslag av kvalitativa semistrukturerande intervjuer, för att 

få en tydligare bild på elevers uppfattningar om ämnet idrott och hälsa. Enkäternas 

utformning var till största del kvantitativ med låsta svarsalternativ medan det fanns enstaka 

frågor som var av en mer öppen karaktär, det vill säga kvalitativa frågor som tillät 

informanten att svara mer utförligt. Intervjun var kvalitativ, där forskaren tilläts ställa 

65  Stukát (2005)  
66  Stukát (2005)  
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följdfrågor för att göra en djupare analys av frågorna. Detta innebär att denna studie är en 

kvantitativ undersökning med en kvalitativ prägel. 

4.2  Datainsamlingsmetod 
När forskaren blandat kvalitativ och kvantitativ forskning kallas det att forskaren gör en 

metodtriangulering. När forskaren använder fler metoder leder detta till att undersökningens 

syfte kan belysas på ett bättre och mer genomgripande sätt.67 Enkäten utformades utifrån 

syftet och frågeställningarna och med vägledning av den tidigare undersökningen Sätt Sverige 

i rörelse68

 

. I studien som behandlar samma ämne som denna studie, fanns det frågor och 

svarsalternativ som passade in i denna undersökning. I denna studie anpassades dessa frågor 

och svarsalternativ till denna undersökning. Intervjufrågorna konstruerades utifrån syftet och 

frågeställningarna. Några av intervjufrågor härleds direkt från enkäten som en form av 

kontrollfrågor. Andra intervjufrågorna är konstruerade efter bearbetad litteratur för att få en 

djupare inblick i elevers syn på fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa.  

Inledningsvis kontaktades skolan där studien skulle genomföras. Därefter uppsöktes skolan 

och missivbrev delades ut till studierektorn och de berörda klasslärarna som var ansvariga för 

de klasser där undersökningen skulle genomföras. En tid bestämdes för enkätutdelning och 

för en pilotstudie. Pilotstudien gick till så att två stycken elever i årskurs sex fick en 

genomgång av missivbrevet och därefter delades enkäten ut för att mäta tid och förståelse för 

frågorna. Inga korrigeringar behövde göras på enkäten. Innan enkäterna delades ut till 

informanterna fick eleverna information om studien utifrån missivbrevet. Enkäterna delades 

ut i elevernas klassrum och undersökningens genomförande tog cirka femton minuter.  

 

Intervjuerna genomfördes med fyra elever, två från vardera klass, från samma klasser som 

gjorde enkätundersökningen. Eleverna i fråga valdes ut genom att de frivilligt anmälde sig till 

intervjun. Pilotstudie gjordes även här. En elev i årskurs sju anmälde sig frivillig till 

pilotstudien. En pilotintervju gjordes och efteråt fick två frågor korrigeras på grund av 

otydlighet. När intervjuerna skulle genomföras fick informanterna läsa missivbrevet.  

Informanterna fick även en ytterligare förklaring till att allt skulle ske anonymt och att en 

diktafon skulle användas för att en tillbakablick i materialet skulle kunna ske. Intervjuerna 

genomfördes i ett enskilt grupprum på skolan, för att störande moment skulle minimeras och 
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för att informanterna skulle kunna svara utan att bli påverkade av någon. Intervjuerna 

genomfördes under samma dag på olika tider. Intervjuerna skedde med stor tidsmarginal för 

att minimera stress för informanten. Tidspannet för intervjuerna varierade mellan fem till åtta 

minuter. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Anledning till intervjuernas 

längd berodde på informanternas svar, vilket i dessa intervjuer var korta.     

 

4.3 Urval 

 
Den skola som valdes ut för denna studie är en kommunal F-9 skola där eleverna kommer 

från medel och övre medelklass. När det gäller undervisningen i idrott och hälsa så har skolan 

mycket stora möjligheter att bedriva en givande och varierande undervisning. 

Det strategiska urvalet innebär att det är viktigt att välja ut rätt variabler som har betydelse för 

hur informanterna svarar.69 Variabeln i denna undersökning är årskursen. Urvalsgruppen i 

denna studie är strategiskt utvald, eftersom det råder brist på undersökningar rörande syftet i 

denna studie för årskurs sju elever, vilket innebär att vi strategiskt valde ut att i denna studie 

fokusera på årskurs sju i denna undersökning. Bekvämlighetsurval innebär att informanterna 

väljs ut utifrån hur enkla de är att få tag på. 70

 

  

Informanturvalet i denna studie har tillämpats genom att två klasser i årskurs sju valdes ut 

efter deras tillgänglighet, alltså gjordes ett bekvämlighetsurval. Det var 36 deltagande 

informanter som gjorde enkätundersökningen och fyra av dem ställde upp på intervjuerna. 

Syftet med detta arbete är inte att generalisera resultaten till en större grupp, därav 

bekvämlighetsurvalet. Bortfallet för denna studie var sex informanter och detta bör inte ha 

påverkat studien nämnvärt, eftersom inga särskilda variabler gick förlorade. 

  

4.4 Analysmetod och databearbetning 
 

4.4.1 Analysmetod 

Analysmetoden som används i denna studie är fenomenologisk. Fenomenologi kan ses som 

både ett synsätt, men även som en metod. Syftet med att använda fenomenologi är att man vill 

studera respondenternas/informanternas upplevelse och beskriva dem. En av inriktningarna 
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inom fenomenologin är den tolkande fenomenologin. I den tolkande fenomenologin så utgår 

man från att det är studiens syn på informantens/respondentens upplevelse och gör det klart 

att det inte är möjligt att i en studie få direkt tillgång till informantens värld, utan att det är en 

tolkning.71

 

 Det är intervjuerna som analyseras med hjälp av en fenomenologiskt sätt. 

4.4.2 Databearbetning 

När det gäller intervjuerna i denna studie kommer tolkningarna att utgå från transkriberingar 

som har översatts ordagrant från de semistrukturerade intervjuerna. Först analyserades 

transkriberingarna enskilt. I en tolkande fenomenologisk studie gäller det att bekanta sig med 

texterna, för att få en struktur i arbetet, sedan sätter man ihop texterna i teman. De olika teman 

sammanställs därefter i större grupper (kluster), för att få en större helhet. Av de kluster 

kommer denna studie sammanfattas till tabeller, som i sin tur kommer att analyseras utifrån 

de enskilda intervjuerna, det vill säga att man arbetar cykliskt. 

 

4.5  Reliabilitet och validitet 
Stukát skriver att reliabiliteten i en undersökning handlar om hur precist mätinstrumentet är 

på att mäta. Validitet handlar om hur bra ett mätinstrument är på att mäta det man vill mäta. 

En förutsättning för hög validitet är att mätinstrumentet mäter noggrant och att 

mätinstrumentet mäter det man vill mäta.72

 

 

Enkät och intervjufrågorna har legat som grund för reliabiliteten i denna studie. För att 

undvika feltolkningar av frågor så genomfördes en pilotstudie både för enkät och 

intervjufrågorna. Innan själva undersökningen genomfördes så korrigerades några 

intervjufrågor på uppmaning av de elever som genomförde pilotstudien. Några enkätfrågor 

behövde inte korrigeras. För att öka reliabiliteten så genomfördes intervjuerna på avskild plats 

utan störningsmoment. Dessutom spelade intervjuerna in med hjälp av diktafon för att senare 

kunna göra tillförlitliga analyser. En medbedömare användes för att minimera risken för 

feltolkningar i de olika teman som framkommit av transkriberingarna. Enkätundersökningen 

genomfördes i klassrum där inga anmärkningsvärda störningsmoment förekom. 

Enkätfrågorna konstruerades utifrån studien Sätt Sverige i rörelse,73

                                                 
71  Stukát (2005) 

 vilket gör att enkätens 

reliabilitet ökar genom att enkätfrågorna redan är beprövade. Enkätfrågorna är kopplade till 

72  Stukát (2005)  
73  Strandell, Bergendahl (2001) 
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undersökningens syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna är kopplade till enkätfrågorna 

och studiens frågeställningar, genom att några intervjufrågor är kontrollfrågor till enkäten så 

ökas enkäternas validitet. I denna undersökning används metodtriangulering för att öka 

reliabiliteten. Genom allt detta får man en ganska hög validitet på undersökningen.  

 

4.6  Etiska ställningstaganden 
I denna studie beaktas de forskningsetiska reglerna, så som informationskravet. De 

inblandade fick ta del av studiens syfte och att medverkan var frivillig. De fick även 

information om att deras medverkan i studien kunde avbrytas under studiens gång. De 

inblandade fick informationen i ett missivbrev som förklarade studiens syfte. Missivbrevet 

skickades till informanternas föräldrar, lärare, rektor och eleverna fick ta del av missivbrevets 

information. Innan undersökning fick de verbal information om frivillighet och att de kunde 

avbryta sin medverkan när de vill.74

 

 Vilket leder till samtyckeskravet där informanterna får 

själva bestämma. Genom att anonymitet i intervjuer och enkäter så avidentifierar man 

informanterna. Informanterna har även fått möjligheterna att läsa igenom transkriptionen, för 

att godkänna den. Genom avidentifieringen i denna undersökning så följs 

konfidentialitetskravet och genom att deltagarna fått läsa missivbrevet så godkändes 

nyttjandekravet.  

                                                 
74  Stukát (2005)  
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5 Resultat 

 
Under denna rubrik kommer svaren från enkätundersökningen och intervjun att läggas fram, 

för att uppnå en förståelse för informanternas upplevelse av sin idrott och hälsa undervisning. 

Denna studie framlägger även årskurs sju elevers kunskap om fysisk aktivitet och vad ordet 

innebär för dem.  Resultaten kommer att visas med hjälp av tabeller med förklaringar till dem. 

Intervjuerna kommer att framställas på fenomenologiskt sätt med teman som sammanfattar 

informanternas upplevelser i deras idrott och hälsa undervisning, samt deras erfarenhet av 

fysisk aktivitet.  

  

5.1 Enkätresultat 
5.1.1 Elevernas könsfördelning  
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Figur 1.  

De två klasserna vår undersökningsgrupp bestod av innehöll till största del pojkar. Av de 36 

tillfrågade eleverna var 26 pojkar och 10 flickor.  
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5.1.2  Elevernas intresse för ämnet idrott och hälsa 
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Figur 2: Jag tycker ämnet idrott och hälsa är intressant? 

Majoriteten av eleverna bestående av 22 av undersökningsgruppens 36 elever instämmer helt i 

att ämnet idrott och hälsa är intressant. Könsfördelningen i denna grupp är 20 pojkar och 2 

flickor. Av de 6 eleverna som instämmer nästan i att ämnet intresserar dem är 3 pojkar och 3 

flickor. De som instämmer lite i att idrott och hälsa är intressant består av 6 elever, varav 1 

pojke och 5 flickor. Eleverna som instämmer inte alls i att idrott och hälsa är intressant består 

av 2 pojkar och inga flickor. 
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5.1.3 Elevernas aktivitet utanför idrottslektionen 
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Figur 3: Förutom på idrottslektionerna, hur aktiv är du? 

Av 36 elever var 8 pojkar aktiva utanför idrotten mer än 5 gånger per vecka. Elever som var 

aktiva 3-4 gånger per vecka bestod av 19 elever, varav 10 pojkar och 9 flickor. Gruppen 

bestående av elever som var aktiva 1-2 gånger per vecka var 7 varav 6 pojkar och 1 flicka. De 

elever som ej var aktiva utanför idrottslektionerna bestod av 2 pojkar. 
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5.1.4 Elevernas egenuppskattade aktivitet under 

lektionerna
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Figur 4: Hur aktiv är du på lektionen?  

Hela 16 av eleverna anser att de är mycket aktiva på lektionerna. Av dessa var 14 pojkar och 2 

flickor. De elever som anser att de är ganska aktiva på lektionen består av 17, varav 10 pojkar 

och 7 flickor. Delen som anser att de är lite aktiva på lektionen innehåller 2, varav 1 pojke och 

1 flicka, medan inga elever anser att de är ej aktiva på lektionerna. Frågan innehöll 1 bortfall. 
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5.1.5 Pojkarnas motivation för deltagande på idrott och hälsa lektionerna 

 Antal svar*  

Roligt 18  

Träna kroppen 13  

Må bra 12  

Spela bollspel 12  

Få röra på sig  10  

Kommande betyg 9  

Vara med klasskompisar 8  

Gå ned i vikt 5  

Måste vara med 4  

Gymnastik 2  

Dansa 0  

Vet ej 0  

Annat 0  

Antal svar totalt * 93  

*Antal svar innebär att man kan fylla i flera alternativ. 

Tabell 1: Vad är din motivation för att vara med på idrott och hälsa lektionerna? 

 

Undersökningsgruppens 26 pojkar svarade på flervalsalternativen med totalt 93 svar. Den 

främsta motivationen för pojkarna att vara med på idrottslektionerna var roligt med 18 svar. 

Den andra viktigaste motivationen bland pojkarna var med 13 svar att träna kroppen. Den 

tredje viktigaste motivationen med 12 svar vardera var att må bra och spela bollspel. Nästa 

motivation för pojkarna med 9 svar var kommande betyg. Att vara med klasskompisar 

svarades 8 gånger. Efter det kommer alternativet gå ned i vikt på 5 svar och måste vara med 

på 4 svar. Av de svarsalternativ som fyllts i kom gymnastik sist med 2 svar. Ingen pojke 

svarade med svarsalternativet dansa, vet ej eller annat.     
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5.1.6 Flickornas motivation för deltagande på idrott och hälsa lektionerna 

  Antal svar* 

Kommande betyg  7 

Roligt  5 

Måste vara med  5 

Få röra på sig  4 

Må bra  3 

Träna kroppen  3 

Spela bollspel  2 

Vara med klasskompisar  2 

Gå ned i vikt  2 

Dansa  0 

Gymnastik  0 

Vet ej  0 

Annat  0 

Antal svar totalt *  33 

*Antal svar innebär att man kan fylla i flera alternativ. 

Tabell 2: Vad är din motivation för att vara med på idrott och hälsa lektionerna? 

 

Undersökningsgruppens 10 flickor svarade på flervalsalternativen med totalt 33 svar. Största 

motivationen för flickorna att delta i idrott och hälsa med 7 svar var kommande betyg. De 

andra viktigaste motivationerna med 5 svar vardera var att det var roligt samtidigt som man 

måste vara med. Den andra viktigaste motivationen bland flickorna var att få röra på sig. 

Alternativet må bra och träna kroppen svarades 3 gånger vardera. Alternativen spela bollspel, 

vara med klasskompisar och gå ned i vikt svarades 2 gånger vardera.  Ingen flicka svarade 

med svarsalternativet dansa, vet ej eller annat.     
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5.1.7 Hur vill pojkarna att idrott och hälsa skall vara utformat? 

 Antal svar*  

Prova på nya saker/ idrotter 13  

Mera bollspel 10  

Mer friluftsliv 4  

Mer samarbetsövningar 4  

Annat 4  

Mer Jympa 3  

Bli bra på några aktiviteter 3  

Egen träning 1  

Vet inte  1  

Dans 0  

Antal svar totalt* 43  

*Antal svar innebär att eleverna kunde fylla i flera alternativ. 

 

Tabell 3: Hur skall ämnet idrott och hälsa vara för att kunna motivera dig till att bli mer 

fysisk aktiv under lektionspassen? 

 

Av de 43 svaren handlade 13 svar om att flickorna ville prova på nya saker/idrotter i idrott 

och hälsa. På andra plats kommer alternativet mera bollspel med 10 svar. Efter det kommer 

mer friluftsliv, mer samarbetsövningar och annat med 4 svar vardera. Alternativet mer jympa 

och bli bra på några aktiviteter önskades av tre svar vardera. Alternativen egen träning 

svarades av en pojke. Pojkarna som inte visste vad skulle ändras på bestod enbart av 1 svar. 

Ingen pojke ville ha mer dans i idrottsundervisningen. 
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5.1.8 Hur vill flickorna att idrott och hälsa skall vara utformat? 

 Antal svar*  

Prova på nya saker/ idrotter 4  

Mera bollspel 4  

Dans 2  

Bli bra på några aktiviteter 2  

Vet inte  2  

Mer friluftsliv 1  

Mer samarbetsövningar 1  

Egen träning 1  

Mer Jympa 0  

Annat 0  

Antal svar totalt* 17  

*Antal svar innebär att eleverna kunde fylla i flera alternativ. 

 

Tabell 4: Hur skall ämnet idrott och hälsa vara för att kunna motivera dig till att bli mer 

fysisk aktiv under lektionspassen? 

 

Av flickornas 17 svar ville 4 svar vardera få mer möjlighet att prova på nya saker/idrotter och 

ha mer bollspel i idrott och hälsa. Att bli bra på några aktiviteter och dans svarades 2 gånger 

vardera. Alternativet vet inte svarades 2 gånger.  Efter det önskas mer friluftsliv, mer 

samarbetsövningar och egen träning med 1 svar vardera. De som ville ha mer jympa i 

idrotten var 8,33 procent. Eleverna som inte visste vad skulle ändras på bestod enbart av 2 

svar. Ingen flicka svarade att hon ville ha mer jympa eller annat. 
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5.1.9 Uppslutningen bland eleverna på idrott och hälsa lektionerna 
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Figur 5: Hur ofta är du med på idrott och hälsa lektionerna?  

Gruppen som ansåg att de varit på alla lektioner bestod av 10 elever varav, 9 pojkar och 1 

flicka. 5 elever varav 4 pojkar och 1 flicka hade Missat enstaka lektioner medan 17 elever, 10 

pojkar och 7 flickor hade missat några lektioner. Inga elever fyllde i alternativet att de aldrig 

varit med på lektionerna. Denna fråga kan varit svår att tolka för eleverna och resulterade 

därför i ett relativt stort bortfall på 5 elever, varav 4 pojkar och 1 flicka. 
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5.1.10 Aktiviteter pojkarna anser att idrott och hälsa skall innehålla 
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Figur 6: Vilka aktiviteter anser du ämnet idrott och hälsa skall innehålla? 

 

*Alternativet annat står för simning, bågskytte, klättring, vila, sammarbetsövningar, dans, 

friidrott, jympa/hinderbana och teori. 

*Antal svar innebär att man kan fylla i flera alternativ.  

 

För att tydligt åskådliggöra skillnaderna mellan flickor och pojkar redovisas pojkarnas resultat 

i en egen tabell. Av pojkarnas totala 95 svar var huvuddelen 33 på alternativet bollspel. En del 

pojkar har även svarat bollspel på flera aktivitetsförslag angående vad de vill att idrott och 

hälsa skall innehålla. Faktum kvarstår i att bollspel har en betydande majoritet hos pojkarna. 

Det andra pojkarna ansåg att ämnet idrott och hälsa skall innehålla med 12 svar vardera var 

lekar/killerball, samt motion och kondition. Fysisk träning ansåg 11 svar att 

idrottsundervisningen skulle innehålla. Alternativet uteaktiviteter och orientering svarades 5 

gånger. Endast 2 pojkar svarade med alternativet vet inte.   
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5.1.11 Aktiviteter flickorna anser att idrott och hälsa skall innehålla 

3 
2 

0 0 0 

8 

3 

0 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antal 

Flickor

 
Figur 7: Vilka aktiviteter anser du ämnet idrott och hälsa skall innehålla? 

*Alternativet annat står för simning, bågskytte, klättring, vila, sammarbetsövningar, dans, 

friidrott, jympa/hinderbana och teori. 

 

För att tydligt åskådliggöra skillnaderna mellan flickor och pojkar redovisas flickornas 

resultat i en egen tabell. Hela 8 av totalt 16 svar var för flickorna att de vet inte vad de anser 

att de vill att ämnet idrott och hälsa skall innehålla för aktiviteter. Flickorna svarade vidare 

bollspel och annat  med 3 svar och motion/kondition med 2 svar. 
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5.1.12 Elevernas medbestämmande över lektionernas innehåll 
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Figur 8: Hur mycket får du vara med och bestämma över vad lektionen skall innehålla?  

Ingen pojke eller flicka ansåg att de fick bestämma allt över lektionernas innehåll. Av de 8 

eleverna som ansåg att de får bestämma mycket på lektionerna var 7 pojkar och 1 flicka. De 

elever som ansåg att de fick vara med och bestämma lite över lektionernas innehåll var 14 

elever varav 12 pojkar och 2 flickor. Gruppen som ansåg att de inte fick vara med och 

bestämma någonting över lektionernas innehåll var 9 elever, 5 pojkar och 4 flickor. Bortfallet 

på denna fråga blev 5 elever, 2 pojkar och 3 flickor. 
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5.1.13 Elevernas egenuppskattade kunskap om kursplanen i idrott och hälsa 
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Figur 9: Vet du vad kursplanen säger om idrott och hälsa? 

2 pojkar ansåg att de vet allt om kursplanen i idrott och hälsa. De som ansåg att de vet mycket 

om kursplanen i idrott och hälsa var 5 stycken av enbart pojkar. Eleverna som anser att de vet 

en del om vad kursplanen säger om idrott och hälsa var 10 stycken varav 6 pojkar och 4 

flickor. De elever som anser att de vet lite om vad kursplanen i idrott och hälsa säger bestod 

av 13 elever, varav 8 pojkar och 5 flickor. Gruppen som ansåg att de vet inget alls om 

kursplanen i idrott och hälsa bestod av 6 stycken, 5 pojkar och 1 flicka. 
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5.2  Intervjuresultat 
Intervjuresultaten är strukturerade efter intervjufrågornas ordningsföljd Med teman som 

sammanfattar informanternas upplevelser i deras idrott och hälsa undervisning, samt deras 

erfarenhet av fysisk aktivitet.  

 

5.2.1 Gillar du att vara fysiskt aktiv? 

  

I den första intervjufrågan kunde inget tema fastställas eftersom fyra av fyra informanterna 

ansåg att de var fysiskt aktiva. 

 

5.2.2 Vad innebär fysisk aktivitet för dig? 

 

Det tema som utarbetas i den andre frågan berör deras uppfattningar om ordet eller 

innebörden av fysisk aktivitet. Tre av fyra informanter säger att löpning är deras uppfattning 

om vad fysisk aktivitet är. 

 

”Springa, kondition och sånt”(pojke) 

”Att springa fort”(pojke) 

”Att spinga”(flicka) 

 

Ett ytterligare tema är informanternas rörelseglädje, för att två informanter av fyra säger att 

rörelse och nöje är fysisk aktivitet.  

 

” Att man rör på sig och har kul”(pojke) 

” Att man har roligt och rör på sig”(flicka) 

 

5.2.3. Vilka aktiviteter gillar du bäst? 

 

Ytterligare tema som framkom under denna fråga är bollspel, för att två av fyra informanter 

hade bollspel som sin favoritaktivitet.  

 

”Ja, basket gillar jag. Jag spelar två gånger i veckan" (flicka) 

”Spela handboll”(flicka) 
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Det ytterligare temat som framkom under intervjuarbetet var att en av fyra informanter tyckte 

att ute aktivitet var det den gillade bäst. 

 

”Att vara ute”(pojke) 

 

Ett ytterligare tema är löpning, för att en av fyra anser att springa var hans favorit av fysiska 

aktiviteter. 

”Ja bara springa tycker jag är kul”(pojke) 

 

5.2.4 Vilka aktiviteter är du med på under fritiden? 

 

Under intervjun kom det fram att två av fyra informanter håller på med bollspel under sin 

fritid. 

” Jo det är ju basket som jag tränar två gånger i veckan”(flicka) 

”Handboll spelar jag”(flicka) 

 

Temat som rör informanternas fritidssysselsättning kunde även infatta att informanten inte 

hade någon speciell fritidssyssla vilket var en av fyra informanter. 

 

”Just inga har slutat, men jag skall börja med något till sommaren”(pojke) 

 

En ytterligare informant hade uteaktivitet som sitt tema, det vill säga en av fyra tyckte att 

vara ute och aktivera sig är det bästa. 

 

”Jag håller på med orientering”(pojke) 

 

5.2.5 Vilka aktiviteter gör ni mest på idrottslektionerna? 

 
Temat här var bollspel, för att fyra av fyra informanter ansåg att det de gjorde mest 

underidrottslektionerna var att spela bollspel. 

 

”Vi håller mest på med bollspel”(pojke) 

”Killerboll gör vi varje gång annars är det olika”(flicka) 
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”kasta boll på varandra”(pojke) 

”Bollsporter tror jag”(flicka) 

 

5.2.6 Vad är din motivation för att vara med på Idrott och hälsa lektionerna? 

 

Teman som hälften av informanterna tycke att sin motivation kom ifrån, var att de att de 

kände ett betygsberoende. Så två av fyra nämnde att det var deras betygsberoende som 

motiverade dem att gå till idrott och hälsa lektionerna. 

 

”För att jag skall kunna få MVG”(pojke) 

”För att det är lektion så man måste men det är betyget jag kämpar för”(flicka) 

 

Ett ytterligare tema var att en av fyra informanter tyckte det var hälsan som var dennes 

motivation till att vara med på idrottsundervisningarna. 

 

”Lära sig hur man mår bra”(flicka) 

 

En annan informant nämnde att det var viktigt att man även såg idrottsundervisningen som ett 

ställe man kunde inhämta kunskap. Teman här är kunskapsinhämtning. 

 

”Man vill ju lära sig saker”(flicka) 

Temat här är nöje vilket informanten såg att idrott och hälsa lektionerna var ett ställe man 

kunde få roligt på. Så en av fyra informanter tyckte att det var nöje som var dennes 

motivation. 

”För att det är kul att röra på sig”(pojke) 

 

5.2.7 Hur kan en lärare i idrott och hälsa motivera dig, få dig att göra ditt bästa? 

Temat på vad som en lärare i idrott och hälsa kunde göra för att motivera informanterna 

svarade tre av fyra att läraren skulle peppa dem för att de skulle kunna prestera bättre. 

 

”Peppa mig antar jag”(flicka) 

”Kan ge mig uppåt puffar”(pojke) 

”hmm jag vet inte kanske peppa mig lite mer”(flicka) 
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Det andra temat var betygsberoende. En informant uttryckte att betyget fungerade som en 

morot. 

”Det behövs inte så mycket, det räcker med betygen”(pojke) 

 

5.2.8 Är du aktiv på idrottslektionen? 

 
Temat är ja, för att tre av fyra informanter tyckte att de var aktiva under lektionerna.  

 

”jo jag är aktiv”(pojke) 

”jag är med och kämpar”(flicka) 

”mm det är jag” (pojke) 

 

Ett ytterligare tema är ibland, för att en av fyra informanter tyckte att hon inte var så aktiv på 

lektionerna och kunde kämpa mera. 

 

”Jag är väl sådär aktiv”(flicka) 

 

5.2.9 Vad gillar du att göra på idrottslektionen? 

 
Teman här var att tre av fyra informanter tyckte om att göra varierande saker på sin 

idrottsundervisning. 

”jag gillar lite olika saker”(pojke) 

Elevens val då får man göra lite olika saker som man tycker om”(flicka) 

Jag gillar många saker så det är olika”(flicka) 

 

Ett ytterligare tema är att en av fyra informanter tyckte att uteaktiviteter var roligt. 

 

” jag tycker om att vara ute”(pojke) 

 

5.2.10 Vad gillar du inte att göra på idrottslektionen? 

 
Temat här är att två av fyra informanter inte tyckte om bollspel på sin idrott och hälsa 

undervisning. 
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”Tycker inte om att spela fotboll”(pojke)) 

”Jag tycker inte om handboll för det har vi hållit på med ett tag nu”(pojke) 

 

Ett ytterligare tema är dans, för att en av fyra informant tyckte inte om dans på idrott och 

hälsa undervisningen. 

”öhh sånt där dans, dans gillar jag inte ”(flicka) 

 

Ett annat tema var lekar, vilket en av fyra informanter svarade att denne inte tyckte om. 

 

”hmm det måste vara tråkiga lekar”(flicka) 

 

5.2.11 Vad är du bra på inom idrott och fysisk aktivitet 

 

Tema här är uteaktivitet, för att en av fyra informanter ansåg sig bra på en ute aktivitet. 

 

”Vet faktiskt inte hmm orientering är jag bra på”(pojke) 

 

Ett ytterligare tema är envis, En av informanterna ansåg att dennes starka sida var att vara 

envis. 

”Ja jag ger inte upp, jag kämpar in i det sista”(flicka) 

 

Ett annat tema är kompetens, det vill säga att en av fyra informanter tyckte sig kompetent till 

allt som härrör idrott och fysisk aktivitet. 

 
”Ja enligt omdöme så är jag bra på allt”(pojke) 

 

Ett ytterligare tema är träning. Det vill säga att en av fyra informanter tyckte sig ha en bra 

fysik. 

”Jag är bra under lektionen, så jag har en bra fys”(flicka) 
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5.1.12 Får du vara med och bestämma själv på vad som skall genomföras på 

idrottslektionerna? 

 
Temat är ja, för att fyra av fyra informanter svarade ja om de själva fick vara med och 

bestämma över idrottslektionerna. 

  



 

 

3

 

 

5.2.13. Om du fick bestämma, hur vill du att lektionerna i idrott och hälsa skall vara då? 

 

Temat är uteaktivitet, för att en av fyra informanter svarade att om han fick vara med och 

bestämma skulle det vara mer ute aktiviteter. 

 

”Om jag fick vara med och bestämma skulle jag vilja få vara ute mer”(pojke) 

 

Ett ytterligare tema är nöjdhet, för att en av fyra informanter var belåten med sin 

idrottsundervisning. 

” Idrottslektionen är bra som den är”(flicka) 

 

Temat här är samlingar, en av de fyra informanterna menade att samlingarna tog för lång tid 

och att det försvann för mycket av idrottslektionen. 

 

”Inte så långa genomgångar vi blir stillasittande för länge”(pojke) 

 

Ett annat tema är osäkerhet, för att en av fyra informanter inte visste riktigt hur hon ville 

strukturera upp sin idrottsundervisning. 

 
”Hmm... det beror på hmm jag vet inte”(flicka) 

 

5.2.14 Vet du vad kursplanen i idrott och hälsa säger om vad ni skall lära er? 

 

Temat här är okunskap, för att fyra av fyra informanter ansåg att de inte hade någon kunskap 

om deras uppsatta mål som det går att utläsa i kursplanen. 

 

” Nej jag vet inte”(pojke) 

”Vet inge alls om de”(flicka) 

”Vad är det för något”(flicka) 

” Nej jag har ingen aning om vad det är för något”(pojke) 
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Stukát anser att om man belyser studiens brister, så klargör man också studien.75

 

 I denna 

studie skulle man kunde haft fler respondenter till enkäten, för att öka validiteten. När det 

gäller urvalet, så kunde fördelningen mellan pojkar och flickor ha varit jämnare, för att man 

skulle kunna urskilja en tydligare skillnad eller likhet mellan könen. Detta har påverkat 

undersökningens validitet och detta är undersökningens största brist. Enkätfrågorna kunde ha 

varit mer precisa och välstrukturerade, för att man skulle få ut bättre svar från informanterna 

och igenom det minska bortfallet på en del frågor.  

Intervjueffekten kan vara en bidragande orsak till svaren på intervjufrågorna, det vill säga att 

intervjuaren får informanten att svara på ett visst sätt beroende på vad informanten tror att 

intervjuaren vill ha för svar.76

 

 Svaren kan även ha blivit annorlunda om respondenterna inte 

hade fått frågeformuläret innan intervjun. I denna undersökning fanns det tid för förberedelse 

för respondenterna, vilket kan ha påverkat resultatet. Dessa personer kan blivit påverkade av 

yttre faktorer, det vill säga externa variabler, så som nyheter som tar upp ämnet kompisar som 

pratar om intervjufrågorna.    

6.2  Resultatdiskussion 
 

I denna studie har teorin vävts in med undersökningens resultat, genom att tidigare forskning 

antingen stärks eller dementeras i denna resultatdiskussion. Denna studies syfte är att 

undersöka hur elever i årskurs sju upplever undervisningsmiljön i ämnet idrott och hälsa. LPO 

94 tar upp centrala aspekter angående ämnet idrott och hälsa, det vill säga att eleverna skall 

utveckla positiva upplevelser av att röra på sig och ett intresse för regelbunden fysisk aktivitet 

och hälsa för alla elever.77 Elevernas uppfattning av ämnet är starkt sammanhängande med 

deras självuppfattning.78

                                                 
75  Stukát ( 2005)  

 En nyckelfaktor för självkänsla och hälsa är att individen känner sig 

76  Stukát (2005)  
77  Lpo 94 
78  Raustorp (2006) 
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motiverad inför uppgiften.79

 

 I denna studies resultat diskuteras det fram hur man kan motivera 

elever samt hur de vill att idrott och hälsa lektionerna skall vara uppbyggda. 

 

1. Vilken inställning har eleverna till ämnet idrott och hälsa? 

I samtliga undersökta studier80 indikeras det att många elever generellt sätt uppfattar idrott 

och hälsa som ett viktigt och roligt skolämne.81 I skolverkets nationella utvärdering (NU 03) 

uppger stor del av eleverna att de tar ansvar för sitt arbete och gör sitt bästa.82

 

 I denna studie 

tyckte eleverna om att utöva fysisk aktivitet både på fritiden och i skolan. Enligt figur 2 

instämmer helt majoriteten av eleverna i att ämnet idrott och hälsa är intressant. Detta påvisas 

ytterligare i figur 4. Elevernas egenuppskattade aktivitet under lektionerna är till största delen 

mycket aktiva och ganska aktiva. Figur 3 visar vidare på att huvuddelen av eleverna även är 

aktiva utanför lektionen. Tre av fyra intervjuinformanter tyckte att de var aktiva under 

lektionerna, medan en flicka ansåg sig vara aktiv ibland.  

Enligt Raustorp är aktivt deltagande i idrott fördelaktigt för den personliga självkänslan.83 

Många elever tycker att ämnet är nyttigt och vill lära sig mer och nära hälften av eleverna 

anser att varje lektion har trevlig, positiv stämning.84 Samtliga av de fyra intervjuade 

informanterna trivdes med att vara fysiskt aktiva. Informanterna konstaterade i intervjuerna 

att de finner rörelseglädje på skolans idrottslektioner genom att löpa och ha roligt. Den 

övergripande bilden av elevernas inställning till idrott och hälsa utifrån studier är att den 

största delen av elevernas upplevelse av idrottslektionerna, tyder på en positiv upplevelse av 

ämnet idrott och hälsa.85 Dessa resultat kan även utläsas i vår studie i figurerna 2, 4 och 5. De 

intervjuade informanterna påpekade att idrottslektionerna var roliga och skänkte nöje. För att 

det skall uppnås är det viktigt att barnen och ungdomarna i idrottsundervisningen får en 

realistisk chans att lyckas, att de sätter värde på uppgiften, är motiverade och får positiv 

feedback från lärare och kamrater86

                                                 
79  Raustorp (2006) 

.  Informanterna indikerar starkt dessa tankar genom att de 

uppger att en lärare kan motivera dem genom att peppa, motivera och ge dem uppåtpuffar.  

80 Larsson (2004), Redelius (2004), Strandell, Bergendahl (2001) (skolverket 2006) 
81  Larsson (2004), Redelius (2004), Strandell, Bergendahl (2001) (skolverket 2006) 
82   Skolverket (2006) 
83   Raustorp (2006) 
84   Skolverket( 2006) 
85   Larsson (2004), Redelius (2004), Strandell, Bergendahl (2001) (skolverket 2006) 
86   Raustorp (2006) 
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Enligt Larsson har idrottsämnet en komplexitet där två åsikter om ämnet kan variera.87 Det 

som ena eleven uppfattade som tråkigt och alltför stillsamt, uppfatta den andra eleven med 

inte samma idrottsliga bakgrund som det som är bra med ämnet.88Det innebär att elevers 

intresse för idrott och hälsa kan variera vilket kan utläsas av figur 2 i vår studie.  Här kan 

liknande resultat  som NU 03 kom fram till, nämligen att ämnet har en genusproblematik där 

studien visar att pojkar oftare är mer aktiva än flickorna under lektionerna89 vilket även visas i 

figur 4. I studien bäst och pest går det att utläsa att pojkarna har genomgående en mer positiv 

inställning till ämnet idrott och hälsa än flickor, vilket syns i figurerna 2,4 och 5 i denna 

studie. De elever som har negativ inställning till ämnet har ofta en låg tilltro till sin egen 

förmåga och vad de tror sig klara av.90  De positivt inställda eleverna verkade ha en större 

tilltro till sin egen förmåga och har högre betyg än de andra eleverna91. Flickornas osäkerhet 

kan till viss del speglas i figur 7, där hälften inte visste vilken aktivitet de ville att idrott och 

hälsa skulle innehålla. Det bevisar att elevernas uppfattningar om ämnet är starkt 

sammanhängande med deras självuppfattning.92 I intervjuerna framkom det att informanterna 

anser att någonting är roligt när de är bra på det. Det innebar att elevernas uppfattning av 

ämnet var starkt sammanhängande med deras självuppfattning.93

 

 Utifrån Nu 03 anser eleverna 

att de viktigaste delarna i idrott och hälsa, är att ha roligt genom rörelse och känna att kroppen 

duger samt utveckla sitt självförtroende.  

6.2.2 Vilka aktiviteter bör enligt eleverna ingå i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa? 

 

Att elever vill prova på nya saker framkom tydligt i undersökningen vilket man kan utläsa i 

tabell 2. Fyra av fyra informanter beskriver att uppvärmningen alltid innehåller killerball. 

Således kan fastställas att elevernas uppvärmningar alltid ser liknande ut och saknar variation. 

På andra plats kommer bollspel som styrktes, genom att två av fyra informanter ville ha mer 

bollspel. De två andra informanterna tyckte däremot att det var för mycket bollspel på 

idrottslektionerna. Tabell 6 i denna studie visar på att majoriteten av pojkarna vill ha mera 

bollspel, medan flickorna är ovetande om vad de vill att en idrottslektion skall innehålla. I 
                                                 
87 Larsson (2004) 
88   Larsson(2004) 
89  Larsson (2004) 
90  Redelius (2004) 
91  Redelius (2004) 
92  Redelis (2004) (Raustorp 2006) 
93   Redelius (2004) 
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studien Bäst och pest indikerades att bollspel/bollekar dominerade idrottslektionerna stort.  

Studien uppvisade även starka belägg för att eleverna tyckte att en aktivitet var rolig när de 

känner sig bra på det94, vilket hänger ihop med deras självbild.95 Beaktas bör att samtliga 

informanterna i denna studie angav att det var bollspel som till största delen utövades på hela 

undersökningsgruppens idrottslektioner. Aktiviteter eleverna inte vill ha så mycket av var 

egen träning och dans. Flickorna svarade i betydligt mindre grad bollspel än pojkarna. 

Flickorna var i större grad osäkra vad de ville ha för innehåll i ämnet. Det framkommer 

däremot inte under vilken form detta skall genomföras. Enligt figur 6 i denna studie går det att 

utläsa att största gruppen av pojkarna är väl medvetna om vad de vill att idrottslektionen skall 

innehålla, nämligen främst bollspel. Däremot var största delen av flickorna osäkra och visste 

inte vad de vill ha i sin undervisning. Av 16 svar svarade hälften att de inte visste vad de vill 

att undervisningen skall innehålla. Eftersom pojkarna var mer säkra på vad de vill ha i ämnet 

anser vi att det finns starka indikationer för att de även får bestämma mer över lektionens 

innehåll och utformning. Enligt tabell 5 och 6 i denna studie går det utläsa att dans är ett av 

ämnena som minst uppskattas i idrotten, vilket är en av de idrotter som omnämns viktiga i 

kursplanen.96

 

   

En viss komplexitet angående ämnet kan här utläsas, dvs att huvuddelen av eleverna vill ha 

mer bollspel samtidigt som de till stor del eftersträvar att prova nya saker och idrotter vilket 

går i kontrast med varandra eftersom samtliga undersökta studier tillsammans med denna 

studie påvisar att bollspel är momentet som oftast förekommer i undervisningen. Visserligen 

kan en stor variation av bollsporter förekomma. Däremot efterfrågar två informanter 

traditionella bollsporter. 

 

6.2.3 Hur skall undervisningen genomföras för att eleverna skall erhålla en stimulerande 

undervisningsmiljö? 

Centrala aspekter i Lpo94 är att eleverna skall utveckla positiva upplevelser att röra på sig.97

Lpo 94 betonar även elevens eget ansvar för utveckling och lärande.

  
98

                                                 
94   Redelius (2004) 

 Viktiga delar för att 

eleverna skall erhålla en stimulerande undervisningsmiljö är att eleverna ges möjlighet till 

95  Larsson,Meckbach (2007) 
96  Redelius (2004) 
97   Larsson, Meckbach (2007) 
98   Lpo 94 
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medbestämmande och egna utvecklingsmöjligheter.99 Studien sätt Sverige i rörelse kom fram 

till slutsatsen att barn och ungdomars val borde vara grunden för all fysisk verksamhet enligt 

elevorganisationers önskan.100

 

 Figur 6 i denna studie beskriver att huvuddelen anser att de 

bara får bestämma lite över lektionsinnehållet. En skrämmande siffra i figur 6 i denna studie, 

är att 25 procent anser att de inte får bestämma något över lektionsinnehållet. Vid intervjuerna 

framkom en annan bild, nämligen att fyra av fyra elever fick vara med och bestämma över 

idrottslektionens innehåll. Däremot uppgavs inte hur mycket eller hur lite de fick vara med 

och bestämma. I relation till det anser eleverna och framförallt flickorna att betyget är en av 

de främsta motivation för ämnet och för att tillgodose denna motivation bör undervisningen 

innehålla mer genomgång om kursplanen. Trots att eleverna i denna undersökning inte fått 

något betyg än, man kan utläsa i tabell 9 i denna studie att samtliga informanter har en stor 

brist på kunskap om kursplanen. Ett behov av tydlig genomgång av kursplanen. Eftersom 

denna studies undersökning riktar sig mot åk sju där ej betyg ges var betygsfaktorn inte 

medräknad i tidigare studier.  

Mer bestämmande från elevernas sida kräver också kunskap om kursplanen. Det visades både 

i intervjuerna och enkäterna i denna studie att det råder stor brist på kunskap om detta. Detta 

åskådliggörs i figur 9. Fyra av fyra informanter uppgav att de inte visste någonting om  

kursplanen i idrott och hälsa, eller vad de skulle lära sig. Larsson och  Meckbach menar att 

det som ska styra undervisningen och reglera skolans rörelseuppdrag i idrott och hälsa är 

styrdokumenten. Detta ökar kraven på professionella lärare.101

  

 En möjlig förklaring till detta 

är att eleverna inte får något betyg i denna ålder och då anses det inte vara till lika stor vikt  

att de ska förstå kursplanen. 

En nyckelfaktor för idrott och hälsa är att eleven känner sig motiverad inför den. I tabell 1 i 

denna studie framgår det att huvuddelen av pojkarna har markerat roligt som den främste 

motivation för idrott och hälsa. Alternativet roligt i denna studie var bland flickorna lika 

vanligt som tvånget att vara med för dem. Redelius menar att pojkarna får med inspiration av 

ämnet, medan flickorna har högre värden på att känna sig dåliga.102

                                                 
99  Annerstedt (1990)  

 Genom denna studie 

påvisas det i tabell 1 att flickorna hade kommande betyg som sin största motivation till att 

100   Strandell, Bergendahl (2001) 
101  Larsson, Meckbach (2007) 
102  Redelius (2004) 
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medverka på idrottslektionerna. Det som eleverna anser är roligt är det som de är bra på vilket 

leder till en inre motivation.103

 

 

Utifrån denna studie uppvisas det att undervisningsmiljön inte är det bästa enligt flickorna där 

det i figur 5 går att utläsa att majoriteten av flickorna hade större frånvaro än pojkarna. En 

tanke är att om idrottsundervisningen hade varit könsuppdelad undervisning så kunde 

flickornas motivation till att vara med på idrottsundervisningen vara större och frånvaron 

minska.  

 

All undervisning i idrott och hälsa skall eftersträva att på olika sätt utveckla individens 

positiva självbild vilket betecknas som självkänsla, självbild, självuppfattning och 

självförtroende. Det handlar om hur vi uppfattar oss själva och har därför betydelse för 

motivation för att vara fysiska aktiva, vilket även har betydelse för hälsan.104 En tanke är att 

om idrottsläraren hade en könsuppdelad undervisning kunde flickornas självbild stärkas 

genom att de fick idrotta med enbart andra flickor. En annan tanke är att en större variation på 

idrottsundervisningen kan stärka både flickors och pojkarnas motivation till idrott och hälsa 

och de kan finna större rörelseglädje i idrottsundervisningen, vilket går att utläsa i tabell 2. 

Tabell 2 visar alltså att en större variation är att föredra när det gäller undervisning i ämnet. 

En tanke är att om idrottsundervisningen skulle bedrivas i det stadiet som varje enskild elev 

befann sig i, istället för aktivitetsstadiet som det görs idag, så skulle det råda en större 

individualisering i idrott och hälsa undervisningen. De studier som lyfts fram i denna 

undersökning visar att det finns starka indikationer på att undervisningen bedrivs i 

aktivitetsstadiet, medan ett stort antal elever befinner sig i begrundarstadiet. 105 Dessa resultat 

motbevisas i vår studie då man kan se i figur 4 . I FYSS står det att  individerna skall börja 

inse att den fysiska inaktiviteten kan vara ett problem för dem och de funderar ärligt på hur de 

skall kunna bli mer fysisk aktiva.106 Faktumet är att flickorna i figur 7 i denna studie främst 

saknar kunskap i hur de skall främja sin fysiska aktivitet och gå från begrundarstadiet till 

aktivitetsstadiet. Under idrottslektionen utförs ofta fysisk aktivitet i form av motion och 

träning för att utveckla elevernas hälsa.107

                                                 
103  Rausberg (2006) 

 Det försvårar även individualiseringen av elever 

som befinner sig i begrundarstadiet, att nå aktivitetsstadiet. Det bevisades även i en 

104  Raustorp (2006) 
105  Larsson (2004), Redelius (2004), Strandell, Bergendahl (2001)  
106   FYSS (2008) 
107  Fyss  (2008) 
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informants intervjusvar att han bafann sig i förberedelsestadiet, för att det fanns planer att 

börja en aktivitet inom en snar framtid på fritid. Eleven bafann sig i aktivitetsstadiet under 

skoltiden då regelbunden fysisk aktivitet äger rum. En tanke är att man med hjälp av den 

tranteoretiska modellen fångar upp elever som är inaktiva på fritiden, för att som idrottslärare 

vägleda dem genom alla steg i den tranteoretiska modellen. Eleverna som är inaktiva och 

befinner sig i förnekelsedatdiet i sina tankar men i aktivitetstadiet som undervisningen i idrott 

och hälsa undervisningen bedrivs i, så hoppar eleverna över stadier i den transteoretiska 

modellen och missar viktiga stadier som begrundarsstadiet, där eleven får verkligen funderat 

ut fördelarna med fysisk aktivitet. Oavsett var eleverna befinner sig i för stadier måste lärarna 

möta upp eleverna där just den specifika eleven befinner sig. Oavsett om eleven gillar bollspel 

eller inte, så var det variation de ville ha i sin undervisning, men även var det majoritet som 

inte visste vad de ville att en idrottslektion skulle innehålla. Huvudsyftet med 

idrottsundervisningen borde vara att alla elever hamnar i vidmaktshållandestadiet, så att 

regelbunden fysisk aktivitet fortsätter för eleverna livet ut. En tanke är att den tranteoretiska 

modellen kan vara en bas hur man som idrottslärare kan lägga upp undervisningen, så att 

eleverna kan ändra sitt beteende och ta ett mer ansvar över sitt fysiska liv. Visserligen så är 

det elever som enbart är fysiskt aktiva under idrottslektionen, som man vill fånga upp genom 

den tranteoretiska modellen, för att elever som redan idrottar och har ett fysiskt aktivt liv 

befinner sig redan i aktivitetsstadiet eller i vidmakthållandestadiet. 

 

Man måste enligt denna studie möta upp eleven där den är, för att en givande 

undervisningsmiljö skall infinna sig för eleven. När man utgår från elever i sin undervisning 

och har ett individualiseringstänk skapas en förutsättning för en givande undervisningsmiljö 

där eleven står i centrum. Eleverna i denna studie vill lära sig mera och tycker det är roligt 

och givande med idrottsundervisning som det går att utläsa i figur 2  som i denna studie visar 

elevernas intresse för idrottsundervisningen, men även går det att se i tabell 1 vilket styrks 

med studie Skola-Idrott-hälsa.108

 

 

Utifrån vår studie finns det möjligheter att bedriva fortsatta studier angående individanpassad 

undervisning samt följa årskurs sju elevernas utveckling i grundskolans följande årskurser år. 

Det finns även stora möjligheter att gräva in sig i undervisningsmiljön och hur den påverkar 

elevers motivation till lärande. 
                                                 
108   Larsson(2004) 
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Bilagor. 

Enkätundersökning idrott och hälsa. 
 
1. Ålder. 
 
2.  Flicka  Pojke 
 
3. Jag tycker ämnet Idrott och hälsa är intressant. 
 
 
Instämmer helt.     Instämmer nästan Instämmer lite  Instämmer inte alls. 
 
5. Förutom på Idrottslektionerna, hur aktiv är du? 
 
 Mer än 5ggr/vecka  3-4 ggr/vecka   1-2 ggr/ vecka     Ej aktiv. 
 
6. Hur aktiv är du på lektionen? 
 
Mycket aktiv.    Ganska aktiv   Lite aktiv   Inte aktiv. 
 

 
 
7. Vad är din motivation för att vara med på Idrott och hälsa lektionerna? 
 

 Roligt    Måste vara med 
 
 Må bra    Gå ned i vikt 
 
 Träna kroppen    Dansa 
 
 Få röra på sig    Gymnastik 
 
 Spela bollspel    Vet ej 
 
 Vara med klass kompisarna                        Annat   
 
     
    

Om du valde annat, vad skulle det vara? 
 
…................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
8. Hur skall ämnet Idrott och hälsa vara för att kunna motivera dig, till att bli mer fysisk aktiv 
under lektionspassen? 
 

 Prova på nya saker/ idrotter     Egen träning 
 
 Mer friluftsliv    Dans 
 
 Mer jympa  Bli bra på några aktiviteter. 
 
 Kommande betyg   mera bollspel 
 
 Mer samarbetsövningar   Vet inte   
 
 
 Annat 
…..................................................................................................................... 
 
…....................................................................................................................................... 

 
 
9. Hur ofta under terminen är du med på Idrott och hälsa lektionerna. 
 
 
 
Alla lektioner.           Missat några Missat enstaka Aldrig varit med. 
 
 
Orsak till frånvaro. 
 
…................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................... 
 
 
10. Vilka aktiviteter anser du ämnet idrott och hälsa  skall innehålla? Lista upp de fyra  
viktigaste aktiviteterna. 
 
1..................................................................................................................................................... 
 
2..................................................................................................................................................... 
 
3..................................................................................................................................................... 
 
4.................................................................................................................................................... 



 

 

 
12. Hur mycket får du vara med och bestämma över vad lektionen skall innehålla? 
 
  Allt.  Mycket Lite  Inget 
 
 
 
13. Vet du vad kursplanen säger om Idrott och hälsa? 
 
 Vet Allt. Vet Mycket Vet En del Vet Lite Inget Alls. 
 
Tack för er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anders Dahlgren 
Markus Spångberg 
 
 
 
 



 

 

 

Uppsalas universitet  

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Bästa Lärare/ Rektor/ Elev / Förälder! 

Den kommunala skolan är formad efter samhället och dess förändringar. I den stillasittande 

livsstil som råder i samhället där fetma, hjärtfel på grund av inaktivitet så är det viktigt att 

fånga upp barn och ungdomar tidigt i skolan, för att råda bot på den livsstilen.  

Denna studie har som syfte att undersöka hur elever i årskurs 7 upplever undervisningsmiljön 

i ämnet idrott och hälsa. För att undersöka detta så har vi ställt några frågeställningar. Vilken 

inställning har eleverna till ämnet idrott och hälsa? Skall undervisningen genomföras för att 

eleverna skall erhålla en stimulerande undervisningsmiljö? Vilka aktiviteter bör ingå i 

undervisningen inom ämnet idrott och hälsa? 

Bifogade frågeformuläret och intervjufrågorna handlar om hur eleven upplever sin 

undervisningsmiljö och deras möjligheter till ett aktivt lärande. Frågeformuläret skall inte ta 

mer än 10 minuter och intervjun tar mellan 10 till 30 minuter beroende på svar. 

Enkäterna kommer att delas ut av undersökarna eller läraren beroende på schema. Enkäterna 

är väl genomarbetade för att få ut de mest givande svaren. Enkäterna kommer att samlas in 

och genomarbetas och en statistik kommer föras över svaren. Intervjuerna kommer att spelas 

in och transkriberas. 

Enkäterna och intervjuerna kommer att bearbetas enbart av undersökarna, för att 

undersökningen skall garantera anonymitet. Enkäten och intervjun kommer att bearbetas i 

helhet och inte individuellt.  

 



 

 

Önskas det mer information om den aktuella undersökningen så går det bra att ringa XXX-

XXXXX (Markus Spångberg) eller mejla till markus.spangberg@gmail.com Eller till Anders 

Dahlgren XXXXXX eller på mejl Anders.Dahlgren.8387@student.uu.se  

 

Markus Spångberg Anders Dahlgren  

mailto:markus.spangberg@gmail.com�
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Intervjufrågor 

 

1. Gillar du att vara fysiskt aktiv? 

2. Vad innebär fysisk aktivitet för dig? 

3. Vilka aktiviteter gillar du bäst? 

4. Vilka aktiviteter är du med på under fritiden? 

5. Vilka aktiviteter gör ni mest på idrottslektionerna? 

6. Vad är din motivation för att vara med på Idrott och hälsa lektionerna? 

7. Hur kan en lärare i idrott och hälsa motivera dig, få dig att göra ditt bästa? 

8. Är du aktiv på idrottslektionen? 

9. Vad gillar du att göra på idrottslektionen? 

10. Vad gillar du inte att göra på idrottslektionen? 

11. Vad är du bra på inom idrott och fysisk aktivitet 

12. Får du vara med och bestämma själv på vad som skall genomföras på 

idrottslektionerna? 

13. Om du fick bestämma, hur du vill att lektionerna i idrott och hälsa vara då? 

14. Vet du vad kursplanen i idrott och hälsa säger om vad ni skall lära er? 
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