
 

  
 

 LÄRARPROGRAMMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärande i idrott och hälsa 
- Ur ett elevperspektiv 

 

Magnus Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp 
Vårterminen 2012 

Handledare: Karin Engström 
Institutionen för pedagogik, psykologi  
och idrottsvetenskap 

 



 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel:  Lärande i idrott och hälsa – Ur ett elevperspektiv 

Författare:  Magnus Eriksson   

Handledare: Karin Engström  

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 
Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om elevernas uppfattningar av 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa och vad de lär sig i ämnet. För att undersöka 
detta har 15 elever i årskurs 6 intervjuats på tre olika skolor. Resultatet visar att ämnet 
idrott och hälsa upplevs som positivt av eleverna. Det som undervisningen domineras av 
är olika bollspel och bollekar. Eleverna upplever en brist på variation i undervisningen 
då samma aktiviteter ofta återkommer. Resultat visar även att undervisningen i ämnet 
idrott och hälsa sällan innehåller några teoretiska moment. Det som eleverna upplever 
som meningsfullt lärande i ämnet idrott och hälsa utifrån denna studie är främst olika 
kunskaper i bollsporter. 
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1 INTRODUKTION 
 

”Vad har ni gjort på idrotten idag?” är en fråga nästan alla elever har fått svara på 
någon gång. Svaret blir oftast att de beskriver någon aktivitet och svarar med att det 
var kul. De flesta elever som går i skolan tycker nog idrott och hälsa är roligt, men 
om eleven istället skulle få frågan ”vad har du lärt dig på idrotten idag?”, vad skulle 
svarat bli då? 

Lgr 11(Skolverket 2011) beskriver vad ämnet ska innehålla i årskurs 6 och eleverna 
ska ges möjlighet att utvecklas inom tre områden.  Det första är rörelse där till 
exempel lekar, dans, simning, rörelser och redskapsövningar ska tas upp. Det andra 
är hälsa och livsstil och anger att ämnet ska innehålla bl.a. skadeförebyggande 
moment, olika träningsformer samt levnadsvanor. Det tredje ämnesområdet handlar 
om friluftsliv och utevistelse och innehåller delar som orientering, allemansrätt och 
säkerhet vid utevistelse så som badvett och hantering av nödsituationer. Så beskrivs 
undervisningen genom kursplanen men är det så ämnet uppfattas av eleverna? 

Annerstedt (2007) anser att fokus i skolan läggs på de intellektuella ämnena medan 
ämnet idrott och hälsa betraktas som ett avbrott mot det teoretiska för att man ska 
kunna fokusera och vara mer koncentrerade under skolans teoretiska ämnen. Ämnet 
går från idrottsundervisning till att bli idrottsutövande där kunskaperna i ämnet får 
stå tillbaka mot själva motionen (a.a.). Är det så eleverna också ser på ämnet eller 
tycker de att det finns något lärande i ämnet? Det är vad mitt examensarbete kommer 
att handla om. 

Med mitt examensarbete vill jag bidra med ökad kunskap om elevernas uppfattningar 
av undervisningen i ämnet idrott och hälsa och vad de lär sig i ämnet. Det för att 
själv kunna utvecklas som lärare och sätta mig in hur eleverna uppfattar och upplever 
undervisningen. Jag ser också det som en hjälp till aktiva lärare för att skapa 
förståelse för elevernas tolkningar av ämnet och på så sätt kan lärarna utveckla ämnet 
vidare 
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2 BAKGRUND 
I bakgrundens beskrivs ett sociokulturellt perspektiv på lärande och skillnaden 
mellan teoretisk och praktisk kunskap. Hur ämnet idrott och hälsa har utvecklats 
genom åren redovisas för att få en bakgrund till vad ämnet innehåller idag. I kapitlet 
tidigare forskning beskrivs vad eleverna lär sig i ämnet, lektionernas innehåll och 
popularitet samt även elevernas attityd till ämnet. 

 

2.1 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel kommer ett sociokulturellt perspektiv på lärandeprocesser 
beskrivas, och därefter följer en text om teoretisk och praktisk kunskap. 

 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv på lärandeprocesser 
Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett av de grundläggande 
begreppen. Det innebär att människor använder redskap eller verktyg för att förstå 
omvärlden och kunna agera i den. Redskapen är främst språkliga och materiella. I 
yrken där man använder fysiska redskap finns kunskaper i hanteringen av dessa som 
sedan är kopplade till det språkliga. 

En smed måste känna till materials egenskaper och hur de låter sig bearbetas, och en 
kirurg måste behärska anatomi och andra vetenskaper om den mänskliga kroppen för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter (Säljö 2010, sid 187). 

Enligt företrädarna för det sociokulturella perspektivet går det inte att skilja på 
intellektuella och fysiska redskap, utan de är istället förutsättningar för varandra. För 
att visa att de hänger samman kan detta förklara med en bok. Där är alfabetet det 
intellektuella och själva boken det fysiska redskapet, och detta kallas för det 
kulturella redskapet (Säljö 2010). Sambandet mellan det intellektuella och det 
fysiska kan sammanfattas som att ”kunskaper och färdigheter hos människor är inte 
teoretiska eller praktiska, de är alltid både och” (Säljö 2010 sid 187). När vi som 
människor utför fysiska handlingar finns det en tanke i det vi gör, som är 
sammankopplad med det vi utför. Det är en skillnad på att skriva en uppsats och att 
laga en bilmotor men det måste innehålla reflektion, kunskaper och fysisk handling 
för att respektive uppgift ska bli gjord.  

För Vygotsky och det sociokulturella perspektivet är språket redskapens redskap. Det 
är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss, och språket 
använder vi i det mesta vi gör. Det är inte just varje lands nationella språk som är 
huvudpoängen, utan att vi även kan uttrycka oss med bilder för att kommunicera med 
andra och skapa förstålelse med och för andra. Ett annat språk är kroppsspråket. 
Gester och ögonkontakt gör att vi kan kommunicera med andra utan att använda 
samma ”talande språk” för att kunna förstå varandra (Säljö 2010). 

Inom det sociokulturella perspektivet användes begreppet appropriering för att 
beskriva och förstå lärandet. Det betyder att en människa lär sig att bruka kulturella 
redskap, och ett exempel kan vara när vi lär oss cykla, skriva eller räkna. Mycket av 
språkliga uttryck och begrepp vi använder finns i vardagsspråket, mediering sker 
alltså i vardagen utan undervisning. På så sätt utvecklar barn kulturella redskap och 
detta sker oftast i samtal och samspel med föräldrar, syskon, lek och aktiviteter. 
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Vygotsky kallar den tidiga appropriering för den primära socialisationen, men för att 
kunna fostras in i samhället och kunna försörja sig räcker det inte med den primära 
socialisationen utan den sekundära socialisationen måste även utvecklas. Vygotsky 
anser att skolan är den omgivning där utvecklingen av kunskaper av den sekundära 
socialisationen sker. Enlig honom är undervisningen nyckeln till kunskap för att 
kunna förstå naturen och världen utanför sina egna referensramar och på så sätt 
utvecklas den primära socialisationen (Säljö 2010). Människan utvecklar oavbrutet 
nya och befintliga kunskaper i olika situationer. Det är enligt Vygotsky människans 
natur. Detta ses i Vygotskys kända begrepp den närmsta proximala utvecklingszonen 
(Zone of Proximal Development, ZPD). ”att när människor väl behärskar ett 
begrepp eller en färdighet, så är de mycket nära att också behärska något nytt” 
(Säljö 2010, sid 191). 
Säljö (2010) ger ett konkret exempel att om en elev lärt sig att addera ensiffriga tal så 
kan eleven snart nivån att förstå hur tvåsiffriga tal adderas. Kan eleven grunderna i 
något uppnås snart nästa kunskap. För att uppnå nästa nivå av kunskap menar 
Vygotsky att individen är väldigt känslig för instruktioner och förklaringar. Då kan 
en lärare eller kamrat som redan är på den högre nivån hjälpa personen i 
utvecklingszonen för att förstå nästa nivå och på så sätt erövra ett nytt kulturellt 
redskap. Det kan sammanfattas med att individen tar stöd av en kunnigare person 
inom ett område. Men för att det ska ske bör personen inte få för mycket hjälp utan 
göra det mesta av jobbet på egen hand annars uppnås inte den nya kunskapen. 

När stödet inte behövs av någon annan person för att förstå kunskapen, har personen 
i fråga erövrat den och klarar sig nu på egen hand. Just detta samspel mellan personer 
är en process som visar hur det sociokulturella perspektivet ser på lärande. En 
sammanfattande bild av hur kunskap inhämtas ur ett sociokulturellt perspektiv är att 
det betonas att kunskap frodas ur ett samspel mellan elever och mellan elever och 
lärare.  Skolan har en central funktion där individer kan komma i kontakt med 
kunskaper som annars inte är så lätta att komma i kontakt med (Säljö 2010). 

 

2.1.2 Teoretisk och praktisk kunskap 
Gustavsson (2002) anser att människor associerar teori med tänkande och praktik 
med handlande. Tänkandet är det som vi tänker i huvudet medan handling är något vi 
utför med händerna eller kroppen. Problemet med förhållandet mellan teori och 
praktik är att praktisk kunskap är manuellt handlande och teoretisk kunskap är 
intellektuellt tänkande och likaså en klassuppdelning. Detta synsätt medför att 
praktisk kunskap värderas lägre än teoretisk.  Gustavsson (2002) förklarar praktisk 
kunskap med begreppet veta hur och teoretisk kunskap med veta att.  Begreppet veta 
hur utgår från färdigheten att kunna utföra en viss handling och begreppet veta att 
betyder hur saker och ting förhåller sig tillvarandra. Den teoretiska kunskapen är 
sanningen och den praktiska är själva verket. Att veta varför den gör något praktiskt 
visar att den praktiska kunskapen får sin bekräftelse.   

Antingen är kunskap nyttigt i någon mening eller så är den till för människan och har ett 
eget värde (Gustavsson, 2000 sid 80). 

Vi kan lära oss saker som vi inte vet vad vi har för användning av det, men att 
vi finner njutning av att lära oss det. Dagens samhälle ställer vi allt mer krav på 
att den kunskap vi tar till oss ska vara användbar samt att vägen till den 
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kunskapen ska vara kort. Men det är vägen till kunskap alltså lärprocessen som 
är den värdefullaste kunskapen (Gustavsson 2002). 

 

2.2 Ämnets utveckling 
I detta kapitel presenteras ett historiskt perspektiv på idrottsämnet där ämnets 
innehåll samt förklaringar om praktiskt lärande beskrivs. Hur namnet på idrottsämnet 
förändrats över tid framkommer också. 

 

2.2.1 Historiskt perspektiv 
Annerstedt (2001) delar in idrottsämnet i sju faser. Etableringsfasen 1813-1860 som 
dominerades av militärisk gymnastik där målet var att ”behandla” barnen. Lokalerna 
var dåliga och lärarna outbildade och läroböcker var ovanligt. Gymnastik blev ett 
obligatoriskt ämne i grundskolan 1842.   

Den militära fasen 1860 – 1890 innebar att skolgymnastiken handlade om 
militärträning som således gjorde att flickor inte fick någon undervisning i ämnet. 
Undervisningen genomfördes oftast i klassrummen eller på skolgården. 
Idrottsundervisningen handlade också om den så kallade ”linggymnastiken” som 
sedan tidigare fanns i internationella skolor. Det var Hjalmar Ling som utvecklade 
sin fars idéer kring den så kallade ”linggymnastiken”. ”Linggymnastiken”, eller 
”svensk gymnastik” som den också kallas, innehöll naturliga och konstruerade 
övningar. Linggymnastiken var väldigt strikt i sina rörelser och alla i klassen skulle 
göra samma rörelser tillsammans. Hjalmar Ling utvecklade ett övningsförråd och 
dagsprogram som användes i skolgymnastiken. Han planerade hur gymnastiksalarna 
skulle se ut och byggas. Det var även han som uppfann ribbstolen.  

Under Stabiliseringsfasen 1890-1912 legitimerades ämnet genom Hjalmar Lings 
teorier. Material och villkor för ämnet förbättrades. I och med OS i Stockholm 1912 
fick ämnet nu också ett mer idrottsmässigt innehåll med lek och idrott och inte bara 
gymnastik (a.a.). 

Den stora förändringen skedde under Brytningsfasen 1912-1950 då Linggymnastiken 
började ifrågasättas och idrott, lek och spel fick allt mer utrymme än tidigare och 
gymnastiken fick mindre tid i ämnet. Ämnet bytte också namn från gymnastik till 
gymnastik med lek och idrott under denna period.  Utöver lektionstiden skulle 15-20 
idrottsdagar per läsår anordnas, vilket gjorde att endast 10 % av elevernas tid i skolan 
ägnades åt idrott. 

Vid den fysiologiska fasen 1950-1970 var inriktning av ämnet mot övningar som 
förbättrade konditionen hos eleverna. Lärarnas uppgift var att få eleverna svettiga. 
Styrningen från att alla ska göra likadana rörelser var nu helt borta, fokus var istället 
på hur varje individ behandlades i en grupp efter elevens egna förutsättningar. Att 
hitta elevers inre motivation till rörelseglädje samt att själv kunna utforma aktiviteter 
och leda sina kamrater i olika aktiviteter var också ett nytt innehåll (a.a.). 

Den efterföljande osäkerhetsfasen 1970-1994 karakteriseras av få direktiv och 
anvisningar samt att idrottsrörelsen får en stor del och påverkan på ämnet. Det 
medför att ämnet byter namn från gymnastik till idrott. Ämnets innehåll handlade om 
allt från idrottsliga färdigheter till ett ekologiskt samband som gjorde att ämnet fick 
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ett mycket brett innehåll. Denna spännvidd gjorde lärarna i ämnet osäkra på ämnets 
innehåll och mål.  

Under den slutliga Hälsofasen 1994- byter ämnet namn till idrott och hälsa.  Detta 
gjordes för att markera att ämnet nu skulle få en tydligare hälsofokus. Ämnet ska 
sporra till kännedom om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Vilka idrotter som 
ska ingå i ämnet framgår inte förutom att eleverna ska kunna orientera och simma. 
Denna frihet leder till att undervisningen i idrott och hälsa blir väldigt olika i landet 
(Annerstedt 2001). 

 

2.2.2 Ämnets innehåll 
Meckbach (2004) sammanfattar ämnets innehåll utifrån kursplanen. Ämnet består av 
ett brett spektra av olika aktiviteter, livsstils-, miljö- och ekologiska frågor, musik 
och rörelser och friluftsaktiviteter. Meckbachs (2004) studie Ett ämne i förändring – 
eller är allt sig likt? visade att undervisningen innehåller en mängd olika 
idrottsaktiviteter. De består mest av bollspel och bollekar medan områden som dans 
och friluftsaktiviteter sällan förekommer i undervisningen.   För de yngre eleverna 
prioriteras mestadels lek i undervisningen för att det är ”en metod i lärandet för att 
förmedla olika idrottsaktiviteter och lära känna sin kropp.” (Meckbach, 2004 sid 
96.) Lärarna vill att eleverna ska uppleva rörelseglädje och utveckla ett bestående 
intresse för fysisk aktivitet med innehållet som ämnet omfattar. Det visar sig att 
lärarna lyfter fram att undervisningen sällan har teoretiska inslag.  Det är bara ett 
fåtal lärare i studien som säger att de verkligen har teoretiska moment i 
undervisningen (a.a.). 

 Den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) för ämnet idrott och 
hälsa utfördes av Eriksson (2005). Eleverna i studien menade att de får pröva flera 
olika idrottsaktiviteter och då främst lekar och bollaktiviteter. Diskussioner och 
reflektioner förekommer sällan och innehållet i ämnet tas för givet utan reflektion.  

Annerstedt (2007) anser att fokus i skolan läggs på de intellektuella ämnena medan 
ämnet idrott och hälsa betraktas som ett ombyte mot det teoretiska för att eleverna 
ska kunna fokusera och vara mer koncentrerade under skolans teoretiska ämnen. 
Ämnet går från idrottsundervisning till att bli idrottsutövande där lärandet i ämnet får 
stå tillbaka mot själva motionen.  

 

Kursplanen 
Syftet med undervisningen idrott och hälsa är att eleverna utvecklar allsidiga 
rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen 
(skolverket 2011). I undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.  Planera, praktiskt 
genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på 
hälsa, rörelse och livsstil. Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter 
olika förhållanden och miljöer samt förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera 
nödsituationer på land och i vatten är det som undervisningen ska innehålla. (a.a.).  

Det centrala innehållet i kursplanen för idrott och hälsa årskurs 4-6 delar upp ämnet i 
tre olika kategorier, rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Inom 
rörelsedelen ska simning, dans, takt och rytm till musik, olika lekar, spel och idrotter 
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samt sammansatta grundformer finnas med i undervisningen. Under hälsa och livsstil 
står det att undervisningen ska innehålla förebyggande av skador, till exempel genom 
uppvärmning. Även begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska 
aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild och 
hur kulturella och hur geografiska möjligheter påverkar valet av fysisk aktivitet samt 
effekter av olika träningsformer både kroppsliga och mentala. I den sista kategorin, 
friluftsliv och utevistelse, står det att undervisningen ska innehålla orientering, 
allemansrätten, lek och andra fysiska aktiviteter i olika årstider, säkerhet vid 
idrottande och utevistelse samt hantering av nödsituationer vid vatten (skolverket 
2011). 

 

2.2.3 Praktiskt lärande 
På uppdrag av regeringen (skolverket) gjordes en analys av ämnet idrott och hälsa. 
Syftet med studien som genomfördes av Eriksson, Gustavsson Rudsberg, Johansson, 
Mustell, Quennerstedt, Rudsberg, Sundberg och Svensson (2003) var följande:  

Skolverket skall utvärdera och analysera undervisningen i ämnet Idrott och hälsa i 
förhållande till kursplanerna samt utvärdera i vilken mån eleverna deltar i och 
fullföljer utbildningen. Orsaker till bristande måluppfyllelseskall analyseras. 
Därutöver skall verket analysera hur undervisningens uppläggning påverkar elevernas 
inställning till ämnet och förståelsen för behovet av fysiska aktiviteter Eriksson m.fl. 
(2003). 

 
Totalt deltog 946 elever i årskurserna 6 och 9 och GyII (andra året på gymnasiet) 
fördelat på 20 grundskolor och 10 gymnasieskolor. Studien genomfördes i 
enkätform. Resultatet i studien urskiljer tre olika grupper med olika innehåll vad 
eleverna lärt sig i ämnet. Det som de flesta eleverna (minst 80 procent) upplever att 
de lär sig är olika idrottsaktiviteter det andra att man mår bra av att röra på sig och 
det tredje är att ta hänsyn till både pojkar och flickor. Den efterföljande grupperingen 
vad elever har lärt sig innehåller svar som: hur jag kan förbättra min kondition, hur 
jag kan förbättra min styrka och rörlighet, utvecklat min trygghet när jag rör på mig 
och lärt mig att jag inte behöver se ut som man gör i reklam. I denna grupp har 62-71 
procent av eleverna svarat att de lärt sig det. Den sista grupperingen där ca 50 
procent av eleverna upplever vad de lär sig i ämnet innehåller svar som: lärt mig ta 
ansvar för min egen fysiska träning och lärt mig att mitt sätt att leva påverkar hur jag 
mår. Det framkom också att kunskaper om till exempel friluftsliv, ätstörningar och 
dopning har bara nått ut till mindre än 50 % av eleverna i årskurs 6. 

Skolan har haft ett kunskapsuppdrag att eleverna ska lära sig läsa, skriva och räkna 
samt att fostra elever till samhällsmedborgare med en demokratisk värdegrund menar 
Meckbach och Söderström (2002). Skolan har dock fått en förändrad funktion. Idag 
är det inte bara kunskaper som eleven ska ta till sig i skolan utan det handlar även om 
elevens identitet, alltså att ”hitta sig själv”. Verksamheten bör vara mer öppen för att 
eleven ska kunna få djupare kunskaper om sig själv och sin närhet.  Lärarna måste 
idag hitta varje elevs personliga kunskapsbyggande och hans/hennes personliga 
karaktär (a.a.). Meckbach och Söderström (2002) beskriver att när kroppen är i 
rörelse gör vi just kroppsliga erfarenheter. ”Det görandet medför är en form av 
kunskapsinhämtande som är svår att mäta och värdera.”(Meckbach och Söderström 
2002, sid 264).  Det är en stor del av ämnet och som ofta hamnar i skymundan när 
ämnets viktigaste delar och vad som är kunskaper i ämnet diskuteras. Det egenvärde 
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som idrott och hälsa har som ämne är en viktig drivkraft att locka elever i ämnet men 
saknar grund i kunskapsdiskussionen. De estetiska ämnena, där i bland idrott och 
hälsa, har ett bildningsvärde i sig och ska inte ses som något nyttighetsämne till de 
andra ämnena. För att utveckla lärandet hos eleven måste lärarna göra eleven 
medveten om görandet i själva lärandeprocessen. För i den estetiska lärprocessen 
finns det kvalitativa förhållandet mellan människa och världen och att människor får 
kunskaper om sig själva och sin omvärld. 

Vad barn lär sig i estetiska lärprocesser som att spela musik, teater, videofilma, eller 
att åka wakeboard frågade Drotner (1996). Den estetiska lärprocessen handlar om 
”kännandet, tänkandet och görandet” som bildar en och samma upplevelse. Genom 
denna upplevelse frambringas sedan något konkret som till exempel ett musikstycke, 
en teckning eller en ny färdighet på wakeboarden. I görandet ingår ett lärande men 
barn och ungdomar har svårt att svara på vad de upplever att de lär sig i den estetiska 
lärprocessen. Upplevelsen är rolig och skapar glädje och det är det som driver den 
estetiska lärprocessen hos barn. Drotner (1996) delar upp den estetiska lärprocessen i 
tre delar: den individuella, sociala och kulturella.  Den individuella gör att individen 
kan utforska sig själv där mycket känslor kan omfatta själva upplevelsen. Sedan den 
sociala, att individen måste förhålla sig till andra personer och skapa förståelse för 
andra. Den sista delen handlar om det kulturella och innebär ett förhållande av 
upplevelsen med omvärlden där kön och bakgrund utgör ett samspel.  

 

2.3 Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer tidigare forskning beskrivas genom tre områden: vad 
eleverna lär sig i idrott och hälsa, lektionernas innehåll och popularitet samt elevers 
attityd till ämnet.  

 

2.3.1 Vad elever lär sig i idrott och hälsa 
Larsson (2004) ville med sin studie Vad lär man sig på gympan? illustrera vad ämnet 
idrott och hälsa är idag, hur eleverna uppfattar undervisningen, vad meningen med 
ämnet är och vad man gör på lektionerna i idrott och hälsa. Studien genomfördes i 
sex klasser i årskurs 5 runt om i Sverige. Tre klasser med genomsnittlig grad och tre 
med hög grad av fysisk aktivitet deltog i studion. Totalt innehöll studien 134 elever 
som alla skulle svara på en enkät och 43 intervjuer genomfördes också. Resultatet i 
studien visade att eleverna förknippar ämnet idrott och hälsa med att de är fysisk 
aktiv, men de ser inget direkt lärande i ämnet. För att få svar på vad eleverna lär sig 
måste det ställas följdfrågor och leda eleverna fram till ett svar. Det är alltså inget 
som direkt kommer fram hos eleverna. Eleverna förknippar kunskaper och lärande 
med de teoretiska ämnena och de praktiskt-estetiska ämnena sammankopplas med 
görande. Eleverna anser att idrott och hälsa är roligt och att det blir ett avbrott mot de 
”vanliga ämnena”,  samtidigt tycker eleverna att det är ett av de viktigaste ämnena i 
skolan. En elev svarar varför ämnet är viktigt 

men om man inte hade haft gympa i skola så kanske … man inte ens skulle tänka 
tanken liksom och . . eh röra sig över huvud taget (Larsson 2004, Sid 132). 

Eleverna anser att ämnet är viktigt för att få en bra kondition, rekreation och inte bli 
tjock. Det är något som elever framhåller är betydelsefullt för framtiden. Det finns 
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inte något tydligt kunskapsobjekt upplever eleverna. Några aktiviteter som inte 
nämns alls är vad elever anser att de lär är exempelvis friluftsliv trots att det ska vara 
en stor del av ämnets innehåll.  Detta kan förklaras med att ”aktiviteten” får väldigt 
lite utrymme rent praktiskt i ämnet, förklarar Larsson (2004). 

Syfte med studien Kön-Idrott-Skola av Larsson, Fagerell och Redelius (2005)  var att 
undersöka om pojkar har större kunskaper i ämnet idrott och hälsa än flickor, samt på 
vilka grunder idrottslärare ger betyg och vad de värdesätter som kunskap i ämnet. 
Studien bestod av två delar, en historisk studie om ämnet idrott och hälsa i Sverige, 
och en studie av observationer och intervjuer som genomfördes 2002 i en årskurs 8 
och tre årskurs 9 klasser. Fyra skolor i Stockholm valdes ut, två som låg centralt och 
två som låg i förorten. Det gjordes för att lättare synliggöra skillnadsaspekter som 
sociala, etniska och könsroller i ämnet. Studien genomförde med videoobservationer 
på sammanlagt 26 lektionstillfällen under en termin. Dessutom genomfördes 
intervjuer av sex stycken elever från varje klass tre gånger under terminen. 
Idrottslärarna intervjuades också en gång var. Studien visade att lärarna som 
tillfrågats tyckte att målet med ämnet var att eleverna skulle tycka det är roligt samt 
att få ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Lärarna framhöll också att eleverna ska 
få pröva så många olika sporter som möjligt för att på så sätt kunna hitta sin egen 
aktivitet.  

Lärarna hade svårare att svara på vad eleverna ska lära sig och vad som framstår som 
viktiga kunskaper i ämnet. Eleverna ska enligt lärarna lära sig ”att man mår bra av att 
röra på sig”, ”att kroppen är som en motor som måste smörjas”, ”att bli medveten om 
varför vi har ämnet”, ”det sociala samspelet” och ”hälsobiten”. Moment som 
styrketräning, stretching och kost ska eleverna lära sig enligt lärarna. Studien visade 
också att lärarna har svårt att diskutera med eleverna vad de ska lära sig. Orsaken till 
detta är att den kultur ämnet vilar på är att man ska utföra idrotter och aktiviteter 
under lektionen. Den frågan som en idrottslärare ständigt får brottas med är ”vad ska 
vi göra idag?” Men det är också lärarens upplägg av ämnet som påverkar denna 
kultur då man planerar in aktiviteter som till exempel nästa lektion är det basket och 
veckan efter är det handboll. Lärarna menar att det inte är tävlingar eller prestationer 
som är målet med undervisningen men det är så eleverna undervisas menar studien. 
Studien visar att lärarna inte har en röd tråd mellan mål, kunskaper och bedömning. 
De kunskaper som lärarna bedömer visar sig vara att prestera i idrott och hälsa och 
då värderas egenskaper som att vara stark, snabb, aktiv och orädd. 

 
Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola är titeln på Arnegårds avhandling 
från 2006. Syftet var att undersöka flowupplevelsen i ett skolperspektiv och 
begreppet förklaras på följande sätt: 

Eleverna klarar dock inte av att vara koncentrerade hur länge som helst utan att få 
någon slags belöning. Det är här flowupplevelsen kan komma in, att vara fokuserad 
och samtidigt uppleva en intensiv glädje i nuet. Det handlar om att utöva aktiviteten 
för dess egen skull. Detta är något man som individ, äventyrssportare såväl som 
skolelev, lär sig efterhand. Det handlar således om lärande. Känslan av 
meningsfullhet, sammanhang och att bli uppslukad av en uppgift gör att eleverna trivs 
bättre i skolan, känner ett starkt välbefinnande (Arnegård 2006, Sid 216). 

 
Studien bestod av 60 elever i årskurs 9 fördelat på fyra skolor i ett 
Stockholmsområde, och undersökningen gjordes med intervjuer. Resultatet i studien 
visar att när läraren har genomgångar i idrott och hälsa upplever eleverna att 
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kunnandet är mindre viktigt och roligt. Men när lektionens praktiska del är igång 
upplever eleverna att kunnandet är desto viktigare och det känns även roligare. De 
flesta eleverna är fokuserade och koncentrerade under den praktiska delen av 
lektionen, men de beskriver att de stänger av tänkandet och bara gör. Andra elever 
säger att när de utför en aktivitet tänker de bara på den och kopplar bort allt annat. 
Men i de grupperna märks ingen skillnad på den fysiska aktiviteten under själva 
lektionen trots att eleverna tänker annorlunda. De visar att eleverna kan vara helt 
koncentrerade på samma sak men på olika sätt. En del elever tycker att idrott och 
hälsa är roligt men inte intressant. Men i aktiviteter upplever de eleverna en 
njutbarhet och en känslomässig upplevelse i själva aktiviteten trots att den inte känns 
intressant.  

Engagemang, fokusering och glädje kan på sätt och vis betraktas både som en 
förutsättning för och ett resultat av flowupplevelsen, en upplevelse som i sin tur kan 
vara mycket betydelsefull och avgörande för en stimulerande och självreglerande, och 
därmed också framgångsrik lärprocess (Arnegård 2006 sid 241). 

I de praktiska ämnena och i idrott och hälsa finns en pedagogisk slutsats. När 
kroppen och sinnena är med i aktiviteten finner elever en stark tillfredställelse och ett 
positivt lärande sker enligt Arnegård (2006). 

 

2.3.2 Lektionernas innehåll och popularitet 
Redelius (2004) syfte med sin studie Bäst och pest var att undersöka vad eleverna får 
göra under lektionerna i idrott och hälsa och hur de uppfattar ämnet, samt vad de 
tycker om ämnet. Totalt deltog 677 elever från 48 klasser i årskurs 9 i studien. 
Undersökningen bygger på att eleverna har svarat på en enkät i samband med att 
eleverna under en dag deltog i olika tester på Idrottshögskolan i Stockholm. Det 
genomfördes även 40 intervjuer av fysiskt aktiva respektive fysiska inaktiva elever i 
årskurs 9. Eleverna ansåg att idrott och hälsa var det ämne som både fysiskt inaktiva 
och aktiva värderade högst. Sammantaget tycker eleverna att idrott och hälsa är roligt 
men teoretiska ämnena som språk (engelska, spanska och franska) är nästan lika 
populära som idrott och hälsa, menar eleverna. Eleverna tycker dock om avbrottet 
som idrott och hälsa skapar från det vanliga skolarbetet. De elever som uppskattar 
ämnet mest är de elever som har erfarenhet från föreningsverksamhet och känner sig 
duktiga och blir positivt bekräftade i ämnet. Det finns elever som inte alls har samma 
uppfattning av ämnet. De eleverna idrottar inte på fritiden och de är väldigt passiva, 
känner osäkerhet och tycker idrott och hälsa är pest. På vad man gör i ämnet svarar 
eleverna att det är mest bollspel och bollekar. Det är också det som eleverna tycker 
bäst om. Den aktivitet som eleverna tyckte minst om är orientering. I svaren framgår 
att görandet går före lärandet. Det är görandet som är det väsentliga men det behöver 
inte betyda att eleverna inte lär sig något (Redelius 2004). 

 

2.3.3 Elevernas attityd till ämnet 
 
Processen mellan läroplansmålen i idrott och hälsa och hur de förverkligas i ämnet 
och hur innehållet ses av elever och lärare ville Lundvall och Meckbach (2008) 
undersöka i studien Mind the gap: physical education and health and the frame 
factor theory as a tool for analysing educational settings. Studien utfördes 2001 i 48 
slumpmässigt utvalda skolor i Sverige. Elever från årskurs 3, 6 och 9 blev 
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sammanlagt 1972 deltagande elever i ett forskningsprojekt Skola-Idrott-Hälsa. Data 
från det empiriska materialet i årskurs 9 samlades in, och under 2007 gjordes en 
uppföljning av det som denna studie bygger på. Samma frågeformulär som användes 
2001 användes också 2007 för att får en likvärdig jämförelse. Totalt svarade 67 
procent av eleverna. För lärarna användes också samma frågeformuleringar som 
2001 och delades ut till 47 skolor. Totalt deltog 62 lärare som fick en svarsfrekvens 
på 80,2 procent. 
 
Studien visade att 80 procent av eleverna hade en positiv inställning till ämnet, dock 
var mer än var fjärde flicka negativt inställt till ämnet. Elevernas attityd till ämnet är 
en viktig faktor. Eftersom det huvudsakliga innehållet i lektionerna är av "idrottslig 
natur" där attityder och färdigheter kompletterar varandra, i den mening att de möter 
sådant som de gillar och som de utför på fritiden, men också aktiviteter som de 
eleverna har kunskaper i. Lärarna svarade att de sällan gav eleverna läxor eller 
skriftliga prov som ett sätt att bedöma deras lärande. Det vanligaste sättet för lärare 
att bedöma eleverna var att se dem utöva verksamheten.  
Enlig eleverna innehöll de vanligaste lektionerna bollspel, lekar, racketspel, friidrott 
och simning. Den aktiviten som eleverna minst mötte var friluftsliv och då aktiviteter 
som cykling, paddling, klättring, utförsåkning, längdåkning och skridskoåkning. 
Något som eleverna sällan eller aldrig träffat på i ämnet var dans. Trots att både 
friluftsliv och dans är uppnående mål i kursplanen för idrott och hälsa årskurs 9. 

Subramaniam och Silverman (2007) studie Middle school students’ attitudes toward 
physical education ville visa elevers attityder till idrott och hälsa.  Dessutom var 
syftet att undersöka om kön eller klassfråga påverkar attityden till ämnet. Studien 
genomfördes på tre amerikanska skolor och omfattade årskurs 6-8.  Undersökningen 
utfördes med en enkätstudie och det tog ca: 15-20 min för eleverna att fylla i 
enkäten. Subramaniam och Silverman (2007) beskriver elevers inställning till Idrott 
och hälsa genom två olika tolkningar av attityd, njutning (affekt) och upplevd 
användarbarhet (kognition). Resultat visar att de flesta av eleverna har en positiv 
attityd i form av njutning av idrott och hälsa. Attityden och njutningen minskar dock 
från årskurs 6 till 8, och en anledning till det är återkommande av samma aktiviteter. 
När eleverna känner sig bekväma i en lärandemiljö leder det till en positiv 
lärandemiljö och möjligheter till lärande. Men om istället den kognitiva och affektiva 
attityden är negativ så påverkas också lärandemiljön negativt. Beroende på vilken 
attityd eleven har till ämnet kommer den också att spegla lärandet, som enligt studien 
minskar ju äldre eleverna är (Subramaniam och Silverman, 2007). 

I studien High School Students' Attitudes Toward Physical Education in Delaware 
ville Bibik, Goodwin och Omega-Smith (2007) se elevers attityder och uppfattningar 
till idrott och hälsa och om elever anser att lärandet i ämnet är värdefullt. Studien 
genomfördes i enkätform av 223 elever i årskurs 9 i delstaten Delaware. 12 skolor 
valdes utifrån olika socioekonomiska förhållanden. Studien visar att elever upplever 
idrott och hälsa som positivt och det ger värdefulla erfarenheter för framtiden. Men 
eleverna såg matte, engelska och NO som viktigare än lärande i idrott och hälsa. De 
aktiviteter som elever ansåg som mest meningsfulla var lagsportsaktiviteter så som 
basket, ishockey och volleyboll. 
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3 SYFTE 
 

Syftet med mitt examensarbete är att bidra med ökad kunskap om elevernas 
uppfattningar av undervisningen i ämnet idrott och hälsa och vad de lär sig i ämnet. 

Frågeställningen: 

1. På vilka sätt uppfattar eleverna undervisningen? 
2. Vad uppfattar elever att de lär sig i ämnet idrott och hälsa? 
3. På vilka sätt ser elever att lärandet är meningsfullt? 
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4 METOD 
I det här kapitlet kommer en redogörelse om valet av undersökningsmetod, 
undersökningsinstrument och undersökningsgrupp. Sedan följer etiska aspekter i 
undersökningen en beskrivning angående genomförandet av undersökning och 
bearbetningen av insamlad data.  Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet. 

 

4.1 Undersökningsmetod 
Syftet med undersökningen är att bidra med ökad kunskap om elevernas 
uppfattningar av undervisningen i ämnet idrott och hälsa och vad de lär sig i ämnet 
därför valde jag att göra kvalitativa intervjuer. Kvale (1997) menar att en kvalitativ 
studie söker kvalitativ kunskap och har inte kvantifiering som mål. Intervjuerna kan 
också leda till nya insikter under själva intervjun som i sin tur kan leda till en 
fördjupning. Med den kvalitativa intervjun kommer jag alltstå närmare elevernas 
fördjupade åsikter om ämnet i fråga.  

 

4.2 Undersökningsinstrument 
En intervjumall användes med några inledande frågor som handlade om ålder, 
klassen, hur ofta och hur långa idrottslektionerna är, samt om eleverna idrottar 
utanför skolan (se bilaga 1). Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att 
intervjusamtalets utgångspunkt ska vara något som eleven känner sig bekväm med. 
Det kan bidra till att eleven sedan känner sig redo att börja med intervjufrågorna. 
Utifrån forskningsfrågorna gjordes 2-5 intervjufrågor som behandlade respektive 
forskningsfråga. Kvale (1997) anser att denna tematisering förenklar den 
efterföljande analysen. Intervjun avslutas med Jag har inga fler frågor är det något 
mer du vill ta upp innan vi avslutar intervjun? Kvale (1997) skriver att sådant avslut 
ger den intervjuade ett tillfälle att ta upp sådant som den har undrat eller tänkt på 
under intervjun. 

 

4.3 Undersökningsgrupp 
Arbetet handlar om att studera elevernas uppfattningar av undervisningen i ämnet 
idrott och hälsa och vad de lär sig i ämnet. De elever som deltagit i undersökningen 
går i årskurs 6. Anledningen av valet är att jag har utbildat mig mot denna målgrupp 
samt att yngre elever kan ha svårt att förklara vad de menar än elever i årskurs 6. 
Studien genomfördes på tre utvalda skolor i en medelstor stad i Sverige. Skolorna är 
utvalda utifrån två kriterier. Det första är att det måste finnas elever i årskurs 6 samt 
att undervisningen förekom av en behörig lärare i idrott och hälsa. För att uppväga 
risken att få entydiga svar valde jag att göra studien på tre olika skolor med fem 
stycken elever från varje klass fördelat på åtta pojkar och sju flickor. Eleverna kom 
från samma klass på respektive skola och valdes ut efter alfabetisk ordning i deras 
klasslista. Var det av olika skäl inte någon som ville delta så var det den efterföljande 
på listan som deltog osv. Jag följde här information från Kvale (1997).   
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4.4 Genomförande 
Den första kontakten gjordes med respektive rektor på varje skola. Ett e-post 
meddelande skickades ut till rektorn som fick information om undersökningen, samt 
hur intervjun skulle gå till (se bilaga 2). Efter det bestämdes en tid med en lärare som 
undervisade eleverna i årskurs 6. Intervjuerna gjordes under samma vecka på de 
olika skolorna och genomfördes under elevens ordinarie skoltid. Information om 
undersökningen lämnades till klassen (se bilaga 3) före intervjuerna. I två av 
skolorna genomfördes intervjuerna i ett grupprum intill elevernas klassrum. I den 
tredje skolan utfördes intervjuerna under en pågående lektion i idrott och hälsa i en 
korridor utanför idrottshallen. Inför varje intervju förklarades syftet med 
undersökningen och att ärliga svar uppskattas. Intervjupersonerna fick också reda på 
vilka som kunde tänkas läsa undersökningen och att full anonymitet skulle råda i 
undersökningen (se bilaga 4).  För att inte behöva anteckna under hela intervjun 
användes ett inspelningsinstrument som intervjupersonerna också fick information 
om. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) säger att ett inspelningsinstrument 
kan vara till stor hjälp för att få flyt i intervjun så inte koncentrationen sänks under 
intervjun.   

 

4.5 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra riktlinjer på forskning inom humanistiska och 
samhällsvetenskapliga området som bör följas.  
Informationskravet menas med att den som ska intervjuas skall bli informerad om 
deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deltagandet samt syftet med 
forskningen. Intervjupersonen ska också informeras att deltagandet är frivilligt och 
att den kan avbryta intervjun när den vill. 
Samtyckeskravet innebär att undersökningspersonerna ska ge sitt samtycke att delta i 
intervjun frivilligt. Intervjupersonen har också rätt att själv bestämma hur länge och 
på vilka villkor de ska delta. (a.a.). När det gäller skolfrågor så kan det även behövas 
ett godkännande från rektor, föräldrar, eller lärare, alltså inte enbart från eleven. I 
undersökningen har samtycke erhållits från både rektor (se bilaga 2) och elev.  
Konfidentialitetskravet innebär hur forskaren behandlar undersökningens material, 
att uppgifterna förvaras så att inga obehöriga kan komma i kontakt med materialet. 
Intervjupersonerna ska aldrig nämnas utan de ska förbli anonyma Vetenskapsrådet 
(2002). Det avser att privat data som identifierar undersökningspersonerna inte 
kommer att redovisas. I de citat som publicerats i uppsatsen har information som kan 
riskera anonymitet tagits bort.  
Nyttajandekravet menas med att de uppgifter som samlats in för forskningen endast 
får användas för forskningens ändamål samt att intervjupersonerna ska få tillgång till 
det material som gäller dem. 

 

4.6 Bearbetning av datamaterial 
Efter intervjuerna fanns det 15 inspelade intervjuer som var mellan 6-12 minuter 
långa.  Patel och Davidsson (2003) anser att det inte finns någon bestämd metod hur 
bearbetningen av datamaterialet ska gå till. Oftast sker det genom att inspelat 



16 

material skrivs om till text och att sedan sorters textavsnitt för att få en överblick. Det 
var så arbetet gick tillväga. Först lyssnade jag på intervjuerna och skrev ner dem i ett 
dokument. När det var klart kopierade och klistrade jag in de delarna som tillhörde 
respektive frågeställning i ett nytt dokument för att lättare kunna analysera respektive 
fråga. 

Nästa steg i bearbetningen av materialet var att jag vid upprepade tillfällen läste 
intervjuerna. Patel och Davidsson (2003) säger att efter att ha läst texterna vid flera 
tillfällen går det hitta mönster i svaren och i nästa steg dela in dessa i olika 
kategorier. 

 

4.7 Studiens tillförlitlighet  
I arbetet med studien har jag försökt att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Det 
är en av anledningarna till varför jag valde att spela in intervjuerna samtidigt som jag 
förde stödanteckningar undertiden. Enligt Patel och Davidsson (2003) går det med 
hjälp av en ljudinspelning lagra verkligheten alltså det som sagts på intervjun. I och 
med det går det att lyssna på intervjun flera gånger för att på så sätt försäkra sig om 
att man uppfattat rätt. Enligt Patel och Davidsson (2003) måste krav ställas på 
reliabiliteten och validiteten för att det ska vara kvalité i studier. Begreppen tolkas 
olika om det är en kvantitativ eller en kvalitativ studie.  Reliabilitetsbegreppet är 
förenat med validitetsbegreppet och används därför sällan i kvalitativa studier. 
Validitet i kvalitativa studier ses på hela forskningsprocessen som till exempel att 
den datainsamling som gjorts är tillräckligt stor för att göra en trovärdig tolkning av 
resultatet. Ett annat är att i transkriptionsprocessen som sker från tal till text påverkas 
också validiteten, då kroppsspråk miner och gester inte syns i texten.  Tal är inte text 
så därför kan det vara lockande att ta bort pauser och kommatecken för att bilda rätta 
meningar (Patel och Davidsson 2003). Jag har i intervjuerna använt en mall för att 
det ska bli samma frågor till alla elever som intervjuats. I bearbetningen har jag 
överfört ljudet till texten men har i redovisningen inte tagit bort pauser eller försökt 
ändrat elevernas förklaringar. Det som står i resultatet är precis som eleverna har 
sagt, självklart svårt att få med den spontana reaktionen och elevernas gester och 
miner när de förklarar. Jag har ställt följdfrågor för att försöka få eleverna att svara så 
mycket som möjligt om de till exempel har svårt att komma på något svar till den 
fråga som jag ställt. Antalet intervjuer har valts ur ett rimligt tidsperspektiv för kunna 
genomföra studien men jag har även fått en mättnadskänsla av antalet 
intervjupersoner och på så sätt kunna göra en trovärdig tolkning. 

 
  

 

 



17 

5 RESULTAT 
I det här kapitlet kommer resultatet av undersökningen presenteras. Redovisningen 
sker utifrån syftets frågeställning och delats upp i olika kategorier för att tydliggöra 
studiens olika delar. En kort sammanfattning följer inför varje ny forskningsfråga, 
och förklaring ges inför varje citat som respektive intervjuad elev sagt. Skolorna 
presenteras som skola A, B och C och eleverna får numreringen 1-5 i vilken ordning 
eleven intervjuades, och om det är en flicka eller pojke. 

 

5.1 Elevernas uppfattning av undervisningen i idrott och hälsa 
Här presenteras den första forskningsfrågan, som delas in i fyra delmoment: 
elevernas intresse till undervisningen i idrott och hälsa, innehållet i undervisningen, 
teoretiska moment samt elevernas argument varför idrott och hälsa ska vara ett ämne 
i skolan. 

 

5.1.1 Elevernas intresse för undervisningen i idrott och hälsa 
Undersökningen visar att alla elever har ett positivt intresse till idrott och hälsa. 
Eleverna uppfattar undervisningen som rolig och tycker om att få röra på sig och 
upplever att de mår bra av det.  De elever som även är idrottsligt aktiva utanför 
skolan ser ämnet som det roligaste ämnet. Ett fåtal elever som inte idrottar utanför 
skolan tycker bättre om andra ämnen än idrott och hälsa. De upplever dock att det är 
positivt att arbeta med kroppen men har inget direkt intresse till idrott.   

Det är roligt, det roligaste ämnet (A4 pojk) 

Inget större intresse till idrott men roligt att arbeta med kroppen (C4 flicka) 

 

5.1.2 Innehållet i undervisningen 
Alla elever uppfattar att undervisningen innehåller olika former av bollövningar och 
bollspel, redskapsbana och olika sorters lekar. Ett fåtal elever uppfattar att 
undervisningen innehåller dans men det är bara någon gång per termin. Men det som 
eleverna upplever att undervisning främst innehåller är någon form av bollspel. 
Något annat som eleverna upplever i undervisningen är bristen på variationen i 
ämnet. 

Bollspel  
Det som eleverna upplever att undervisningen främst kretsar kring är olika 
bollaktivteter. Några elever berättar att de aktiviteter som sker utomhus endast 
handlar om bollaktivteter, och då främst fotboll och brännboll.   

Någon slags bollek, redskapsbana eller datten (A4 pojke) 

Vi brukar ha fotboll, innebandy och mycket bollar (B4 flicka) 

 Fotboll och sånt..bollsporter främst (A2 pojke) 
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Brist på variation i undervisningen 
Många av eleverna upplever en brist på variation i undervisningen. Det är ofta 
samma aktiviteter och eleverna får sällan prova på nya saker utan det är mer 
repetition av äldre saker de gjort. Det är endast elever som inte utför några 
bollsporter utanför skolan som saknar variationen i undervisningen. 

Det är väl mest bollar i sådana fall, jag tycker att vi inte blandar våran idrott så mycket. Jag 
tycker vi borde köra mer blandat. (B1 flicka) 

 

5.1.3 Teoretiska moment 
Eleverna uppfattar att undervisningen sällan innehåller teoretiska moment. Några 
teoretiska prov framkommer aldrig och skriftliga arbeten nämner bara någon enstaka 
elev. Eleverna uppfattar diskussioner, arbeten och läsning som teoretiska delar av 
undervisningen i idrott och hälsa. Det är främst tre olika områden i undervisningen 
som eleverna upplever som teoretiska moment i undervisningen och det är kost, 
ergonomi och friluftsliv. 

Vi har inte haft det ännu så mycket, men sen kanske man har det fast då är det nog prov att 
man får röra på sig och så. (A5 flicka) 

 

Kost 
En större del av de tillfrågade eleverna upplever att arbetsområden kring kost 
upplevs som teoretiska moment. Arbetet kring kost sker inte bara i idrottshallen utan 
även i det ”vanliga” klassrummet och eleverna har även besökt matsalen. Eleverna 
menar att de mest diskuterar och läraren berättar hur och varför man ska äta för att 
må bra. Tallriksmodellen är en central del när eleverna beskriver kost som ett 
teoretiskt inslag i undervisningen. 

Tallriksmodellen brukar vi ha..går runt i matsalen och går igenom och så pratar vi om det på 
lektionen och så. Sen har vi en aktivitet om det med en ring i mitten och så brukar vi ha bollar 
till exempel med och rep visar ungefär (A3 pojke) 

 

Ergonomi 
En annan del som några elever uppfattar som teoretiska inslag i undervisningen är 
ergonomi. Eleverna beskriver att de skulle titta och lyssna på läraren och sedan 
skriva hur man till exempel ska lyfta och inte bara göra saker som vanligt. Det som 
eleverna sedan skrivit lämnades in till läraren men utan respons på det de skrivit. 

 Vi skrev typ hur man lyfter och hur man böjde benen när man ska lyfta upp någonting. Hon 
(läraren) visade och så skrev vi hur hon gjorde sen pratade vi om det. (B4 flicka) 

 
Friluftsliv 
Ett fåtal elever uppfattar tre olika områden kring friluftsliv som teoretiska inslag i 
undervisningen. Ett av dem är säkerhet kring friluftsliv där några elever beskriver 
arbetsformen kring isdubbar och förlängda armen. Läraren läst ur ett häfte hur de 
skulle agera och sedan fick eleverna själva testa hur de skulle utföra detta.    
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Alltså i idrotten brukar vi så här, Anna brukar (läraren heter egentligen någonting annat) läsa så 
här eh.. där någonting om svag is när man, med isdubbar förlängda armen så där. (B5 pojke) 

Det andra området några elever uppfattar som teoretiska moment är 
orienteringsdelen och moment som hur en karta läses och tolkas. Även inlärning av 
olika kartecken anser någon elev som teoretiska moment i undervisningen.    

Vi har stadsorienterat i stan, vi ska gå till olika saker, och sen i skogen och följt en karta (B5 
flicka) 

 

5.1.4 Elevernas argument varför idrott och hälsa ska vara ett ämne 
Eleverna framhåller två argument varför idrott och hälsa ska vara ett ämne i skolan. 
Det första är att må bra, eleverna upplever att de mår bra av att röra på sig. Det andra 
är att eleverna ser ämnet som ett avbrott i skolarbetet. 
 

Må bra 
De flesta eleverna uppfattar att undervisningen i idrott och hälsa är ett ämne i skolan 
främst för att det är viktigt att röra på sig och att de mår bra av det. Elever som inte 
idrottar utanför skolan ser idrotten i skolan som deras fysiska aktivitet i veckan och 
på sätt känner de att de inte behöver idrotta utanför skolan. Skulle idrott och hälsa tas 
bort i skolan skulle de eleverna inte få den fysiska aktivitet som de behöver. Några 
elever som idrottar utanför skolan beskriver att ämnet idrott och hälsa behövs för 
elever som inte idrottar utanför skolan. 

Jag vet inte om det är många som har sån är fysisk idrott, för jag eh.. annars kommer man få 
dålig kondition om man inte tränar så här ganska ofta, men alltså dom som går i ishockey 
tränar typ ganska mycket i veckan medan jag bara har idrott två ggr i veckan som då är min 
träning. (A5 pojke) 

 

Avbrott i skolarbetet 
Några elever beskriver att ämnet ska finnas i skolan för att det är ett avbrott mot det 
vanliga skolarbetet och för att de inte ska behöva ”jobba” hela tiden. Att jobba hela 
tiden syftar eleverna till att arbeta med andra ämnen i klassrummet. Någon enstaka 
elev utrycker att idrott och hälsa tillhör skolan och att det skulle bli tråkigt utan 
ämnet.  Det är främst elever som idrottar utanför skolan som anser detta. 

Allting handlar ju inte bara om att läsa och skriva i skolan (B5 flicka) 

 

5.2 Elevernas uppfattning av lärande i ämnet 
I denna del presenteras resultatet utifrån min andra forskningsfråga och beskriver vad 
eleverna uppfattar att de lär sig i ämnet samt vad de anser att de ska lära sig.  Till sist 
en del om elevernas uppfattning av vad som saknas i undervisningen 

 

5.2.1 Elevernas uppfattning vad de lär sig i ämnet 
Eleverna har svårt att förklara och måste tänka en lång stund innan ett svar ges när de 
ska svara på vad de uppfattar att de lär sig i ämnet.   
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Man lär sig väl ganska mycket grejer egentligen fast man inte tänker på det att man lär sig 
det egentligen. Man tänker mer att det är som man tänker det mer som ett spel en lek nästan. 
(B2 flicka) 

De flesta elever svarar att de lär sig mycket och att de lär sig lite av allt men har svårt 
att specifikt komma på någonting. Många elever beskriver att de lär sig mycket fast 
man inte tänker på det, utan att det mer känns som en lek. Det som eleverna 
beskriver att de lärt sig i ämnet är inom följande områden.  

 
Kondition och styrka 
De flesta av eleverna nämner styrka och kondition som något de lärt sig i ämnet. 
Några enstaka elever beskriver att de lärt sig styrkeövningar som de har användning 
av men även hur olika muskler fungerar och hur de ska stretchas. 

Jag har fått lite bättre kondition och blivit starkare (A4 pojke) 

 
Regler och bollspel 
Hur olika bollspel fungerar och dess spelidé anser några elever att de lärt sig, liksom 
olika bollspelsregler. De som upplever att de lärt sig detta är elever som inte idrottar 
med någon bollsport utanför skolan.  

Vi lär oss ganska mycket bollsporternas regler, eh... passning, eh… vad heter det när det ska 
vara mål, handboll till exempel, hur spelet fungerar. (C1 pojke) 

 

Kost 
Kost är ett område som många av eleverna anser att de lärt sig någonting. Det 
handlar hur de ska äta för att må bra och varför man behöver mat. Några elever 
menar att de lärt sig att de ska äta enligt tallriksmodellen. 
 Att man ska ta eh... äta enligt tallriksmodellen för så man ska orka med dagen. (A5 pojke) 

 

Dans 
Det är både pojkar och flickor som anser att de lärt sig dans i ämnet och det svaret 
kommer från både elever som idrottar utanför skolan och elever som inte gör det.  

Jag har lärt mig dansa..jag har lärt mig lite om allt (C3 flicka)  

 

Samarbete 
Ett par elever upplever att de blivit bättre på att samarbeta med andra i ämnet. En 
elev beskriver att den blivit en bättre lagspelare. 

Man kanske har lärt sig att samarbeta (B3 pojke) 

Jag kanske har blivit en bättre lagkamrat (A1 pojke) 

 

Ergonomi 
Att de har lärt sig hur de ska bära och lyfta saker rätt anser några elever  

Jag har lärt mig mycket typ hur man ska lyfta sakar och så (B5 flicka) 
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Orientering 
Någon enstaka elev upplever att han har lärt sig karttecken i undervisningen i ämnet.    

Jag har lärt mig ganska mycket om tecken i orientering (A3 pojke) 

 

5.2.2 Elevernas uppfattning av vad de ska lära sig i ämnet  
Det är en stor spridning av vad eleverna uppfattar vad de ska lära sig av 
undervisningen i ämnet.  Några elever beskriver att det är viktigt att lära sig allt inom 
idrott eller lite om varje idrott samt regler inom olika bollsporter. Någon enstaka elev 
framhåller att ledarskap är viktigt att kunna. Det som kan urskiljas är att eleverna ser 
något gemensamt i vad de ska lära sig i ämnet genom fyra olika kategorier som är 
uppnå kursplanens mål, fysisk förmåga, samarbete och hälsa. 

Allt möjligt inom idrott och hälsa (A1 pojke) 

 

Uppnå kursplanens mål 
Några elever hänvisar till målen när de ska beskriva vad de uppfattar att de ska lära 
sig i undervisningen.  Eleverna beskriver simning och dans som är två områden som 
står i målen att elever i årskurs 6 förväntas uppnå i idrott och hälsa. 

Eller på simning det är också idrott eh... aa… det är något mål att man ska simma ett antal 
meter (A2 pojke) 

Det som de säger som står i målen, det är nog viktigt (B3 pojke) 

 

Fysisk förmåga 
Ett fåtal elever beskriver att de ska kunna utföra vissa moment med sin kropp. Det 
kan vara att göra en kullebytta eller slänga sig i en lian från en pall till en annan. En 
elev tror att man måste uppnå en viss nivå i till exempel höjdhopp när man ska börja 
högstadiet. 

Ja… det enklaste typ, kullerbyttor och så. (A2 pojke) 

 

Samarbete 
Ett par elever menar att samarbete är något elever förväntas kunna i årskurs 6.  
Samarbeta som ett lag och att varje elev ska kunna ta ansvar för sig själv, anser 
någon enstaka elev.  

Samarbeta, det måste man kunna och försöka göra sitt bästa (A4 pojke) 

 

Hälsa 
Ett fåtal elever beskriver hälsa som något elever i årskurs 6 ska kunna. Att det är 
viktigt att röra på sig och att man äter rätt och bra menar eleverna. 

Det är det här med hälsan, att man ska äta frukost lunch och så. För det påverkar hur man 
mår och att man rör på sig. (C3 flicka) 
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5.2.3 Elevernas uppfattning av vad som saknas i undervisningen 
Nästan alla elever upplever att de inte saknar någonting i ämnet. De flesta av 
eleverna säger att det är bra som det är. Det är någon enstaka elev som saknar hantlar 
i undervisningen och vill lära sig olika övningar och hur man tränar med hantlar. En 
annan elev vill springa mer. En elev beskriver lokalens begränsande möjlighet. 
Eleven vill kunna spela riktiga bollsporter inomhus men salen är för liten och de 
begränsar möjligheten till det. 

Nähe.. jag känner att jag vill bli bättre på det vi redan har. Jag tycker det är bra som det är. 
(C4 flicka)  

Vi har ingen jättestor hall det är lite dåligt tycker jag. Det går ju inte köra fotboll och 
innebandy och så där, vi gör ju det, men det är inte kul (B3 pojke) 

 

5.3 Meningsfullt lärande i idrott och hälsa, enligt eleverna 
Många elever har svårt att svara på hur de kan använda de kunskaper de lär sig i 
ämnet utanför skolan och i framtiden.  Det som eleverna ser gemensamt är ergonomi 
samt olika träningsformer för att må bra. Utöver det är det en stor spridning på 
svaren på hur eleverna ser på användning av lärandet utanför skola och i framtiden. 

 

5.3.1 Användning av lärandet utanför skolan 
Elever som idrottar utanför skolan ser användningen av lärandet i ämnet på ett sätt 
medan elever som inte idrottar utanför skolan ser lärandet på ett annat. Eleverna ser 
nödsituationer, kost, träning och ergonomi som delar i undervisningen som de har 
användning av utanför skolan. 

 

Elever som idrottar utanför skolan 
De flesta av eleverna som idrottar utanför skolan uppfattar att det man gör i idrott 
och hälsa har de användning av i den eller de idrotter de utövar utanför skolan. En 
elev beskriver att när de lär sig nya styrkeövningar har han användning av det när de 
ska köra ett extra pass i sin idrott på fritiden. 

Ja, det är kondition och styrkan... om man kör fotboll, man springer ju ganska mycket i fotboll 
och innebandy också, det är ju ganska tuffa närkamper och så. (A4 pojke) 

Alltså, jag lär väldigt mycket balans i eh… idrotten och det hjälper mig väldigt mycket i 
ridningen. (B1 flicka) 

 

Elever som inte idrottar utanför skolan 
Ett fåtal elever som inte idrottar utanför skolan ser användning av regler och 
förståelse för olika sporter när de ska spela med kompisar eller om de ska börja i 
någon idrott. Då kan de redan hur spelet fungerar. 

Fotboll kör man ju ganska mycket på fritiden med kompisar och så och det är ju ganska bra 
att kunna reglerna som jag lärt mig här. (C1 pojke) 
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Nödsituationer 
Några elever beskriver att de lärt sig att livrädda i vattnet och som de kanske 
kommer ha användning av om det uppstår en sådan situation. En annan elev berättar 
att den kanske kommer ha användning av hur man ska hantera nödsituationer på 
vintern. 

Aa, livräddning i så fall… som man gör, våra mål är väl typ det… det lär man sig och det 
kunde jag inte innan och det kan jag få användning för (B5 flicka) 

 Vi lär oss hur man gör på vintern, i fall man trillar i isen, eh.. det är bra att ha. (A2 pojke) 

 

Kost  
Ett fåtal elever beskriver att de har hjälp av tallriksmodellen både utanför men även i 
skolan när de ska ta mat. Med hjälp av den modellen vet eleverna hur de ska lägga 
upp maten på sin tallrik för att få i sig rätt kost. 

Det är väl tallriksmodellen, innan åt jag typ ganska så lite grönsaker och sånt, nu äter jag mer 
(A5 pojke) 

 

Träning 
Några elever ser ett meningsfullt lärande i hur de ska träna utanför skolan och att de 
gör på rätt sätt.  

Det är väl typ fysik, alltså hur man ska träna utanför skolan så jag inte tränar på fel sätt. (B2 
pojke) 

 

Ergonomi  
Ergonomi ser några elever att de har användning av utanför skolan, så att de lär sig 
att lyfta rätt och att inte skada sig när de ska lyfta något tungt. 

Ja, det är väl typ hur man lyfter, hur man gör så man inte skadar sig. (B5 flicka) 

Ja men, hur man bär saker och så det gör man inte bara i skola. Det gör man hemma också i 
affären till exempel (B4 flicka) 

 

5.3.2 Elevernas uppfattning av hur lärandet kan användas i 
framtiden 

När eleverna ger förklarningar hur de kan använda sina kunskaper i ämnet är det en 
stor spridning på svaren. Ett fåtal av eleverna ser ingen användning alls av vad de lärt 
sig. Många av svaren handlar om att eleverna kommer att ha användning av styrka 
och kondition på olika sätt. Men det går att dela in svaren enligt följande kategorier: 
motionsformer, arbetslivet, kartläsning, gymnasiet, ergonomi, proffsplaner och ingen 
användning. 
Motionsformer 
Många av eleverna svarar att det är viktigt att röra på sig för att sköta sin kropp i 
framtiden. En elev ger ett exempel att simning är en bra motionsform att använda i 
framtiden. Det är lämplig motion gentemot löpning för att simning är mer skonsamt 
för kroppen. 
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Simning, att man ska simma väldigt mycket för då blir man stark i armarna och det är bättre 
om man inte vill springa (A2 pojke) 

 

Arbetslivet 
Ett par elever ser användning av lärandet i kommande yrken. Skulle de få ett arbete 
som kräver god fysik är det nödvändigt med en god styrka och kondition som de har 
fått igenom idrott och hälsa. En annan elev beskriver att som blivande idrottslärare 
finns redan bra kunskaper om ämnet som skulle hjälpa i det yrket. 

Alltså om man ska ha ett arbete då måste man kunna arbeta mycket och hålla ut och om man 
har ett jobbigt arbete som är tungt då kan det vara nödvändigt att ha både styrka och 
kondition och så här rörelser. (C1 pojke) 

Kartläsning 
När man blir äldre och besöker en ny stad så kanske man behöver använda en karta 
för att lokalisera sig eller hitta till någon plats. I och med orienteringsträningen 
menar eleven att en säkerhet finns för kartläsning. 

Att använda karta kanske man gör mer när man blir äldre och man är i en ny stad (B5 flicka) 

Gymnasiet 
Kunskaper i friidrott uppger en elev som användbara när hon ska börja på gymnasiet.  

Kanske friidrott, ja alltså jag tycker det är roligt och man kan ha med sig det till gymnasiet 
(C3 flicka) 

Ergonomi 
Ett fåtal elever avser att det de har lärt sig inom ergonomin är bra kunskaper som de 
har användning av hela livet. Detta för att de kan bära rätt från början och på så sätt 
spara sin rygg och kropp när de bli äldre 
 Det är väl hur man lyfter där med (B4 flicka) 

Proffsplaner 
En elev ska satsa på en sport och då kommer styrka och kondition som eleven har 
fått och lärt sig i ämnet vara användbart. 

Styrka och kondition… när jag blir större ska jag typ satsa på sport och så och då kan det 
vara bra att ha det då (A4 pojke) 

Ingen användning 
Upplevelsen av att det som de lär sig i ämnet idrott och hälsa saknar användning i 
framtiden upplever ett fåtal elever.  

Inget som jag kan komma på (C2 flicka) 

Jag vet inte, jag tänker inte så långt (B1 flicka) 
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultatet av min studie kopplat till min teoretiska 
utgångspunkt och tidigare forskning. Respektive forskningsfråga från mitt syfte 
diskuteras var för sig. 

 

6.1 Elevernas uppfattning av undervisningen i idrott och hälsa 
 

Inställning 
Inställningen gentemot ämnet idrott och hälsa upplevs som positivt visar min 
undersökning. Elever som är aktivt idrottande utanför skolan tycker även att det är 
det roligaste ämnet. Elever som däremot inte idrottar utanför skolan kan uppleva 
andra ämnen som roligare, men har dock en positiv inställningen till idrott och hälsa.  
Enligt Lundvall och Meckbach (2008) visade 80 procent av eleverna att de hade en 
positiv inställning till ämnet, men att var fjärde flicka dock hade en negativ 
inställning. I likheter med mitt resultat upplever de eleverna som idrottar utanför 
skolan en mer positiv inställningen till ämnet. Lundvall och Meckbach (2008) menar 
att eleverna istället möter sådant som de redan känner sig ha kunskap i,  och därför 
blir attityden mot ämnet positivt. Subramaniam och Silverman (2007) säger dock att 
den positiva inställningen minskar mellan årskurs 6 och 8. Anledningen är att 
eleverna upplever att de saknar variation i undervisningen.  

 
Innehåll 
Variationsbristen som Subramaniam och Silverman (2007) anser att eleverna 
upplever syns även i min studie. Min undersökning visar att eleverna upplever att 
undervisningen idrott och hälsa är variationsfattig och att de sällan får pröva nya 
aktiviteter. Subramaniam och Silverman (2007) förklarar det med att det ofta är 
återkommande av samma aktiviteter från år till år. Det som undervisningen 
domineras av enligt tidigare forskningen (Redelius 2004 och Eriksson m.fl. 2003) är 
olika bollaktiviteter. Resultatet från min studie visar på samma sak. Det som eleverna 
upplever att undervisningen främst innehåller är olika bollspel och bollekar.  Enligt 
Meckback (2004) anser lärarna att undervisningen främst innehåller olika bollspel. 
 

Teori och praktik 
I denna studie upplever eleverna att undervisningen innehåller teoretiska moment 
inom arbetsområden som kost, ergonomi och friluftsliv.  De flesta eleverna upplevde 
att kosten var en teoretisk del för läraren pratade mycket om det och att de inte 
befann sig i idrottshallen under de tillfällena.  Ergonomi upplevdes som teoretiskt för 
att eleverna fick anteckna på papper som sedan lämnades in. Inom friluftsliv delen 
upplevdes ett teoretiskt inslag när läraren pratade om säkerhet kring friluftsliv samt 
kartläsning i orientering. Gustavsson (2002) förklarar teoretisk kunskap som 
tänkande, och praktiskt som handlade. På samma sätt upplever eleverna det förutom i 
ett avseende kring orientering. Då kombineras både teoretisk och praktisk kunskap 
vilket kan kopplas till Gustavsson (2002). Den teoretiska kunskapen är själva 
sanningen (tolkandet av kartläsningen) och det praktiska själva verket (löpning eller 
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gåendet i orienteringsdelen). Säljö (2010)  säger också att enligt företrädarna för det 
sociokulturella perspektivet går det inte att skilja på intellektuella och fysiska 
redskap, utan de är istället förutsättningar för varandra. Sambandet mellan det 
intellektuella och det fysiska sammanfattas som kunskaper och färdigheter varken är 
teoretiska eller praktiska utan de ska alltid ses tillsammans. Undersökningsresultat 
från min studie visar att undervisningen sällan innehåller några former av prov eller 
arbeten. Detta överensstämmer Lundvall och Meckbach (2008) som uppger att 
lärarna sällan ger eleverna prov eller arbeten i ämnet.  

 

Ämne i skolan 
Elevernas argument varför idrott och hälsa ska vara ett ämne i skolan handlar om att 
eleverna mår bra av att röra på sig och att det är ett positivt avbrott i skolarbetet.  På 
samma sätt förklarar Larsson (2004) att eleverna ser ämnet som ett avbrott mot de 
”vanliga ämnena” och att det är tillfällen för rekreation. Eleverna anser även att 
ämnet behövs för att de ska få en god kondition och inte bli tjocka (a.a.). 

 

6.2 Elevernas uppfattning om vad de lär sig i ämnet   
 

Förklaringssvårigheter 
Elever har svårt att direkt beskriva något som de har lärt sig i ämnet idrott och hälsa. 
Det visar både min studie och Larsson (2004) som med följdfrågor fick leda eleverna 
fram till ett svar. Även lärare har svårt att förklara vad det är eleverna ska lära sig i 
ämnet menar Larsson (2005). Det visar att det finns en osäkerhet kring vad ämnets 
kunskapsobjekt är då både elever och lärare har svårt att förklara sig i denna fråga. 
Drotner (1996) förklarar att elever har svårt att svara på vad de lär sig i den estetiska 
lärprocessen (där idrott och hälsa ingår) men att i görandet ingår ett lärande som 
upplevs roligt och skapar glädje som driver eleverna i den estetiska lärprocessen. I 
min studie upplever eleverna att de lär sig massor som de inte tänker på, samt att det 
är svårt att precisera vad de har lärt sig. Att det finns kunskaper i det vi gör menar 
Säljö (2010) för när människor utför fysiska handlingar finns det en tanke i det vi gör 
som är sammankopplad med det vi utför. Det är dock en skillnad på att skriva en 
uppsats eller att laga en bilmotor, men för att kunna utföra det måste reflektion, 
kunskaper och fysisk handling förekomma.  

 

Elevernas lärande i ämnet 
Denna studie visar att det eleverna upplever att de lär sig är främst inom kost, 
bollspel, ergonomi, samarbete, orientering samt kondition och styrka. Elever från alla 
tre skolorna där intervjuerna gjordes upplever att de lär sig är inom kostområdet. 
Larsson (2005) nämner ”hälsobiten” som en del av vad eleverna lär sig i ämnet. 
Hälsobitens omfattning är ganska bred där kosten bara är en del. Elever från en skola 
upplever ergonomi som något de har lärt sig i ämnet. Det kan också vara en del av 
det Larsson (2005) uttrycker som ”hälsobiten”. Eleverna i min studie upplever att de 
lärt sig någonting inom olika bollspel. Det kan regler och spelets idé. Ett liknande 
svar fick Eriksson m.fl. (2003) där eleverna svarade att de lärt sig olika 
idrottsaktiviteter.  I dessa aktiviteter upplever lärarna att eleverna ska lära sig det 
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”sociala samspelet” (Larsson 2005). Det är något som eleverna i denna studie också 
upplever. De svarar att de blivit bättre på samarbete och bättre lagspelare. Dans och 
orientering är två ämnesområden som få elever upplever att de lärt sig någonting 
inom visar min studie, liknande resultat framkom i studien av Eriksson m.fl. (2003) 
där också bara ett fåtal upplevde lärande inom dessa områden. Larsson (2004) 
förklarar det med att dans och friluftsliv (där orientering ingår) får väldigt lite 
utrymme i ämnet. Det trotts att Lgr 11 (Skolverket 2011) tredje ämnesområde 
handlar om friluftsliv och utevistelse så upplever väldigt få elever att de får 
kunskaper inom det. Resultat i denna studie visar dock att eleverna upplever att de 
lär sig olika karttecken inom orientering. 

Undersökningens resultat visar att det som eleverna uppfattar att de ska lära sig i 
ämnet är det som står i kursplanen.  Eleverna har svårt att beskriva vad det är för 
något men dans och simning är två områden eleverna kan beskriva utifrån 
kursplanen. Enligt Lgr11 (Skolverket 2011) ska ämnet innehålla rörelser som dans 
och simning. Att kunna utföra vissa fysiska moment är något som eleverna upplever 
att de ska kunna enligt min studie. Det kan vara sådant som att kunna hoppa en viss 
höjd eller kunna utföra någon gymnastisk övning. Annerstedt (2001) förklarar att 
denna syn visar hur ämnet såg ut förr. Idag handlar det om en målundervisning som 
utesluter att eleverna ska klara en viss nivå för ett visst betyg. Men trots det har 
eleverna denna syn på ämnet. Eleverna enligt min studie liksom studien av 
Subramaniam och Silverman (2007) menar att undervisningen i ämnet har en 
variationsbrist. Men samtidigt upplever eleverna i min studie att de inte saknar något 
i ämnet, utan det är bra som det är.  Larsson (2001) beskriver en ämnesutveckling 
som visar att ämnet har kvar många drag från förr och att eleverna upplever att det är 
bra som det är. En förklaring till det kan också vara att eleverna som jag intervjuat 
har gått på samma skola från F-6 och de har då inte fått insyn hur andra lärare 
bedriver undervisning och på så sätt kan de inte förklara sig. Samarbete och hälsa är 
slutligen det som eleverna uppfattar att det är något de ska lära sig enligt denna 
studie.  Det är två områden i ämnet (Larsson 2005) som också lärarna uppfattar att 
eleverna ska lära sig. Hälsa är ett brett spektra men lärarna kallar det hälsodelen samt 
det sociala samspelet 

 

6.3 Meningsfullt lärande enligt eleverna 
 

Idrottsliga kunskaper 
I denna studie visar resultatet en skillnad på hur elever upplever att de har 
användning av det som de lär sig i ämnet utanför skolan. Elever som idrottar utanför 
skolan ser att de har användning av det som de lär sig i ämnet i den idrott de utövar. 
Elever som inte idrottar utanför skolan ser regelkunskaper och hur olika sporter 
fungerar som användbarhet när de ska spela det med kompisar eller börja med någon 
idrott. Det visar även Goodwin och Omega-Smith (2007) i sin studie där elever ansåg 
att meningsfullt lärande i idrott och hälsa var lagsportsaktiviteter som basket, 
ishockey och volleyboll. Både elever som redan är aktiva i någon idrott men även 
elever som inte är det ser ett meningsfullt lärande. 
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Säkerhet och nödsituationer 
Undersökningen visar att elever ser användning av kunskaper i hur de ska agera i 
olika nödsituationer så som livräddning i vatten men även på isen.  Enligt Lgr11 
(skolverket 2011) ska undervisningen innehålla säkerhet vid utevistelse. Det är dock 
något som ingen annan undersökning som jag tagit del av visat.  

 

Hälsa 
Olika delar inom hälsobiten upplever eleverna som meningsfullt lärande. Det handlar 
om kost, hur eleverna ska träna efter skolan samt ergonomi. Att eleverna upplever 
kost och ergonomi som meningsfullt visar dock ingen annan undersökning som jag 
tagit del av. Larsson (2005) framhåller istället ”hälsobiten” som dock är väldigt bred, 
så det är svårt att tolka vad som ryms inom det. 

 

Framtiden 
Utifrån resultatet i studien är det en stor spridning av vad eleverna upplever som 
meningsfulla kunskaper i ämnet, och  som de har användning av i framtiden.  Några 
elever ser användningen av kunskaper i form av att det kommer hjälpa dem i den 
fortsatta skolgången, arbetslivet och tänkta proffsplaner. Att det är viktigt att sköta 
om sin kropp ser eleverna också som viktiga kunskaper för framtiden så som bra 
motionsformer men också hur de på bästa sätt kan spara sin kropp med ergonomiska 
lyft. Kartläsningen upplever ett fåtal som viktiga kunskaper för framtiden.  

 

6.4 Fortsatt forskning 
Att idrott och hälsa är ett omtyckt ämne samt att elever lär sig många olika saker i 
ämnet visar denna samt andra studier. Något som skulle vara intressant att forska 
vidare om är hur elever ser utvecklingsmöjligheter med ämnet. Ämnet och dess 
innehåll har varit ganska lika genom åren med vissa förändringar. Hur tycker 
eleverna att ämnet kan utvecklas för att bli bättre? Denna undersökning tangerade 
detta lite när frågan ställdes om vad eleverna saknade i undervisningen. Svaret blev 
då att eleverna inte saknade något utan det var bra som det är. För att ämnet ska 
kunna utvecklas kan en undersökning göras om vad elever tycker att ämnet kan bli 
bättre på samt ge förslag på att utveckla ämnet. Kanske finns det möjligheter med att 
utveckla ämnet med olika hjälpmedel inom IKT (information kommunikation 
teknik). Frågan är obesvarad. 
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BILAGA 1 
Intervjumall   

 
Inledande frågor 

- Hur gammal är du? 
- Hur många är ni i klassen? 
- Hur många tillfällen har ni idrott och hälsa i veckan? 
- Hur lång är varje lektion? 
- Idrottar du utanför skolan? (vad? Hur ofta?) 

 

Forskningsfråga 1 
På vilket sätt uppfattar eleverna undervisningen? 

- Berätta hur ditt intresse är för ämnet idrott och hälsa? 
- Berätta om hur du uppfattar undervisningen i idrott och hälsa? 
- Innehåller undervisningen några teoretiskt moment? 
- Beskriv vad ni huvudsakligen gör på lektionerna? (vilka är de vanligaste 

aktiviteterna?) 
- Varför ska idrott och hälsa vara ett ämne i skolan tycker du? (varför inte) 

 

Forskningsfråga 2 
Vad uppfattar elever att de lär sig i ämnet idrott och hälsa? 

- Beskriv något du lärt dig i ämnet? 
- Vad uppfattar du att elever i årskurs 6 ska lära sig i idrott och hälsa? 
- Finns det något som du vill lära dig som du saknar i undervisningen? 

Forskningsfråga 3 
På vilket sätt ser elever att lärandet är meningsfullt? 

- Kan du beskriva något du har lärt dig i ämnet som du har användning av 
utanför skolan? 

- Kan du beskriva något du har lärt dig i ämnet som du har användning av i 
framtiden? 

 
 

Avslutning 
Jag har inga fler frågor är det något mer du vill ta upp innan vi avslutar intervjun? 
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BILAGA 2  
Mail till rektorer 

 
Hej! 
Jag heter Magnus och läser till lärare. Jag skriver nu mitt examensarbete som handlar 
om hur elever uppfattar undervisningen och vad de lär sig i ämnet idrott och 
hälsa. Jag ska i min uppsats intervjua fem elever från tre olika skolor. Det gäller 
elever i årskurs 6 som har ämnet idrott och hälsa på schemat. Varje intervju 
beräknas ta ca 15 min och de är helt frivilligt för eleverna att delta. Urvalet av 
eleverna är att fråga de fem första eleverna på klasslistan och om en elev inte vill, så 
tar jag den som kommer näst på listan osv. Det skulle vara bra om det kan ske i nästa 
vecka. Därför vänder jag mig till dig och undrar om det är ok? Eller ska jag kontakta 
klassläraren direkt?  

 

Mvh, Magnus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

           
 BILAGA 3 

Information till klassen 
 

• Jag läser till lärare och skriver mitt examensarbete 
• Syftet med mitt examensarbete är att bidra med ökad kunskap om elevernas 

uppfattningar av undervisningen och vad de lär sig i ämnet idrott och hälsa.  
• Frivilligt att delta. 
• Ca: 5 elever kommer att bli intervjuade 
• Intervjuerna tar ca: 15 min 
• Börjar högst upp på klasslistan. 
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BILAGA 4 
Information till intervjupersonen 

 
1. Syftet med mitt examensarbete är att bidra med ökad kunskap om 

elevernas uppfattningar av undervisningen i idrott och hälsa samt vad 
de lär sig i ämnet. 

2. Friviligt att delta 
3. Intervjun kan avbrytas när du vill 
4. Resultatet kommer att publiceras i mitt examensarbete  
5. Intervjuerna kommer att vara anonymt publicerade i arbetet. 
6. Intervjuerna kommer även att spelas in och enbart avlyssnas av mig i 

bearbetningen av resultatet  
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