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ABSTRAKT 
 
Denna uppsats har för avsikt att undersöka om hur elever lär sig på bästa sätt inom idrott 
och hälsa. Åtta elever i åldrarna tolv till tretton år har intervjuats och de är alla eniga om 
att det krävs olika inlärningssätt beroende på vad som ska läras ut, de gör även till viss 
del skillnad på teoretiska och praktiska ämnens sätt att lära. De framkommer att de 
intervjuade personerna själva föredrar helt skilda arbetssätt för att optimera sin egen 
inlärning. Vidare tas frågan om varför eleverna lär sig upp, detta är de intervjuade 
personerna då rörande överens om, att det är ett måste för att klara sig i framtiden, både 
rent privat, för att kunna handla etc., men även yrkesmässigt. Vilket även tas upp av 
några författare, samtidigt som andra författare är rädda att elever nyfikenhet till nya 
kunskaper kanske falnar om pressen från samhället blir för stor. 
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1 INTRODUKTION 
 

I kursplanen som framtogs av Skolverket 2010 för ämnet idrott och hälsa går att läsa 
att fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 
välbefinnande. Det går även att läsa om hur positiva upplevelser av rörelse och 
friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i 
livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både 
individen och samhället (Skolverket, Lgr11) 
Men vad är det för färdigheter och kunskaper? Hur påverkar det mig som individ och 
hur påverkar det samhället om jag kan spela fotboll eller simma? För det är väl det 
som man menar med färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa? 

Att jag som studerar till idrottslärare är något mer insatt i ämnet ses nog inte som så 
konstigt. Jag vet ungefär vad skolverket vill att jag ska lära ut, de praktiska, 
teoretiska, konkreta kunskaperna i all fall. Men HUR ska jag lära ut detta. Vad är 
kunskap och lärande? Hur lär sig barn?  

I denna studie har jag valt att undersöka hur elever anser att de lär sig. Dels hur de lär 
sig men framförallt hur man tillskriver sig detta i just ämnet idrott och hälsa. 
Tidigare studier har visat på att elever har svårt att svara på frågor som: Vad tycker 
du att man borde få lära sig i ämnet idrott (gympa) i skolan? Forskare oroar sig 
därmed för att eleverna inte kopplar samman kunskapsbildning med ämnet (Larsson, 
2004). Om man studerar kursplanens syfte så står det klart och tydligt att eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan 
och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet (Skolverket, Lgr11). Denna 
kunskap kan då inte endast vara förknippad med utövandet av fysisk aktivitet, sport 
och dess regler eller motoriska färdigheter, som att hjula eller göra en kullerbytta, 
vilket var vad barnen i Larssons (2004) undersökning förknippade med kunskap 
inom ämnet, eller? 

Det finns i huvudsak två olika sorters kunskap, praktisk och teoretisk, människan har 
genom alla tider ställt sig frågan om vilken kunskap som är mest betydelsefull 
(Gustavsson, 2002). Detta är även något som speglas i idrottsundervisningen, klyftan 
mellan teori och praktik är stor. Egna erfarenheter säger att man antingen har 
”vanlig” idrott för skojs skull i idrottshallen, eller så har man en teori lektion, då man 
i vanlig ordning sitter och lyssnar eller läser sig till kunskap. Grunden till denna 
klyfta får man genom att studera kursplanen för ämnet. Där det i syftes 
beskrivningen klart och tydligt går att läsa om alla fysiska aktiviteter som eleverna 
ska ges möjlighet att delta vid. Det går att läsa att ämnet är ett praktiskt ämne där 
rörelse står i centrum. Trots detta, ska eleverna sedan bedömas utefter deras 
teoretiska kunskaper inom ämnet (Skolverket, 2010). Är det då konstigt att många 
lärare står som handfallna när det kommer till hur man ska lära ut ämnets kärna?  

Trots detta så har undersökningar kring vad man ska lära sig gjorts, men inom den 
svenska pedagogikforskningen så har ofta problematiken kring HUR man får elever 
att förstå kommit i skymundan (Gärdenfors, 2010). Detta är något jag vill lyfta fram 
och undersöka. Det finns uppenbarligen en tydlig problematik kring hur barn lär sig, 
forskning finns kring varför elever misslyckas att lära sig saker och ting, men inte 
dess motsats i lika stor utsträckning (a.a). 
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden kommer viktiga definitioner, teorier samt annan relevant forskning att 
presenteras. Dessa ligger till grund i undersökningen och kommer att återkopplas i 
diskussionen. 

2.1 Definition: lärande 
Att definiera ordet lärande kan tyckas lätt, allt för ofta är lärande förknippat med 
undervisning i skolan och självklart lär vi oss alla mycket i skolan, men det betyder 
inte att det automatiskt finns ett samband mellan undervisning och lärande. Det finns 
dock många åsikter kring fenomenet lärande och definition för detta är då inte 
enstämmigt. 

Illeris (2007) beskriver lärande som varje process som hos levande organismer leder 
till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk 
mognad eller åldrande. Han fortsätter med att beskriva att ordet lärande har fyra olika 
grundbetydelser inom det vardagliga språket, nämligen följande: det som man har 
lärt sig; de processer hos en person som leder till att man lär sig; samspel mellan 
omgivning och individ; samt synonymt med undervisning (a.a). 

Även Dysthe (2003) skriver att lärande har med relationer att göra, hon menar att det 
pågår ett konstant deltagande och samspel i samhället, där språk och kommunikation 
är grundläggande för att förmedla, detta utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Och 
Säljö (2005) är även han inne på det sociokulturella spåret och beskriver att enligt 
den definition av lärande som ett sociokulturellt perspektiv bygger på är samspelet 
mellan individen och kollektivet viktigt. Han menar även att lärande är en 
grundläggande egenskap hos människan, där hon anses ha en förmåga att ta vara på 
erfarenheter och att plocka fram och använda dessa vid behov i framtida 
sammanhang (Säljö, 2000). 
Egidius (1995) är inne på samma spår som Säljö och skriver att lärande är: 1990-tals 
term för inlärning som betecknar dels förvärvande av kunnande och vetande, dels 
person som är i färd med att lära sig något. 

Gärdenfors (2010) hänvisar till: MIT Encyclopedia of Cognitive Science där det gick 
att läsa följande; betingning, färdighetsträning, att skapa minnen, att forma kognitiva 
kartor, induktion, logiskt resonerande, att skapa schematisk kunskap, kategorisering, 
att skapa analogier, att lära sig språk och att imitera. Han menar på att när man läser 
alla dessa orden för vad lärande skulle vara, så måste man dra slutsatsen att 
begreppet är väldigt brett, att det inte finns någon direkt definition eller vetenskaplig 
teori som kan innefatta alla olika former av lärande. 

2.2 Lärandeteorier  
Då små delar granskas i förhållande till helheten i denna undersökning, där små delar 
är vad som konkret framkommer vid intervjuerna, och helheten är HUR man lär sig 
idrott och hälsa, så anses att en kortare beskrivning av olika lärandeteorier är 
passande. Om alla dessa tillämpas i praktiken eller endast några av dem kommer att 
framkomma i diskussionskapitlet (kap 6) 
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2.2.1 Jean Piaget – kognitivt synsätt 
Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk mångsysslare (pedagog, filosof, 
kunskapsteoretiker, biolog och utvecklingspsykolog) och en stor förespråkare för det 
kognitiva synsättet. Då Piaget var biolog i grunden så ansåg han att människan är 
utrustad med en stark vilja och lust att lära sig nya saker, han bygger därmed sin teori 
på en biologisk-genetisk grund och hävdar att människans förmåga att lära sig är en 
egenskap som utvecklats i arternas kamp om överlevnad (Illeris,	   2001). Piaget 
beskriver i sin utvecklingsteori den intellektuella utvecklingen en människa 
genomgår genom olika stadier, från den tidiga barndomens enkla sensorisk-
motoriska aktivitet fram till den vuxna människans abstrakta tänkanden (Piaget, 
1964) 

På 1970 talet så blomstrade de idéer som Piaget framtagit. Han beskriver det som att 
barn passerar olika stadier i sitt liv, från sensorisk-motoriska till abstrakta tänkanden. 
Dessa stadier är utvecklingsbaserade och ett barn kan därför inte passera ett stadie 
förens de grundläggande strukturerna för just detta stadie är etablerat. Han menar 
även att alla går igenom samma stadier, i samma ordning och att kunskap är en del 
av individens inre och bestäms därför av individens utveckling. Då barnen successivt 
utvecklar större och större förståelse av världen ska skolan anpassa studierna till 
dessa utvecklingsstadier, de ska börja där barnet befinner sig och sedan lära dem nya 
kunskaper baserat på vad dem redan kan (Ekberg & Erberth, 2000). 
Det som utgör själva teorin om lärande hos Piaget är att han uppfattade lärandet som 
en jämviktsprocess. Han menar att en individ hela tiden strävar efter att uppnå 
jämvikt i samspelet med sin omgivning. Detta gör individen genom såkallad 
adaption, dvs. en aktiv anpassningsprocess där individen försöker anpassa sig till sin 
omgivning men försöker även anpassa omgivningen till sig själv. Det handlar alltså 
om en konstant konstruktion och rekonstruktion, en interaktion mellan tidigare 
kunskap och nya intryck. Det kan då tyckas helt naturligt att barn lär sig helt olika 
saker trots att dem får samma undervisning, då varje individ har sina unika och 
individuellt utvecklade kognitiva strukturer så kommer de nya intrycken anpassas till 
vad barnet redan kan, och ny kunskap äger rum, som inte är det andra barnets 
kunskap lik. Det är därför det är så viktigt att skolan anpassar sig till vad barnet 
redan kan. (Illeris, 2001) 

2.2.2 Lev S Vygotsky – den proximala utvecklingszonen 
Under 1980 talet så klev Vygotskys teorier fram som bygger på, till motsatt mot 
Piaget, att människans medfödda reflexer och psykologiska funktioner förändras 
genom de verktyg som kulturen erbjuder, dvs. att omgivningen i allra högsta grad 
påverkar människans utveckling och att inlärningen visst kan påverka utvecklingen. 
Han lanserade då idén om att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning i 
högre grad än att det är en oberoende individuell process. Som exempel nämner han 
att barn kan imitera handlingar som går långt utanför vad de själva förstår vid 
tillfället. Men att den ”yttre” kunskapen kan i ett meningsfullt samband bli till en 
”inre” kunskap, med djupare förståelse. Han anser därför att interaktionen mellan 
barn och vuxna är utvecklingens drivkraft och att de vuxnas kunskap införlivas med 
barnets förståelse. Han beskriver att en händelse kan få mening genom de begrepp 
man förstår den med, samtidigt som begreppets mening utvecklas då de används 
(Ekberg & Erberth, 2000). 
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Vygotskijs infallsvinkel brukar kallas sociokulturell, sociokulturellt perspektiv på 
lärande, då han ser omgivningen som avgörande för individens utveckling och 
prestation. Ett centralt begrepp hos Vygotskys är den proximala utvecklingszonen. 
Det är ett område som ligger utanför det barnet redan kan, alltså utanför den redan 
erövrade färdigheten. Här finns det som man ännu inte behärskar men som barnet 
klarar av med lite stöd. Detta stöd kan komma ifrån en vuxen, förälder, pedagog, 
eller av ett annat barn och när barnet får detta stödet lär den sig tillsammans med 
någon annan, i en interaktion, vilket Vygotskys beskriver som utvecklingens 
drivkraft (Jerlang, 2008). 

2.2.3 John Dewey – learning by doing 
John Dewey var en amerikanske filosof och pedagog som levde mellan 1859 och 
1952 vars arbete lade grunden för den progressiva pedagogiken i USA vilket sedan 
dess har inspirerat ett flertal forskare inom utbildningssektorn världen över. Han har 
också myntat begreppet "learning by doing", vilket är en aktivitetspedagogik där 
teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop (Dewey, 2004). 

 I verket Democracy and Education försöker Dewey ta vid där filosofer som Platon 
och Rousseau slutade, och demokratisera utbildningsväsendet, detta genom att 
kombinera dessa teorier med bl.a. Lev Vygotsky teorier. Skillnaden mellan 
individens väl och samhällets väl är något som Dewey sätter sig emot och menar att 
de snarare harmoniserar med varandra, att den ena behöver den andra och vice versa 
för att utvecklas. Dewey såg på utbildning som något som skulle förse individen med 
kunskaper som denna hade praktisk nytta av både i det yrkesmässiga men även i det 
personliga livet. Dewey anser att det bästa sättet att lära sig på var att praktiskt öva 
tills man behärskade momentet och att man skulle ta motstånd från ett enbart 
teorietiskt inlärningssätt, det var här begreppet ”learning by doing” föddes. Han 
skriver att detta teoretiska inlärningssätt endast är en form av memorering och att det 
istället var problemlösning och kritiskt tänkande hos individen som skulle tränas. 
(Dewey, 2004) 

2.2.4 Skinner – och behavorimsen 
Burrhus Frederic Skinner var en amerikansk psykolog och författare som levde under 
nästan hela 1900-talet (1904-1990). Han var en stor förespråkare behaviorismen som 
enligt Gärdenfors (2010) har försökt ta ett helhetsgrepp på lärande. Behaviorismen 
var ledande under första delen av förra seklet, där man endast skulle fokusera på 
individens beteende och de stimuli som gav upphov till det specifika beteendet. Man 
ansåg här att individens tankar, känslor och inre liv inte var något som vetenskapen 
kunde behandla. Inom denna tradition definierar man vanligen lärande som: en 
förändring i en organisms förmågor eller beteende som orsakats av dess erfarenheter. 
Behavioristerna ansåg till en början att allt lärande kunde förklaras som koppling 
mellan stimuli och respons och de enda formerna av lärande man studerade då var 
olika typer av betingning, då man trodde att allt lärande var av denna art. Dock hade 
de svårt att förklara t.ex. råttornas sökbeteende, som bäst beskrivs som att de lärt sig 
en kognitiv karta över sin närmiljö. B.F. Skinner försökte även att beskriva 
språkinlärning som betingning, men detta var något som lingvisten Noam Chomskys 
kritiserade och menade att stimulus och respons inte räcker för att lära sig ett språk 
(Gärdenfors, 2010). 
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Skinner menade på att inlärning gick till på följande sätt, att riktiga svar belönades, 
medan svar som var felaktiga lämnades utan reaktion eller bestraffades. På så sätt 
skulle de ”rätta” kunskaperna förstärkas, oavsett vad för kunskap det handlade om. 
Skinner lanserade en modell baserat på sin inlärningssyn, han kallade den för 
programmerad undervisning, där eleverna stegvis fick frågor. Svarade de rätt på 
frågan fick de möjlighet att svara på nästa fråga, osv (Ekberg & Erberth, 2000). 

I slutet av 1950-talet när kognitionsvetenskapen uppstod, var grundtanken att hjärnan 
fungerade som en dator och att den kallt och effektivt kunde lagra kunskap, detta 
utan något som helst behov av känslor. Denna bild passade mycket bra in på den 
behavioristiska synen på lärande som då var dominerande (Gärdenfors, 2010). Denna 
”förstärkningsmetod” menar Ekberg och Erberth (2000) svarade väl mot vad 
samhället krävde då i det tidiga industrisamhället. Att enkla kunskaper och 
färdigheter var det som efterfrågades och det som skolan skulle förmedla. Vidare 
menar Gärdenfors (2010) att de mest grundläggande formerna av lärande fungerar 
genom förstärkningsmekanismer (betingning). Motivation och känslor är drivkraften 
bakom dessa mekanismer, och beteendet aktiverar belöningssystemet i hjärnan som 
förstärker kopplingen mellan det uppnådda målet och de handlingar som leder dit. 
Belöningssystemet ger upphov till positiva känslor (a.a). 

2.3 Definition lärande och kunskap 
Nedan följer några definitioner av nyckelord som förekommer på flera ställen genom 
undersökningen. Med definitionerna så hoppas vissa frågetecken redas ut och att 
fortsatt läsning underlättas för läsaren. 

2.3.1 Vad är lärande och vad är kunskap 
Lärande är något komplext som kan förekomma med olika mening i olika 
sammanhang, men det som är aktuellt här och nu är individens lärande. Lärande är 
en samling av olika förmågor som är knutna till olika typer av minnesprocesser. De 
olika processerna är kroppslig verksamhet såsom att lära sig gå, cykla, etc. Begrepp 
som vi tar till oss för att hantera vardagen är en av de andra lärande processerna, vi 
lär oss skilja äpple från päron, lär oss känna igen rätt tecken på toalettdörrarna. Dessa 
typer av lärande är såkallade informella och sker utan undervisning. Andra typer av 
lärande är kulturellt och till viss del bestämda av utbildningssystemet så som att lära 
oss räkna, världskrigens historia och hur demokrati fungerar. Vi lär oss även språk, 
till en början rent automatiskt då vi är små barn och härmar det vi hör, sedan med 
stor möda då det grammatiska och meningsuppbyggnader blir av större vikt, detta 
sällan med fullständig framgång (Gärdenfors, 2010). 
Ekberg och Erberth (2000) beskriver att kunskap konstrueras och utvecklas i ett 
växelspel hos individen, baserat på tidigare erfarenheter, vad man vill uppnå, tidigare 
kunskap man redan besitter och utifrån de problem som man upplever, som ett sätt 
att göra tillvaron begriplig. Att förvärvade kunskaper är en aktiv, skapande process 
hos den lärande individen och inte en passiv överföring av kunskap från en lärare till 
en elev. Det finns dock flera olika aspekter på vad som är viktig kunskap och viktigt 
lärande för våra barns utveckling. Allmänt anser de att människan lär sig genom att 
uppleva livet i ett sammanhang, att uppleva i relation till allt annat och det är våra 
känslor som förmedlar detta sammanhang. För att ett barn ska lära sig behöver denna 
ha ett känslomässigt engagemang, ett sammanhang. Ändå delar många skolor upp 
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kunskapen i små ämnesområden, i en osocial och oemotionell miljö, raka motsatsen 
till vad som anses vara optimalt för inlärning (Ekberg & Erberth, 2000). 

En annan definition av lärande kommer ifrån en psykolog vid namn Peter Honey 
som tillsammans med konsulten Alan Mumford kom fram till att en person har lärt 
sig någonting när hon kan visa att hon vet eller känner till någonting den inte visste 
förut (insikter och förståelse såväl som faktakunskaper) och/eller när hon kan göra 
någonting som hon inte kunde tidigare, så kallad färdighet (Honey och Mumford, 
2006).  

Gärdenfors (2010) menar vidare att syftet med lärande inte är att eleverna ska uppnå 
kunskap, det är inte tillräckligt, skriver han och förklarar vidare hur den djupaste 
formen av lärande är att lära för att förstå. Att en elev inte kan skapa total förståelse 
av ett kunskapsområde enbart genom att ta in all information och lära sig all fakta, 
han/hon måste tränga sig in i de underliggande mönstren för att se hur 
kunskapsområdet hänger samman. D.v.s. information ger endast en yta, kunskap ger 
djup, förståelse ger överblick inom ett kunskapsområde. I klassrummet menas detta 
med att en elev inte bara ska kunna svara rätt på en fråga, utan denna ska förstå 
varför och hur de större sammanhangen ser ut. Att bara förse elever med information 
är en ytlig form av undervisning, för att informationen ska bli kunskap så måste 
informationen fästas i minnet med repetition eller genom andra metoder. 
Illeris (2001) beskriver hur lärandet har tre dimensioner.  

1. För det första det som i vanligt tal kallas lärande, ett färdighetsmässigt eller 
betydelsemässigt innehåll, vilket är den traditionella aspekten inom 
inlärningspsykologin vilket innefattar både den behavioristiska synen, men 
även de viktiga riktningarna som Piaget och Vygotskij står för.  

2. Den andra dimensionen är en psykodynamisk process, en process som 
innefattar olika psykiska energier som förmedlas via känslor, attityder och 
motivationer. Dessa energier kan dels fungera som drivkrafter vid inlärning, 
men även påverkas av inlärning. Detta har inte forskats så mycket om inom 
inlärningspsykologin, däremot har det blivit betydligt mer utforskat inom 
utvecklingspsykologin och även personlighetspsykologin, som i många och 
mycket grundar sig på och har utvecklats från Sigmund Freuds teorier.  

3. Den tredje och sista dimensionen kallar Illeris (2001) för social och samhällig 
process där han menar att den förstnämnda är en reaktion utav socialt 
mellanmänskligt samspel medan den sistnämnda är en bakomliggande 
samhällig nivå som påverkar inte bara samhället i sig, utan även dess enskilda 
deltagare. 

2.4 Hur lär man sig? 
Inom den svenska pedagogikforskningen så har ofta problematiken kring HUR man 
får elever att förstå kommit i skymundan (Gärdenfors, 2010). 

Vidare hänvisar Gärdenfors (2010) till en OECD-rapport, Understanding the brain 
(2002), som har kategoriserat upp varför elever misslyckas att lära sig saker och ting;  
 
1) Brist på självförtroende och självuppskattning 

2) Dålig motivation (vill inte riktigt lära sig) 
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3) Verklig eller upplevd otillräcklighet (jag klarar inte av det, det är för svårt – 
känslor), samt  

4) Brist på lärtillfällen (lektioner). 
Samhället kan vanligen styra och åtgärda den fjärde och sista punkten, medan det är 
de två första som är de viktigaste. Så vill man skapa en utbildning på människans 
villkor så ska man sträva efter att förstärka de första två vilket kan verka självklart, 
dock verkar inte kunskapen om hur detta ska uppnås vara tillräcklig (Gärdenfors, 
2010). 

Psykologen Reinhard Pekrun har utvecklat en teori vid namn control value, där 
sambandet mellan känslor, lärande och förståelse beskrivs. Pekrun har i sina 
undersökningar fokuserat på känslor som är kopplade till prestationer i lärsituationer, 
såsom glädje, stolthet, skam och frustration. De faktorer som enligt teorin bestämmer 
vilka känslor som uppträder är elevernas upplevelse av kontroll över sin lärsituation 
tillika deras värderingar av lärandet. I en av studierna Pekrun genomförde inom 
matematik så fann man att flickor upplever att de har mindre kontroll över hur de lär 
sig matematik än pojkar, som en följd av detta var flickornas glädje över att lära sig 
ämnet mindre än hos pojkarna och de var även mer oroliga och skamfyllda inför sitt 
lärande. I teorin kan man se att det går att påverka elevernas känslor i en positiv 
riktning om man höjer deras känsla av att ha kontroll samt ge dem en mer positiv 
uppfattning om värdet av vad de lär sig. Sambandet mellan att förstå och ha kontroll 
är stort, och en negativ konsekvens av teorin är att om man ger en elev mycket 
negativ feedback, får denna helt naturligt en minskad känsla av att kunna kontrollera 
sitt lärande vilket leder till minskad motivation att fortsätta(Pekrun, 2007). Vad 
gäller elevens motivation så skiljer den sig dock åt, man brukar dela upp den i två 
olika typer av motivation; inre och yttre motivation. Den förstnämnda är vad eleven 
har för intressen och drivkrafter som person, medan den sistnämna kommer ifrån 
skolans betygsystem, föräldrars löften om belöningar och hot om bestraffning samt 
ifrån samhällets erbjudande om framtida karriärer. Den minskade motivation som 
Pekrun (2007) i sina undersökningar fann var då en kombination av dessa båda 
motivationsformer. 

Gärdenfors (2010) försöker kategorisera in hur elever lär sig och dess lämpade 
undervisningsmetoder i fyra perspektiv som i grunden är kategoriserade i stigande 
ålder, men han menar på att ingen utesluter den andra och att alla perspektiv är 
tillämpbara i alla åldrar, de kompletterar varandra. 

1) Elver som gör: Hur man får färdighetskunskaper 
Små barn imiterar både medvetet och omedvetet sina medmänniskor och lär sig på 
detta sätt massor trots att det inte alltid finns en avsikt att lära ut vid tillfället. Lusten 
att imitera är en del av den kulturella lärandeprocess som gör barn till kompetenta 
med- aktörer i det samhälle vi växer upp i. Då imitation är så grundläggande så kan 
den enklaste formen av lärande beskrivas som demonstration och imitation, läraren 
visar en handling och elever försöker göra likadant. Här utgår man ifrån att eleven 
inte vet hur man gör handlingen och att det kan lära sig genom att man visar. När 
man undervisar via imitation så fokuserar man på elevers färdigheter och motoriska 
talanger snarare än på dess kunskap och förståelse. Lärande genom imitation sker 
genom träning som ger upphov till en vana. Denna form av undervisning är grunden 
i såkallade lärlingsprogram, men ett lärlingsskap utan reflexion leder inte till någon 
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djupare förståelse, t.ex. behöver en skicklig snickare även veta varför han agerar på 
ett visst sätt, inte bara hur man agerar (Gärdenfors, 2010).   

2) Elever som vet: Hur man får faktakunskap 
Det görs en skillnad inom filosofin på att veta hur och att veta att, detta brukar vi i 
svenskt tal kalla för att veta och att kunna, t.ex. jag vet att jorden är rund, men jag vet 
hur man cyklar. När man lär sig färdigheter genom imitation eller på andra sätt, lär 
man sig hur man gör. För att återigen koppla till lärlingsprogram så bygger sådan i 
huvudsak på denna form av kunskap. Detta var hur man gör, den andra delen var 
som ovan nämnt att veta att, vilket innefattar kunskap av fakta, principer och regler 
inom olika områden. Denna typ av kunskap fås i huvudsak genom språket, vilket 
ligger till grund för den traditionella undervisningen i skolan (Gärdenfors, 2010). 
Säljö (2000) påstår då att en fördel med att lära in via språket är att man inte är 
bunden till vad som sker runt omkring, dvs. att språket dekontextualiserar och man 
kan då presentera världen på ett nytt sätt. Detta medan Gärdenfors (2010) menar på 
att det likväl kan vara en nackdel och syftar till att kunskapen som fås genom språket 
inte är förankrat i barnets erfarenhet, kroppslig eller annan. 

Undervisning enligt detta perspektiv innebär förmedling av relevant fakta och 
teorier. Eleven ses som en passiv mottagare av kunskap, man lägger fakta på hög i 
minnet, i vardagligt tal, korvstoppning. Detta kräver endast en enkelriktad 
kommunikation från läraren till eleven, eleven antas vara intresserad, och lär den sig 
inget så har den inte varit tillräckligt uppmärksam eller flitig. Elevernas motivation 
kommer här i skymundan och undervisningsmodellen ger inte utrymme för förståelse 
eller färdighetskunskap. Det finns olika testmetoder för att kontrollera att eleverna 
tillgodosett sig kunskapen som skulle förmedlas, rena faktafrågor, men även om 
svaren är rätt så är testen inte tillämpligt på de praktiska färdighetskunskaperna, de 
avslöjar inte om eleverna vet något om hur man praktiskt löser problem och det 
kontrollerar heller inte om eleverna har förstått något av det dem lärt sig (Gärdenfors, 
2010). 

3) Elever som tänker: Hur man lär sig konstruera och ifrågasätta kunskap 
Vidare fortsätter Gärdenfors (2010) med att de två tidigare perspektiven hanterade 
veta hur och sedan att veta att, detta tredje perspektivet siktar in sig på att veta varför. 
Nu ska eleverna konstruera en modell av världen för att bättre förstå de områden de 
jobbar med. En viktig del av modellen är att den ska stämma överens med andras 
modeller, detta genom diskussion, samarbete och förhandlingar. I gruppen kanske 
man inte kan svaret på problemet, men man kan finna en metod att ta reda på det, 
lärandet är nu inte enbart en individuell process utan kopplat till den kunskapskultur 
som eleverna befinner sig i.  
Detta är nära knutet till den syn på kunskap som Vygotsky hade. Eleverna ses inte 
bara som korvar som ska stoppas fulla med kunskap, utan som individer som 
resonerar, argumenterar och förstår. De ska genom att upptäcka på egen hand och 
tillsammans med omgivningen och de som befinner sig där skaffa sig kunskap och 
detta styrs av deras nyfikenhet (inre motivation). En pedagogisk metod som bygger 
på just detta perspektiv är, problembaserat lärande, där eleverna blir som små 
forskare som ska söka reda på fakta och kunskap själva med läraren som handledare 
och resursperson (Gärdenfors, 2010). 
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4) Elever som undersöker: Hur man lär sig bedöma kunskap 
Det fjärde och sista perspektivet på lärande handlar om att veta hur man vet, med 
andra ord lära sig skillnaden mellan fakta och propaganda/hörsägen, de lär sig 
kritiskt granska påstående och inte godtroget förlita sig på allt de hör. Elever vars 
lärande kan beskrivas genom denna fjärde punkt, börjar intressera sig för skälen för 
kunskap, snarare än kunskapen i sig. Har man nått denna djupa förståelse av 
kunskapens natur så kan man reflektera över hur man ska gå till väga för att inhämta 
ny kunskap och de kan även bedöma varför vissa skäl väger tyngre än andra i 
processen att inhämta ny kunskap. De har därmed skaffat sig såkallad metakunskap, 
alltså kunskap om sin egen kunskap, de är medvetna om att de kan påverka sin egen 
kunskap och tar därmed ansvaret för sitt eget lärande(Gärdenfors, 2010). 
Inom detta perspektiv blir lärarens roll i huvudsak som en rådgivare, läraren kan 
bistå eleven metoder för att finna eller bedöma kunskap, eleven bör här få lära sig 
grunderna inom källkritik, testmetodik samt statistik, så att denna blir en självständig 
kunskapssökare/bedömare (a.a). 
En sammanfattning av Gärdenfors fyra perspektiv kan ges med denna tabell, där 
barns lärande motsvaras av olika typer av pedagogik: 

Perspektiv Form av kunskap Lärmetod 

Elever som gör Veta hur Imitation 

Elever som vet Veta att Inlärning av förmedlande 
kunskaper 

Elever som tänker Veta varför Konstruktion av kunskap 

Elever som undersöker Veta hur man vet Styrning av sitt 
kunskapsbyggande 

Detta är något som Bransford (1999) håller med om, men han anser även att det är 
olika från situation till situation. Han liknar det vid att en snickare inte kan välja 
vilket verktyg som är dennes bästa, utan det krävs olika verktyg för olika jobb. På 
liknande sätt menar han att det beror på vad som ska läras, vilket av de olika 
perspektiven på lärande som lämpar sig bäst (a.a). Det finns många vägar att nå 
kunskap på och precis som Bransford nämner så beror vägen på uppgiften, men 
viktigt är även att lyssna på individen som söker kunskap, Liedman (2001) menar på 
att bildning är något som kräver en nyfikenhet som inte sätter några gränser för sig 
själv och den kräver en frihet för den enskilde att själv välja sina kunskapsvägar. 
Bergström (1995) vill att skolan ska ta hänsyn till människans humana hjärna som 
han uttrycker det, där hela hjärnan utvecklas och med den hela människan, vilket ger 
möjlighet till en allsidig utveckling. Här är lek, fantasi och skaparkraft lika viktigt 
som den traditionella kunskapsinhämtningen, som isolerat endast leder till den 
logiska hjärnans utveckling. Vilket även Piaget (1964) håller med om då han önskar 
att lärare skall sluta vara föreläsare och att de istället skall stimulera elevernas eget 
utforskande och deras egna ansträngningar och inte nöja sig med att bara överräcka 
redan färdiga lösningar på problem till dem (a.a) 
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2.4.1 De fyra F:en 
Ekberg och Erberth (2000) skriver att tidigare har av tradition de logiska och 
teoretiska kunskaperna varit viktigare och nästan överordnade de praktiska 
kunskaperna. Det har ansets mer viktigt att besitta de förstnämna och det har till och 
med pratats om att det sistnämna inte är en kunskapsform. Men nya tider speglar nya 
kunskapsformer och de såkallade fyra F:en har växt fram. Dessa kan kortfattat 
beskrivas som: 

• Faktakunskap, kunskap som information. Vi vet att något förhåller sig på det 
ena eller andra sättet, en kunskapsform med kvantitativ karaktär, exempelvis 
glosor, huvudstäder, prepositioner, namnen på alla spelare i ett 
fotbollslandslag, etc. 

• Förståelsekunskap, när kunskapen skapar en mening. En kvalitativ dimension 
där vi kan omsätta det vi vet till något vi förstår och hur något sker. Att t.ex. 
förstå det taktiska upplägget bakom landslaget spel är en typ av förståelse. 

• Färdighetskunskap, är kunskap som utförande. Detta är en praktisk 
kunskapsform, när vi vet att något kan göras, och vi vet hur det ska göras, och 
kan nu även utföra det, tillämpa det, vi kan nu t.ex. hantera bollen så pass bra 
att vi kan spela en fotbollsmatch. 

• Förtrogenhetskunskap, är en djupare kunskap som är förknippad med sinnliga 
upplevelser. Den kallas ibland för kunskapens ’tysta dimension’, 
bakgrundskunskap. Vi vet att något sker, vi vet hur, vi kan utföra det, men nu 
kan vi även nyskapa det. Vi har en djup förståelse för sammanhanget och kan 
tillämpa det i andra sammanhang, vi känner på oss vad som komma ska. 

De fyra F:en går att koppla direkt till Gärdenfors (2010) tidigare form på kunskap, 
veta att - faktakunskap, veta hur - färdighetskunskap, veta varför - förståelsekunskap 
samt veta hur man vet - förtrogenhetskunskap. Dock är det viktigt att veta att det 
såklart inte går att nå förståelse utan en viss mängd fakta och liknar detta vid att 
bygga ett tegelhus utan tegelstenar, att stenarna är fakta och att det färdiga huset 
sedan motsvarar förståelsen för ämnet. Men han poängterar att det är viktigt att inte 
faktakunskaperna blir ett mål i sig. 

2.4.2 Lärmetoder 
Då det finns ett flertal olika sätt att lära sig på, så finns det givetvis motsvarigheter i 
hur man lär ut, dessa vid namn lärmetoder och Ekberg och Erberth (2000) har 
sammanställt fyra av de vanligaste lärmetoderna: 
HBL – helhetsbaserat lärande: är en lärande form som tagits fram av försvarsmakten. 
Trots att många uppfattar militärer med drill och hård disciplin så har de konstruerat 
denna lärmetod som är ett mycket medvetet förhållningssätt. Metoden bygger på 
erfarenheter inom en mängd områden, synen på vad kunskap är, hur man är, 
människan, etik, ledarskap, organisation, osv. Metoden bygger på fem steg: 

• Målbild – här arbetar lärarlaget fram en gemensam bild av slutmålet, gärna 
tillsammans med eleverna, om inte eleverna deltar måste bilden så exakt som 
möjligt överföras på dessa. 

• Projektindelning – mindre projekt tydligt knutna till delmål, även här bör 
eleverna vara delaktiga 
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• Delaktighet – delas upp i en struktur om åtta punkter. Startpunkt, förståelse, 
definition, lärandebehov, struktur av lärandebehovet, mål formulering för 
lärandet, planläggning och lärande. 

• Övning 

• Uppföljning 
PBL – Problembaserat lärande: problemlösning som både medel och mål. Bygger på 
tre grundstenar. 

• Problemlösning 

• Självstyrd inlärning 

• Arbete i smågrupper 
Vanligtvis utgår man ifrån en illustration eller liknande, sedan bör eleverna själva 
formulera problemställningar och ta fram bästa sätt att lösa problemet på. När detta 
är gjort sker arbetet utefter följande struktur: 

• Klargörande av problemet 

• Önskat resultat 

• Analys av förändring 

• Handlingsplan 

• Handling 

• Uppföljning och utvärdering 
Upplevelsebaserat lärande: äventyrsmetodik som bygger kring upplevelser och 
känslor. Upplevelserna kan vara mentala, fysiska, intellektuella eller sociala, och 
tanken är att om man är med om en fantasiupplevelse så blir man mer motiverad att 
lära sig, samt minns det bättre. Uppgifterna i äventyrsmetodik vilka innebär 
problemlösning och utmaning, kräver att man kommunicerar, gör bedömningar, 
fattar beslut, samarbetar och litar på sig själv och övriga gruppmedlemmar.  
Konfluent undervisning: bygger på ungefär samma mål som den upplevelsebaserade, 
men med till viss del andra delmål. Denna lärmetod bygger på att eleverna lär sig 
lättare om det de ska lära sig är förankrat i deras upplevelsevärld. Så raka motsatsen 
mot hur undervisning vanligen går till med fakta först, följt av förståelse och 
eventuell tillämpning. Här börjar man med det praktiska, upplevelse, sedan frågar 
man sig vad som hände, och efter det fördjupar man sig i varför det hände.  

2.4.3 Att lära sig idrott och hälsa 
Det finns de som skiljer på kunskap och kunskap, att viss kunskap är teoretisk och 
viss är praktisk, de menar då att den teoretiska är den som sitter i huvudet och den 
praktiska är den som sitter i kroppen. Länge har den teoretiska kunskapen 
förknippats med intellektuellt arbete, medan den praktiska i sin tur kopplats till 
manuellt arbete. Det är kanske inte då så konstigt att den praktiska kunskapen, vilken 
är den vi många gånger kopplar till ämnet idrott och hälsa, har värderats lägre och 
haft en lägre status resonerar Gustavsson (2002). Wright (1983) anser då att det är 
viktigt att förankra den praktiska kunskapen i teori när det kommer till ämnet idrott 
och hälsa. Han menar då att det är först då som förståelsen för det praktiska 
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genomförandet utvecklas och att detta ligger till grund för de nya tankarna kring 
idrott som ett kunskapsämne. Ämnets kursplan har reviderats och skrivits om ett 
flertal gånger, och redan på 80-talet kunde man skönja en förändring. Att ämnet gick 
från ett rent färdighetsämne till ett kunskapsämne, där delar om hälsan tar allt större 
plats (Skolverket, 1993). Föreställningarna kring vad kunskap är och hur vi lär oss på 
bästa sätt är avgörande för hur vi lägger upp undervisningen och hur vi arbetar med 
våra barn och unga i skolan. Vad som skrivs i de olika styrdokumenten, kursplaner 
och läroplaner styrs även av vad som anses vara rätt och vilken syn man har på 
kunskap och inlärning just vid det tillfället då dokumenten författades (Ekberg & 
Erberth, 2000) 

Ekberg och Erberth (2000) fortsätter med att lista upp olika perspektiv på vad som 
anses vara effektiv undervisning i ämnet idrott och hälsa:  

• I deras första perspektiv så har träningen, framförallt den aeroba 
arbetsförmågan, stort fokus. Det är viktigt att eleverna får sin dagliga dos av 
aktivitet. Även hälsoaspekterna av den fysiska aktiviteten har stort fokus. 
Eleverna kan här uppfattas som objekt som måste tränas, de behöver inte ta 
något eget ansvar, utan tränas i förebyggande syfte mot skador och sjukdomar 
och för att uppnå god hälsa. Det finns de som anser att man med noga 
planerade lektioner på detta sätt kan uppnå målen för ämnet. 

• I deras andra perspektiv kommer de etablerade idrotterna i fokus. Jobbar man 
utefter detta perspektiv så vill man i främsta hand träna eleverna till att bli 
atleter inom sina grenar. De som inte har de fysiska förutsättningarna lämnas 
här utan mycket hjälp att nå målen. 

• I det tredje perspektivet menar Ekberg och Erberth (2000) att det är det 
livslånga lärandet som står i fokus. Här vill man förmedla de aktiviteter som 
man kan fortsätta med resten av livet. Även upplevelser är här viktigt då man 
vill skapa en glädje och positiv inställning till ämnet.  

• Det fjärde och sista perspektivet som lyfts fram här är något annorlunda, det 
syftar till att utveckla andra värden och man vill här ge eleverna ett mer 
generellt kunnande. Man vill ge eleverna ett värderingsunderlag så de själva 
kan fatta beslut gällande den fysiska aktiviteten under kommande liv. 

Vid flera punkter så beskrivs just förmågan att kunna ta beslut rörande fysiska 
aktiviteter livet ut, vilken är en grund i de styrdokument som finns inom ämnet, där 
det går att läsa:  

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar 
den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet 
(Syftesbeskrivningen i kursplanen för Idrott och hälsa, Lgr 11, Skolverket) 

För att spinna vidare på den sista punkten så skriver Winroth och Rydqvist (1995) 
om vikten av att ha en djupare förståelse inom ämnet. Dem menar på att det räcker 
inte bara att veta att motion är nyttigt, utan man ska även veta hur man ska kunna 
utnyttja denna vetskap praktiskt. Man måste kunna ta beslut gällande vad som är den 
mest lämpade formen av motion för den särskilda individen och sedan förvandla sin 
teoretiska kunskap till praktisk när man sedan utför den valda motionsformen. Det är 
skillnad mellan att känna till att motion är nyttigt och att förstå att motion är nyttigt 
(a.a). Även Raustorp (2000) hävdar att denna djupare kunskap är av stor vikt, att den 
leder till att personen blir rörelsebildad och då innehar färdigheter för att delta i 
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fysiska aktiviteter, men vet även hur man sköter sin egen träning och kan värdera 
olika aktiviteter utifrån sin egen situation och sin egen hälsa (a.a). Den 
förståelsebaserade kunskapen är med andra ord nödvändig för att en individ ska 
kunna öka egenansvaret för sin egen hälsa, denna kunskap gör det möjligt för 
individen att reflektera över sina val och kritiskt granska information kring hälsa 
(Winroth & Rydqvist, 1995). De fortsätter med att beskriva att det i huvudsak finns 
två olika former att skaffa sig denna förståelsebaserade kunskapen på, det ena är att 
lära sig mer fakta, såkallad teoribaserad kunskap, det andra är att sedan själv prova 
på och göra momenten, erfarenhetsbaserat kunskap. Både dessa former av 
kunskapsinhämtning är nödvändiga för att få en djupare förståelse kring idrott och 
hälsa (a.a). 

2.5 Tidigare forskning 
1993 gjordes en nationell utvärdering av grundskolan och skolverket ställde då ett 
antal frågor till elever, bl.a. skulle de värdera sina ämnen utefter ett antal punkter, de 
fick endast svara ett ämne på vardera punkt, det fanns 22 ämnen med att välja på. 
Idrottsämnet fick i denna undersökning följande resultat: 

• Det nyttigaste för framtiden    - 11e plats 

• Det med bäst undervisning   - 7e plats 

• Det som ger mest kunskap   - 21a plats 

• Det som är mest intressant    - 3e plats 

• Det som ger mest samarbete mellan elever - 2a plats 

• Det som eleverna kan påverka mest  - 2a plats 
Det som här är intressant och som skolverket lyfte fram var att eleverna inte anser att 
dem lär sig så mycket, det ger inte så mycket kunskap. Är det då så att elever värdera 
de olika kunskapsformerna olika. I ämnet idrott och hälsa finns det en mängd 
kunskap att ta till sig, men den är inte alltid teoretiskt, på ett sådant sätt som eleverna 
är vana vid, inte alltid så mycket läxa, eller några prov, utan det är många gånger tal 
om förtrogenhetskunskaper och färdighetskunskaper. Vilka uppenbarligen inte anses 
vara lika högt värderade kunskaper i just denna undersökning (Skolverket, 1993).  
I en annan studie som gjordes 2002 bland 134 elever i år 5 runt om i Sverige redovisas 
hur eleverna ser på ämnet idrott och hälsa. En av frågorna eleverna skulle svara på var: 
Vad tycker du att man borde få lära sig i ämnet idrott (gympa) i skolan? Detta var en 
fråga som uppfattades som krånglig och svår bland eleverna och Larsson (2004) som 
utförde studien, oroar sig för att eleverna inte kopplar samman kunskapsbildning med 
ämnet. De som svarade på frågan hade ett tydligt fokus på utövandet av fysisk aktivitet, 
sport och dess regler. Det fanns de som svarade motoriska färdigheter, som att hjula eller 
göra en kullerbytta, även konditions och motionsrelaterade svar fanns. Eleverna 
uttryckte däremot en mycket positiv syn på ämnet, de flesta tycker det är roligt med 
ämnet och många tycker även att det är skönt med ett avbrott från alla stillasittande 
lektioner. Dock visade den också att görandet verkar vara viktigare än lärandet när 
lärarna inom ämnet idrott och hälsa lite väl ofta frågar eleverna vad de vill göra på 
lektionerna, (Larsson 2004). 

Ytterligare en studie, denna gång med äldre barn, 677 elever i år 8, även den gjort 2002 
visar liknande tendenser. Eleverna fick frågan Vad gör man i ämnet idrott och hälsa? De 
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svarade att ”de gör olika aktiviteter, snarare än att de får lära sig olika saker”. Detta 
behöver dock inte betyda att eleverna inte lär sig någonting, men det kan ge 
uppfattningen av att aktiviteten är viktigare än kunskapen. Enligt eleverna i denna studie 
förekommer dessutom de moment som specificeras som viktiga i kursplanen – dans, 
simning/livräddning, orientering och friluftsliv, väldigt sällan i undervisningen (Redelius 
2004). 
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3 PROBLEM 
Det finns många olika lärandeteorier om hur barn och ungdomar lär sig på bästa sätt, 
d.v.s. optimal inlärning och även kring kunskap, detta är något som har spekulerats i, 
undersökts, testats, om och om igen, genom årtionden, dock inte så mycket inom 
svensk pedagogikforskningen om HUR man lär sig (Gärdenfors, 2010).  

3.1 Syfte 
Hur tycker eleverna själva att de lär sig på bästa sätt? Det övergripande syftet med 
denna studie är att undersöka hur eleverna anser att de lär sig på bästa sätt inom 
ämnet idrott och hälsa. 
Vid undersökningen genomfördes intervjuer, dessa intervjufrågor återfinns som 
bilaga 1. 

3.2 Frågeställning 
• Hur lär man sig, inom ämnet idrott och hälsa, på bästa sätt? 
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4 METOD 
I detta kapitel presenteras hur resultatet, utifrån denna studie av hur barn lär sig på 
bästa sätt inom ämnet idrott och hälsa, framkommit. Tillvägagångssätt förklaras, 
struktureras och insamlandet av empiri beskrivs samt så reflekteras det över olika 
metoders reliabilitet. 

4.1 Metodteori  
Under studiens gång så har ett hermeneutiskt synsätt används. Hermeneutik betyder i 
grova drag tolkningslära och används vanligen när kvalitativ förståelse för ett 
fenomen ska undersökas. En hermeneutisk forskare undersöker subjektivt utifrån 
sina egna känslor och tidigare kunskap inom ämnet och låter inte detta ligga till last 
utan snarare anses det vara en tillgång för att kunna förstå och tolka 
forskningsobjektet. Det är här helheten som är det väsentliga och delarna undersöks 
ömsom mot helheten för att skapa en djupare förståelse. Inte ovanligt är det heller att 
forskaren intar både subjektets synvinkel och objektets, för att se på saken från två 
håll och med hjälp av detta samt sina tidigare kunskaper öka förståelsen ytterligare 
(Patel och Davidsson, 2011).  

4.2 Val av metod 
För att på bästa sätt uppfylla syftet för undersökningen samt att besvara den 
frågeställning som finns, så har kvalitativa intervjuer valt att göra. Då man vill 
undersöka känslor och uppfattningar kring ett fenomen, som inte är direkt mätbart, så 
är det att föredra en intervjuform som tränger djupare och där det finns utrymme för 
intervjupersonerna att utveckla och fördjupa sina svar (Wallén, 1996). Den 
intervjuform som tillåter just dessa fördjupande svar och här anses vara mest lämplig 
är den kvalitativa intervjun, där syftet är att det finns en tyngd på intervjupersonens 
egna uppfattningar och synsätt, samt deras ståndpunkter i berörda frågor. Lantz 
(2007) beskriver olika former av kvalitativa intervjuer, där förmågan att styra 
intervjun ligger till grund, dels finns de helt öppna intervjuerna då den tillfrågade fritt 
beskriver hur denna uppfattar ett visst fenomen. Sedan har vi den öppna intervjun då 
det ställs frågor, ofta kring hurdant någonting är eller uppfattas, det är här 
upplevelser och uppfattningar kring ett fenomen som fångar upp, vilket är fallet i de 
intervjuer jag genomför i denna undersökning. Sist har vi de strukturerade 
intervjuerna där frågorna har utformats för att fånga intervjupersonens uppfattning 
eller upplevelser i förväg bestämda fenomen eller begrepp, dessa går att likna vid 
enkäter där det ofta finns fasta svarsalternativ, detta används i regel då man vill 
jämföra olika kvalitéer (Lantz, 2007). Vidare förklarar Lantz (2007) att de öppnare 
intervjuerna kommer att ge olika definitioner av fenomenet, vilket inte gör det 
möjligt att jämföra de olika individernas svar, men då syftet med denna 
undersökning är att just få så individuella svar som möjligt så anser jag den öppna 
intervjun vara det bästa alternativet. Gruppintervjuer är något som valts att använda, i 
just dessa fall är det gruppintervjuer med få deltagare i varje grupp, närmare bestämt 
två vid varje intervju tillfälle. Det finns många fördelar (såklart även nackdelar) med 
gruppintervjuer varav just diskussionen kring ett fenomen eller en frågeställning är 
den viktigaste, att de intervjuade personerna vid ett första tillfälle svarar ja på en 
fråga, men att de tillsammans börjar diskutera och fundera och kanske så småningom 
ändrar sina åsikter anser Bryman (2006) vara väldigt värdefullt för en undersökning 
som denna. Anledningen till att detta valts är att sedan tidigare erfarits att elever är 
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väldigt fåordiga vid intervjuer, då dem nu intervjuas två samtidigt så kommer dem 
förhoppningsvis säga mer, vända och vrida på åsikter och ge ett djupare svar.  
Intervjun hålls som ett vanligt samtal för att inte göra det för formellt och på så sätt 
verkligen få fram kärnan i vad de intervjuade personerna tycker (Lantz, 1993). 
Intervjun har en låg standardisering där möjligheten att ställa frågor när de passar ges 
samt förklara frågor som är oklara för respondenten och ställa följdfrågor om så 
behövs (Patel & Davidsson, 2011). Det har i förväg skrivits en intervjuguide, vilken 
har till syfte att följas någorlunda för att ringa in frågeställningen. Intervjun har med 
fördel låtit röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger en kunskap om vad 
intervjupersonerna upplever vara relevant och viktigt vilket i samhällsvetenskapligt 
ordalag kallas för semistrukturerad intervju (Bryman, 2006). 

4.3 Undersökningsgrupp och Urval 
I detta fall var det just tillgängligheten som avgjorde urvalet, att de intervjuade 
personerna var några som intervjuaren tidigare varit i kontakt med samt att dem 
under sommaren då intervjuerna utfördes var kontaktbara, bekvämlighetsvalda 
intervjupersoner enligt Bryman (2006). Det är dock även ett strategiskt urval, där 
intervjupersonerna uppfyller vissa krav, personerna har valts på grund av att de är 
elever inom vald åldersgrupp samt läser på olika skolor, detta för att få ett fördjupat 
svar samt bredare erfarenhet inom ämnet (Patel & Davidsson, 2003). De intervjuade 
eleverna är 13 och 14 år gamla och har precis avslutat årskurs 6 och 7 på olika skolor 
i Blekinge län. Det är totalt åtta personer som intervjuats för denna undersökning och 
de intervjuades två och två. 

4.3.1 Presentation av undersökningsgrupp 
Nedan kommer en beskrivning av urvalsgruppen utifrån kön, ålder, årskurs, storlek 
på klassen, antal timmar idrott i veckan samt idrottsaktivitet på fritiden. P1 
respektive F1, osv., är benämningen på eleverna genom presentation av resultat samt 
diskussionen. 

 Kön Ålder Årskurs Storlek 
klass 

Idrottslektioner Idrottsaktivitet på 
fritiden 

P1 pojke 13 7 12 2 * 1,5h / vecka Idrottar på rasterna 

P2 pojke 13 7 16 2 * 1h / vecka Idrottar på rasterna 

F1 flicka 13 7 20 2 * 1h / vecka Dans + badminton 

F2 flicka 13 7 25 2 * 1,5h / vecka Dans + styrketräning 

P3 pojke 14 8 24 2 * 1,5h / vecka Karate 2ggr i veckan 

P4 pojke 14 8 30 2 * 1h / vecka Inget nu, pingis förr 

F3 flicka 13 7 30 3 * 1h / vecka Fotboll + jogging 

F4 flicka 14 8 10 2 * 1h / vecka Pingis + fotboll 
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4.4 Genomförande  
Kontakt togs först med de utvalda personerna via deras ledare på den 
sommarverksamhet barnen var på under perioden då intervjuerna skulle ske. Ledaren 
förklarande ärendet och gav en kortare förklaring om vad intervjun skulle handla om. 
Eleverna fick själva avgöra om de ville delta i intervjun, detta till ledaren som är en 
person som barnen är trygga med, tillstånd från föräldrar skaffades efter det, då 
eleverna alla är under 18år, via direktkontakt vid ett besök av mig på verksamheten 
då föräldrarna var närvarande. Barnen har jag sedan tidigare haft kontakt med då jag 
själv jobbat på verksamheten, och själva intervjuerna genomfördes på verksamheten, 
i avskild miljö, som enligt Trost (2005) anser vara en fördel, då den intervjuade 
känner sig trygg i sin ”hemmamiljö”.  
För att få så ärliga svar som möjligt så valde jag att inte ge ut intervjufrågorna i 
förväg, då detta kan ge personen tid att tänka över sina svar och svara mer politiskt 
korrekt eller ge oss de svar de tror är förväntade, istället för att svara vad dem i själva 
verket tycker. Som tidigare nämns så användes vid intervjun en intervjuguide som 
jag i förväg skrivit ihop och denna försökte jag utforma på så sätt att den skulle ge 
stort utrymme till den intervjuade personens egna ord, låg grad av standardisering, 
som är mycket vanligt vid kvalitativa intervjuer (Patel & Davidsson, 2003). Innan 
intervjun startade så förvisade jag mig om att intervjupersonerna kände till att de var 
anonyma genom hela undersökningen, och att de endast skulle komma att benämnas 
som elev 1, 2, 3… osv. (a.a). Under intervjun så försöktes ett gott klimat hållas 
mellan intervjuaren och de intervjuade, det lyssnades in vad intervjupersonerna hade 
att säga och försökte få dessa att känna sig hörda, då det är viktigt att visa ett genuint 
intresse för vad den intervjuade svarar och inte på något sätt låta dömande så tilläts 
ibland frågorna glida ifrån intervjumallen för att fortsätta på ett spår som verkade 
viktigt för eleverna (Lantz, 2007). Vid själva intervjun användes bandupptagning 
med hjälp av en mobiltelefon, detta hade tidigare klargjorts med intervjupersonerna 
så att dessa tyckte det kändes okej. Inspelning används del för att få med allt 
personerna säger så man inte missar något viktigt, då man vid anteckningar endast 
hinner få med stödord och dels för att få med på vilket sätt intervjupersonen säger en 
sak. Bandupptagningen har, sedan intervjuerna genomfördes, transkriberat i så noga 
ordalag som möjligt och ska ligga till grund för den senare analysen, diskussionen 
och sammanfattningen (Bryman, 2006).  
De fyra intervjuerna skiljde sig ordentligt åt, både gällande tid för genomförande, 
men även gällande vad som sades. Vissa av intervjupersonerna var mer talföra än 
andra och det speglas såklart i materialet. Intervju nr1 var 14min och 20sek lång och 
det utskrivna materialet 4 sidor långt. De övriga föll sig som följande: intervju nr 2; 
22 min och 45 sek, ca 4 sidor. Nr 3; 9 min och 41 sek, ca 2 sidor och tillslut intervju 
nr 4; 13 min och 28 sek, ca 2 sidor lång transkribering. Efter transkribering så har 
intervjuerna bearbetats och innehållet har kategoriserats in i kategorier, vars namn 
framkom under intervjuerna. Dessa kategorier har sedan kopplats samman till 
relevant litteratur och delarna har granskat i förhållande till helheten och till 
varandra, detta för att få en så djup förståelse som möjligt för hur elever lär sig idrott 
och hälsa på bästa sätt.  
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4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Då validitet handlar om att det som avses att undersökas faktiskt undersöks så 
resonerade jag över vikten att välja rätt intervjupersoner, då frågeställningarna 
berörde ämnet idrott och hälsa med begränsningen till årskurs 6-9 så var elever inom 
detta ämne och rätt årskurs av största vikt (Patel och Davidsson 2003). När det gäller 
kvalitativa intervjuer är syftet att försöka komma åt hur människan tänker, handlar, 
resonerar och känner, varvid frågorna med stor eftertanke är formulerade utefter 
detta och inom ramarna för den frågeställning som finns (Trost, 2005). Frågorna är 
även granskade av en kunnig person innan genomförande, detta för att kontrollera så 
att frågorna är skrivna på ett godtagbart sätt och för att få en annans åsikt om 
huruvida frågorna går att tolka på flera sätt, detta anser Lantz (2007) vara mycket 
viktigt, även för den mest erfarna intervjuaren. Dock skriver Patel och Davidsson 
(2003) att det endast är vid undersökningar där ett poängsystem används som absolut 
reliabilitet kan uppnås, vilket inte använt i denna undersökning. För att göra en 
undersökning så tillförlitlig som möjligt så finns vissa rekommendationer som att 
intervjuerna bör spelas in, vilket är gjort och då tillförlitlighet är en förklaring till vad 
reliabiliteten handlar om så anser jag att min undersökning har hög reliabilitet (Patel 
och Davidsson 2003). Generaliserbarhet i kvalitativa studier är då resultatet kan 
överföras från ett stickprov till en större population. Min studie är dock alldeles för 
liten i omfattning för att en generalisering skall kunna göras vilket heller inte är 
syftet med studien (a.a). 

4.6 Metodkritik 
Bandupptagning användes vid alla intervjuerna vilket är ett omtalat ämne, dels har 
det såklart fördelar som tidigare nämnt, men det finns även en stor nackdel, det kan 
vara hämmande för vissa intervjupersoner. Uttalanden kan bli mer försiktigt när 
respondenten är medveten om att något registrerar allt vad som sägs, dock upplevde 
jag inte detta under mina intervjuer (Bryman, 2006). En bandupptagning kan heller 
inte få med hela sanningen, då denna inte kan registrera mimik och gester, så att helt 
förlita sig på en inspelad intervju ger inte situationen rättvisa (Trost, 2005). Men då 
jag anser att de intervjuades gester och mimik dels var näst intill obefintliga och 
heller inte skulle komma att ha någon avgörande värde i min undersökning så 
bortsåg jag ifrån denna brist. Lantz (2007) skriver att det är att föredra att innan 
ordinarie intervjuer göra en såkallad provintervju, gärna då med en eller flera 
personer inom just den urvalsgrupp som senare ska undersökas. Även att efter utförd 
provintervju göra en preliminär databehandling är att rekommendera, då man i ett 
tidigt skede kan upptäcka ifall intervjun har en tendens att glida iväg i fel riktning 
eller avgöra möjligheten till att dra de slutsatser som undersökningen syftade till. 
Detta är i denna undersökning inte gjort, vilket kanske om genomförts, hade kunnat 
ge ett annat resultat. En annan metodkritik skulle vara på själva intervjusituationen, 
att föredra skriver många (såsom Bryman, 2006, Trost, 2005 och Lantz, 2007) är en 
miljö/omgivning som ger ett lugn och där det inte finns så många störande moment. 
Dock skriver Lantz (2007) att det inte alltid går att förutbestämma var intervjun ska 
hållas, och att det då är lika bra att konstatera att miljön inte är idealisk för en 
intervju men att man tillsammans, intervjuare och intervjuperson, kommer överens 
om att man ska göra det bästa av situationen, vilket var fallet vid dessa intervjuer 
som hölls på en privat strand, med barnens kompisar inom synhåll, dock ej inom 
hörhåll. Vid gruppintervjuer så anses det även vara svårt då materialet ska 
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analyseras, att det kan vara knepigt att höra vem som säger vad, att man behöver mer 
komplicerad inspelningsutrustning för att snappa upp rösterna som inte befinner sig 
direkt bredvid mikrofonen (Bryman, 2006). Men i dessa intervjuer var det endast två 
deltagare per grupp och vid transkriberingen så har enda svårigheten varit att dem 
ibland pratar i mun på varandra, då har jag skrivit ut att det var båda som uttryckte 
just den meningen/åsikten.  

4.7 Etiska aspekter 
Inledningsvis så informerades undersökningspersonerna om undersökningens syfte 
samt vilka som skulle komma att få tillgång till materialet, detta är ett s.k. informerat 
samtycke (Bryman, 2006). De åtta intervjupersonerna samt deras målsmän 
informerades även om att deltagandet är frivilligt och anonymt, samt att de när som 
helst kan avbryta intervjun (Patel & Davidsson, 2003). Att ha i åtanke är det faktum 
att jag har en relation till dessa barnen sedan innan, jag har varit deras ”ledare” och 
den vuxna person de tidigare år anförtrott sig åt, detta var något jag funderade kring 
då intervjuerna skulle genomföras, men då undersökningen inte berör den relation 
jag har med barnen så ansåg jag att det inte skulle vara ett hinder, och så länge man 
som intervjuare kan hålla sig professionell i en situation som denna så skriver Lantz 
(2007) att det inte behöver vara ett hinder utan snarare att det är det som man kan 
uppnå genom relationen som är det väsentliga, vilket i detta fallet var att barnen 
redan innan intervjun startade kände sig trygga med mig och förhoppningsvis kände 
att dem utan problem kan öppna upp sig och vara ärliga kring frågorna. 
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5 RESULTAT 
Nedan kommer resultatet från de fyra intervjuer som utförts. Resultatet kommer att 
pressenteras utefter relevanta titlar angående de fakta som framkommit i 
undersökningen. I resultatet kommer de olika intervjupersonerna, benämnas vid 
pojke 1, flicka 1, osv, förkortat P1 och F1.  

5.1 Vad är lärande samt hur och varför lär man sig 
Vad: När frågan om vad lärande är först ställdes blev nästan alla intervjupersonerna 
tysta, de funderade en stund och var sedan mer eller mindre eniga om vad lärande är. 
Det är när man lär sig nya saker, men inte vad som helst, utan detta var i alla 
intervjuerna direkt kopplat till skolan, F1 och F2 t.ex. menade på att det är när 
läraren lär dem saker som läraren tycker är något de bör kunna, fastän de inte alltid 
själva håller med om att det är nödvändig kunskap. Endast en intervjuperson, P3 
beskrev lärande som den process där man får nya kunskaper rent allmänt.  
Hur: De var alla eniga om att man kan lära sig på väldigt många olika sätt, några av 
sätten beskrevs som tråkiga: 

man kan göra på dem tråkiga sätten, typ sitta och läsa i en bok, det är mycket 
svårare att lära sig då för man kommer inte ihåg (F2) 

Sätt som beskrevs som vanliga var just läsa, lyssna och skriva, dessa var alla 
kopplade till de teoretiska ämnena, och när frågan ställdes till hur dem lär sig på t.ex. 
slöjden eller idrotten, så var svaret att där får man träna. P1 och P2 var eniga om att 
bästa sättet att lära sig är vid grupparbeten, för då diskuterar man fram kunskapen, 
detta håller även F1 och F2 med om, men de nämner även inlärningsramsor, teater 
och bearbetning av bilder som inlärningssätt som uppskattas.  
Varför: Det fanns ingen som helst tvivel om varför man ska lära sig nya saker, detta 
är helt enkelt nödvändigt för framtiden. De vill alla ha goda kunskaper inför 
kommande jobb, men även erfarenheter och kunskaper för att klara av det alldagliga 
livet. 

ja men när man bodde på stenåldern då behövde man ju inte kunna matte eller så, 
men det behöver man idag, om du går bara till affären så behöver du kunna matte 
där å så (F1) 

Även betygen var en viktig faktor för vissa elever och P4 uttrycker sig kort och gott: 
få bra betyg å klara sig i livet, och sen pressar ju mamma på lite också 

Eleverna resonerade vidare och kom fram till att det dock finns vissa saker som man 
lär sig bara för att det är kul, dessa var helt förknippade med det som 
intervjupersonerna sysselsatte sig med på fritiden, dans, karate, etc. P4 var dock inte 
riktigt enig med att man enbart utför fritidssysselsättningen för att det är kul, utan 
han uttryckte även att det var för att vinna, för att helt enkelt få vara bäst, men han 
fortsatta med att berätta om känslan då han först byggt och sedan lärde sig köra sin 
lådbil några år tidigare och erkände då att många saker göra man nog enbart för att 
det är skoj. Efter lite diskussion så lyfte F3 att ibland lär man sig varken för att det är 
roligt, eller för att man måste. Utan man lär sig av sin omgivning, och menade på att 
de själsord hon känner till har hon till största del lärt sig av skolkamrater i 
korridorerna på rasterna. 
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5.1.1 Motiverad att lära sig 
Något som var extremt viktigt för att intervjupersonerna ska kunna lära sig något är 
stämningen i klassrummet, hur eleverna beter sig mot varandra och även på vilket 
humör läraren och de själva är på spelar stor roll. P1 och P2 spinner vidare på vikten 
av god stämning och bra humör, och menar på att om man vaknat på fel sida, så 
måste man skaka av sig det innan man kommer till skolan, annars kommer det 
påverka klasskamraterna och sitt eget lärande. Detta är något som F2 även plockar 
utanför skolundervisningen och berättar om en dansgrupp hon varit med om, där det 
var stelt, ingen pratade med varandra och ingen skrattade, detta medförde att intresset 
och motivationen att fortsätta dansa och att lära sig den nya koreografin med detta 
avtog. P3 och P4 tycker även att det är viktigt att sätta upp mål att och peppa 
varandra att nå dessa mål. Även att hitta på nya sätt att lära sig spelar stor roll när det 
gäller att motivera dessa elever till inlärning. F2 beskriver att många, precis som hon 
är tävlingsinriktade, så om man då får en morot att sträva efter, som hon uttryckte 
sig, så lär hon sig mycket bättre och hellre. 

Något som påverkar intervjupersonernas humör är att få beröm, men även kritik. De 
beskriver nästan allihop hur glada de blir när det de gör uppmärksammas, när de får 
beröm inför klassen eller individuellt. Dock finns det de, i detta fall F1, som har svårt 
att ta beröm, hon beskriver att det kan bli lite genant. Men i övrigt är alla eniga om 
att få beröm är något som hjälper till vid inlärningen, dels vet de att de gör rätt och är 
på god väg mot vad nu målet kan vara, dels blir de glada, och humöret konstaterades 
tidigare var en stor faktor till inlärning. Även att få kritik uppges påverka inlärningen 
i positiv bemärkelse, dock skiljer de på kritik och kritik och menar på att det finns 
olika sätt att ge kritik på. P1 och P3 beskriver att om man har gjort något felaktigt 
rent av dumt och sedan får en utskällning för detta, då är det såklart inte så roligt, 
men man har ändå lärt sig något, att inte göra så igen. I övrigt så benämns kritik mer 
i ordalag som att rätta till och det är då viktigt enligt en majoritet av 
intervjupersonerna att denna tillrättning ges på rätt sätt: 

kritik behöver man ju inte säga typ du är jätte dålig på detta, utan du var duktig, 
men om du gör så här så kan du bli bättre (F1) 

Detta är något som även P3 trycker på, och säger att om inte lärare korrigerar i 
samma kritik så lär man sig inget, att läraren ska berätta vad för fel eleven har gjort 
och sedan ge förslag på hur man istället kan göra det bättre. Viktigt verkar även vara 
tonläget på hur kritiken ges:   

men då måste den som säger till även visa att man inte bara är jätte hård utan lite 
mjuk när man säger det (P1) 

Något som också poängterades av F1 och F2 var att det lätt kan bli falskt om en 
lärare berömmer för ofta och för olika svåra saker, F1 ger exempel från sin egen 
matematiklektion där läraren först berömmer en elev som räknar ut en relativt enkel 
multiplikation, medan en annan elev får beröm på likvärdigt sätt för att ha räknat ut 
en långt mycket svårare multiplikation i huvudet. Hon menar då att detta kan påverka 
humöret i negativ bemärkelse för den som sist fick beröm och att motivationen till att 
lära sig mer den lektionen försvinner. Något som eleverna genomskådar snabbt 
verkar vara ifall en lärare bara ger beröm till en person, favoriserar, och detta bör 
enligt intervjupersonerna vara förbjudet.  
P1 och P2 beskriver hur viktigt det är att få hjälp av en vuxen då de har kört fast, 
stött på ett moment de inte klarar av. De berättar vidare att det är skönt att veta att 
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man inte är ensam om att inte förstå, och ger exempel från sin matematik 
undervisning, där elever som har svårt för matte får jobba i en särskild grupp. Detta 
verkar vara mycket uppskattat, då de där får stöd ifrån läraren och stöttar varandra i 
den jobbiga situationen, när de inte förstår. Något som även nämns av framförallt 
flickorna (F1-4) är att det är viktigt att repetera, att göra läxan flera gånger om man 
inte förstår, även viktigt kan vara att någon kan hjälpa till med läxan, en möjlighet 
som alla elever inte har. 

5.2 Att lära sig idrott och hälsa 
Intresset för idrottsundervingen är i urvalsgruppen väldigt spritt, några av eleverna 
föredrar teoretiska ämnen medan vissa tycker idrotten är det roligaste på hela 
skolveckan. Det som inom ämnet är roligast är även det väldigt skilda åsikter om, allt 
från simning till bollspel och att hänga i ringarna. Till viss del visar intresset även 
vad just den eleven är duktig på inom ämnet, en av tjejerna, F2, som nämner att dans 
är det roligaste, säger tätt efter även att hon fick mycket beröm för sin dans på ett 
disco, hon känner sig med andra ord säker på sin dans och har därför inga som helst 
problem att släppa loss när det kommer till dans, som hon själv beskriver det. Något 
annat som styr intresset vid idrottslektionernas alla aktiviteter är yrkesdrömmar, F3 
drömmer om att bli polis och tycker därför att det är allra roligast med 
styrkeövningar.  

Intervjupersonerna verkar eniga när de beskriver vilket sätt idrottslektionerna 
genomförs på. P4 beskriver att man först får instruktioner på vad man ska göra, och 
att det sedan är bra att få prova på lite själv, klarar man det inte kan det vara bra att få 
lite hjälp. F3 kompletterar och säger att det är mycket viktigt att alla är tysta under 
instruktionerna och att man sen ska försöka så mycket man kan själv innan man får 
hjälp. F1 och F2 utvecklar detta något och beskriver att det är viktigt att få göra 
något som är roligt, att sedan idrottsläraren berömmer, motiverar och peppar genom 
hela lektionen är också viktigt. Även att tjejerna inte känner sig tvingade att göra 
något som de kanske tycker är otäckt är mycket viktigt. De beskriver att det går att ta 
stegvis, att läraren kan lirka lite och till slut få dem att våga testa. 

Min idrottslärare säger aldrig att jag måste göra något, han bara, om du försöker 
göra det här, om vi ska hoppa trampet, om du försöker hoppa vanligt medan 
andra hoppar baklänges, om du klarar det så kommer du klara det andra. Å då 
klarade jag det, då sa han att vi skulle försöka för han visste att jag kunde, å då 
gör man det, å klarade det utan att känna sig tvingad (F1) 

5.2.1 Arbetssätt inom idrottsundervisningen  
P1 och P2 beskriver att de föredrar grupparbeten inom idrottsundervisningen, dels 
för att det är roligt, de rabblar då upp en rad bollspel som kräver gruppindelning, 
men de nämner även att det är väldigt lärorikt att arbeta så. Dock är det väldigt 
viktigt att grupperna blir bra uppdelade, fortsätter F1 och F2, annars kan det bli 
massa tjafs som förstör lektionen. Vissa kan bara jobba med sina kompisar, sen kan 
det bli orättvist om alla duktiga inom momentet är på samma lag förklarar tjejerna. 
P3 och P4 däremot föredrar att jobba två och två. F3 och F4 vill helst jobba ensamma 
och de övriga tjejerna flikar in att det kan bli jobbigt om man ska utföra ett moment 
då alla tittar på, därför är det bättre att jobba på ett sådant sätt att alla är upptagna 
med sitt eget. Åsikterna om hur man på bästa sätt jobbar inom idrottsundervingen 
verkar således väldigt skilda. 
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Alla de intervjuade eleverna är däremot ense om att det finns olika arbetssätt som 
lämpar sig olika bra beroende på vad för moment som ska genomföras. F4 nämner, 
lyssna och titta på bilder, samt att härma läraren, som viktiga sätt att arbeta inom just 
idrottsundervingen. P3 och P4 nämner att det ofta är att praktiskt erfara och träna 
som är det viktigaste vid de flesta moment. Detta håller även övriga intervjupersoner 
med om, men de ger alla som förslag att just t.ex. vid orientering är det viktigt att ha 
genomgång först, innan man får testa på, så att man inte springer vilse. De är alla 
rörande överens om att det finns en del saker inom ämnet som bäst berörs genom att 
läsa, lyssna och diskutera, de benämner detta som teori. Dock har ingen av de 
intervjuade berört detta något vidare vid tidpunkten för intervjun, så de kunde inte ge 
konkreta svar på vad teori, inom ämnet, är för något, någon flikade däremot att denna 
tror att det handlar om muskler och mat. 

Många moment hävdar de intervjuade eleverna att man lär sig bäst genom att 
kombinera både genomgångar, när läraren berättar, med att praktiskt själva få 
genomföra. Vad gäller detta så verkar kunskapen om hur man lär sig simma vara ett 
hett moment, nästan alla av de intervjuade berättar att läraren först måste berätta hur 
man ska göra, sedan visa. Det gäller då att läraren är tydlig i sina instruktioner och är 
noga med att berätta allt: 

Läraren måste berätta att det är farligt att drunkna, liksom ifall man inte visste 
det (F2) 

Tjejerna, F1 och F2, nämner även att det är bra att dela upp i olika delmoment, 
armarna för sig och benen för sig, så att man lättare kan fokusera på en sak åt 
gången. F1 berättar vidare att vid just simning så finns många olika hjälpmedel som 
kan underlätta vid inlärningen, så som olika flytredskap. Vidare berättar F2 även att 
det finns sätt utanför klassrummet att lära sig på, t.ex. dans, hon brukar då titta på 
danser via youtube, för att sedan härma de danserna. Hon fortsätter med att förklara 
att det annars inte krävs något speciellt när man ska lära sig att dansa, även P2 verkar 
ha denna uppfattning: 

det bara kommer naturligt, gunga i takt och skaka på rumpan (F2) 

man bara släpper loss, haha, det såg vi på discot sist (P2) 

I det stora hela så verkar även idrottsläraren roll vara stor här, att denna måste vara 
glad och positiv och tycka om det den gör, annars spelar arbetssättet ingen roll, säger 
några av de intervjuade. Även att eleverna får vara delaktiga i beslut kring vad som 
ska göras och på vilket sätt moment ska genomföras nämner P2 är viktigt. 
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6 DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka hur elever i årskurs 7-9 själva anser att de lär 
sig på bästa sätt inom just ämnet idrott och hälsa. För att underlätta för läsaren och 
skapa en tydlig struktur så är huvudstrukturen och kapitelnamnen densamma som i 
resultatkapitlet. Resultatet diskuteras och relateras till bakgrunden. 

6.1 Vad är lärande samt hur och varför lär man sig 
Vad: Vad just ordet lärande är för något är varken hos forskare eller hos de 
intervjuade personerna något entydigt, flertalet av de intervjuade personerna kopplar 
däremot samman ordet med skola och undervisning, något som även Illeris (2007) 
beskriver som en grundbetydelse för ordet. Även Egidius (1995) skriver om att 
lärande härstammar från ordet inlärning som betecknar dels förvärvande av 
kunnande och vetande, dels person som är i färd med att lära sig något, vilket även 
det lätt kopplas till skolans värld. Illeris (2007) beskriver även lärande rent biologiskt 
som en process som leder till förändring, vilket även vad var en av de intervjuade 
personerna, P3, beskrev det som: 

den process där man får nya kunskaper rent allmänt  

Piaget var även han inne på detta biologiska spår och hävdar att människans förmåga 
att lära sig är en egenskap som utvecklats i arternas kamp om överlevnad (Illeris,	  
2001), och på samma sätt beskriver Skinner och behavioristerna lärande, som en 
förändring i en organisms förmågor eller beteende som orsakats av dess erfarenheter 
(Gärdenfors, 2010).  

Hur: Hur man då tar till sig denna nya kunskap finns det ett flertal meningar om. 
Gärdenfors (2010) beskriver det som olika processer; kroppslig verksamhet såsom att 
lära sig gå, cykla, etc., begrepp som vi tar till oss för att hantera vardagen beskriver 
han som en av de andra lärandeprocesserna, att skilja på äpple och päron t.ex. Samt 
kulturellt som till viss del bestäms av utbildningssystemet så som att vi ska lära oss 
att räkna. Detta var även något som de intervjuade eleverna gjorde skillnad på, en 
pojke, P4, berättade historien om hur han lärt sig att köra lådbil, som då kan 
förknippas med den såkallade kroppsliga verksamheten. En flicka, F3, gav ett mindre 
roligt exempel, på hur hon snappat upp och lärt sig vissa fula ord, begrepp, i det tuffa 
klimatet i skolkorridoren. Men de allra flesta gav exempel på hur man lär sig just det 
som Gärdenfors (2010) kallar för kulturellt, hur de lärt sig inom skolan. Sätt som 
beskrevs av intervjupersonerna som vanliga sätt vid inlärning var läsa, lyssna och 
skriva, dessa var alla kopplade till de teoretiska ämnena och kunskapen om att veta 
att. Att veta att innefattar, enligt Gärdenfors (2010), kunskap av fakta, principer och 
regler, faktakunskap. Denna erhålls i huvudsak genom språket, vilket ligger till grund 
för den traditionella undervisningen i skolan. 

Gärdenfors (2010) fortsätter att beskriva en annan form av färdigheter, att veta hur, 
förståelsekunskap, denna kunskap beskriver han, får man enklaste genom imitation, 
man lär sig hur man gör något. Han beskriver vidare att när man undervisar via 
imitation så fokuserar man på elevers färdigheter och motoriska talanger snarare än 
på dennas kunskap och förståelse. Vid två exempel av inlärning kom detta med 
imitation på tal, dels vid diskussion kring hur man lär sig simma, men även hur man 
lär sig dansa, så nämns imitation. Gällande den förstnämna så nämner F2 att hon när 
hon lärde sig simma, hade en lärare som visade och så fick de härma en rörelse åt 



26 
 

gången. Samma tjej beskriver vid ett senare tillfälle att hon brukar titta på youtube 
för att lära sig nya danser, imiterar alltså de steg som tas på filmen. 

Ett annat perspektiv som Gärdenfors (2010) siktar in sig på är att veta varför, 
förtrogenhetskunskap. Det är nu eleverna ska konstruera sig en modell av världen för 
att bättre förstå de områden de jobbar med. En viktig del av modellen är att den ska 
stämma överens med andras modeller, detta genom diskussion, samarbete och 
förhandlingar och det var när frågan ställdes till hur de lär sig de praktiska ämnen 
som detta kom på tal. P1 och P2 var då eniga om att bästa sättet att lära sig är vid 
grupparbeten, för då diskuterar man fram kunskapen, detta håller även F1 och F2 
med om.  

Varför: Resonemangen kring varför man ska lära sig var hos alla de intervjuade 
personerna samstämmiga, detta var utan någon som helst tvivel något som var 
nödvändigt inför framtiden, dels för att klara av det vardagliga livet, som att gå till 
affären och handla som F1 nämner, men även för att få ett bra jobb i framtiden som 
flera av de intervjuade personerna nämnde. Denna syn på utbildning hade även 
Dewey som såg på utbildning som något som skulle förse individen med kunskaper 
som denna hade praktisk nytta av både i det yrkesmässiga men även i det personliga 
livet (Dewey, 2004). En annan faktor som P4 nämner var att få bra betyg, men även 
att hans mamma pressade honom lite. Detta är vad Pekrun (2007) skulle kalla för 
yttre motivation, ett uttryck som härstammar från skolans betygsystem, föräldrars 
löften och press samt ifrån samhällets erbjudande om framtida karriärer. Vidare 
beskriver Pekrun (2007) den yttre motivationens motsats, den inre motivationen, som 
något som eleven har som intresse och drivkrafter som person. Detta var något som 
de intervjuade personerna resonerade sig fram till efter ett tag, de insåg att det fanns 
saker man lär sig bara för att det är kul, deras fritidsysselsättningar, deras intressen. 
Dock var inte P4 enig med övriga om att det endast var därför han utförde en 
fritidsysselsättning, utan för honom var det även viktigt att vinna, att få vara bäst. 
Han behövde detta för sin självkänsla, sitt självförtroende, vilket enligt Gärdenfors 
(2010) beskriver som är en av de största anledningarna till att elever misslyckas, när 
de har brist på självförtroende.  

6.1.1 Motivation att lära sig 
Det går inte att komma ifrån vikten av en bra stämning såväl i klassrummet som i 
sinnet då en person ska lära sig något. De intervjuade personerna pratade allihop om 
vikten av detta och F2 tog det även utanför skolan då hon beskrev en dansgrupp hon 
tillhört där den trista stämningen bidrog till att hennes intresse för dans svalnade. De 
intervjuade personerna var eniga om att det som i många fall var avgörande för 
stämningen var olika känslor och detta är något som Pekrun (2007) har undersökt. 
Han kom fram till att känslor som är kopplade direkt till prestationer i olika 
lärsituationer är bl.a. glädje, stolthet, skam och frustration. Dessa känslor kan lätt 
påverkas enligt intervjupersonerna via beröm och kritik, dock finns lite delade 
meningar om vilka känslor detta påverkar hos de intervjuade personerna. De flesta 
beskriver att de blir väldigt glada och känner sig duktiga då en lärare 
uppmärksammar det dem gör, när de får beröm inför sina klasskamrater men även 
individuellt. Och helt enligt Skinners modell så förstärks då de ”rätta” kunskaperna 
(Ekberg & Erberth, 2000). Detta för att motivation och känslor är drivkraften bakom 
förstärkningsmekanismer, beteendet aktiverar belöningssystemet i hjärnan som 
förstärker kopplingen mellan det uppnådda målet och de handlingar som ledde dit. 
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Belöningssystemet ger då upphov till positiva känslor (Gärdenfors, 2010). Detta 
medan andra, F1, har lite svårt att hantera beröm och positiv kritik. 

Att ge kritik kan göras på olika sätt och de intervjuade personerna gav tydliga förslag 
på hur detta kan ske: 

alltså det kan kännas både bra och dåligt. Det beror på, vissa säger det på så olika 
sätt, typ på bilden så kan någon säga; ohh vilken ful tekning som en dålig kritik, 
medan vissa säger att du kan göra såhär för att få den bättre. Vissa säger kritik så 
fel. Det känns bra att få beröm i alla fall, kritik kan va bra på rätt sätt (F2) 

men då måste den som säger till även visa att man inte bara är jätte hård utan lite 
mjuk när man säger det (P1) 

F2 fortsätter att berätta att man såklart kan känna sig lite ledsen och nedstämd om 
man fått kritik, på ett så kallat, fel sätt. Hon säger att hon då inte har lust att slutföra 
uppgiften och vill bara därifrån. Vilket Pekrun (2007) beskriver som helt naturlig, att 
får en elev mycket negativ feedback så får denna en minskad känsla av att kunna 
kontrollera sitt lärande vilket leder till minskad motivation att fortsätta. 

6.2 Att lära sig idrott och hälsa 
Ekberg och Erberth (2000) menar att upplevelser är väldigt viktigt då man vill skapa 
en glädje och positiv inställning till ämnet och de beskriver just glädje som ett 
nyckelord. Vilket även framkom i den undersökning som Larsson (2004) gjort där 
eleverna uttryckte en mycket positiv syn på ämnet, de flesta tyckte det var roligt med 
idrott och många tyckte även att det är skönt med ett avbrott från alla stillasittande 
lektioner. Intresset för idrottsundervisningen i den intervjuade gruppen var spritt, men 
även de elever som föredrog de teoretiska lektionerna framför idrotten berättade om 
många moment inom idrotten som de tyckte var mycket roliga och både P3 och P4 listar 
bollsporter som topp tre aktiviteter. Det verkar som om intresse och kunskap, det som de 
intervjuade personerna anser sig vara duktiga på inom ämnet, går hand i hand, och även 
yrkesdrömmar styr intresset vid idrottslektionernas alla aktiviteter, F3 drömmer om 
att bli polis och tycker därför att det är allra roligast med styrkeövningar. När de 
intervjuade personerna får frågan vad man gör på idrottslektionerna så är det endast 
praktiska konkreta saker som nämnt, fotboll, simning, hänga i ringarna, etc. Det finns 
inom ämnet en mängd kunskaper att ta till sig, men dessa är inte alltid teoretiska på 
ett sådant sätt som eleverna är vana vid från andra ämnen, inte alltid så mycket läxa, 
eller några prov, utan det är många gånger tal om förtrogenhetskunskaper och 
färdighetskunskaper. Dessa verkar uppenbarligen inte vara lika högt värderade 
kunskaper i den undersökning som Skolverket utförde 1993 och heller inte här. 
Vilket, enligt Larsson (2004), förstärks då lärarna i väldigt stor utsträckning frågar 
eleverna vad de vill göra på lektionerna, han menar då på att görandet verkar vara 
viktigare än lärandet. Dock anser P2 att det är när eleverna själva får bestämma 
innehållet på lektioner som den blir som mest optimal: 

så kan hon ju gå runt och fråga vad alla vill också så tar man de sakerna som är 
roligast, som alla vill, så blir det perfekt (P2) 

När de intervjuade personerna beskriver hur en typisk idrottslektion ser ut förklarar 
de alla enhälligt att först sker en genomgång, korta instruktioner på vad man ska 
göra. P4 berättar sedan att det är bra om han får prova på lite själv efter 
genomgången. Winroth & Rydqvist (1995) beskriver hur en djupare förståelse kring 
ämnet idrott och hälsa sker om eleven först tillgodoser sig den såkallade 
teoribaserade kunskapen, detta sker förhoppningsvis vid de genomgångar som 
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intervjupersonerna pratar om, för att sedan själv prova på och göra momentet vilket 
ger en erfarenhetsbaserad kunskap. F3 håller med om upplägget på lektionen och 
kompletterar med att det är viktigt att försöka så mycket som möjligt själv först, 
innan man får hjälp. Hon berättar vidare att det är bra om läraren bara ger lite hjälp, 
lite hintar om vad hon kan göra annorlunda, för att hon sedan ska få försöka igen på 
egen hand. På så sätt får hon en drivkraft av pedagogen i sin utveckling helt i 
enlighet med Vygotskys teorier kring den proximala utvecklingszonen (Jerlang, 
2008). 

6.2.1 Arbetssätt inom idrottsundervisningen  
De intervjuade personerna är ense om att det finns olika arbetssätt som lämpar sig 
olika bra beroende på vad för moment som ska genomföras på idrottslektionerna. 
Detta är något som Bransford (1999) håller med om och menar att det beror på vad 
som ska läras, vilket av de olika perspektiven på lärande som lämpar sig bäst och 
drar därmed en jämförelse med en snickare som behöver alla sina verktyg, men vid 
olika tillfällen. 

F4 berättar att lyssna och titta på bilder är något som de brukar göra på sin skola, 
även att härma läraren är något hon anses vara viktigt. Dock anser Gärdenfors (2010) 
att härma kan vara bra till viss del, men att bara lära sig hur ger ingen djupare 
kunskap, och skriver vidare att det är viktigt att eleverna även lär sig varför de ska 
agera på ett visst sätt, inte bara hur man agerar. Flera av de intervjuade eleverna 
tycker att det är viktigt att kombinera teori med praktik och ger som exempel 
orientering, där de beskriver att man lätt kan springa vilse om man inte går igenom 
hur orientering fungerar och kartans uppbyggnad i ett första skede. Detta menar 
Wright (1983) är av största vikt rent allmänt inom ämnet idrott och hälsa, att 
förankra de praktiska kunskaperna i teori, och på så sätt ge eleverna en förståelse för 
det praktiska genomförandet. Andra moment som eleverna kopplar samman teori 
med praktik hos var simning, de ansåg här att man lär sig bäst genom att först få en 
genomgång av ämnet, och poängterade även då att det är viktigt att läraren är 
grundlig i sina instruktioner och berättar allt. 

Läraren måste berätta att det är farligt att drunkna, liksom ifall man inte visste 
det (F2) 

Ett flertal av de intervjuade personerna poängterade även att det är viktigt att man får 
utrymme att praktiskt träna ett moment flera gånger. Detta menade även Dewey då 
han skrev att bästa sättet att lära sig var att praktiskt öva tills man behärskade 
momentet och det var detta han menade när han myntade begreppet ”learning by 
doing” (Dewey, 2004). Kombinationen av teori och praktik ger en djupare kunskap 
inom ämnet och inom varje moment för sig, detta leder till att en person blir så kallad 
rörelsebildad vilket innebär att eleverna kan delta i fysiska aktiviteter, men kan även 
resonera kring hur man sköter sin egen träning och därefter kan värdera olika 
aktiviteter utifrån sin egen situation och sin egen hälsa (Raustorp, 2000). Och det är 
detta som Ekberg och Erberth (2000) m.fl. kallar för det livslånga lärandet vilket är 
en av grunderna i ämnets kursplan där eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin 
hälsa genom hela livet (Skolverket, Lgr11). 
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6.3 Slutsats 
Hur man lär sig på bästa sätt verkar det finnas lika många åsikter om som det finns 
elever. Dock framkom ingen direkt koppling till Skinners teorier om betingning 
bland just de elever som intervjuades för denna undersökning. Vi är alla olika och 
alla föredrar vi olika inlärningsstilar, men det verkar klart vara mest förekommande 
med klassiska lyssna, läsa och skriva. Vilka dessvärre ansågs tillhöra de tråkigare 
inlärningssätten hos just de intervjuade personerna i denna undersökning. De verkar 
hellre föredra annorlunda eller kanske mer ovanliga inlärningsmetoder men verkar 
alla eniga om att det många gånger kan vara bra att kombinera mer än en 
inlärningsmetod. Eleverna verkar anse att det inte går att komma ifrån vad de kallar 
teoretiska inlärningsmetoder inom idrotts undervisningen, trots att ämnet i sig är ett 
praktiskt ämne. Genomgångar då eleverna ska lyssna verkar vara den mest 
förekommande under dessa lektioner.  
Genomgående verkar vara dessa två olika sorters kunskap, praktisk vs teoretisk, som 
Gustavsson (2002) skriver om. De särskiljs av eleverna i intervjun, att antingen så är 
det praktisk kunskap, eller teoretisk och att en kombination av dessa verkar vara 
ovanlig. Detta medan det just är kombinationen som Raustorp (2000) menar är det 
viktiga för en djupare kunskap inom ämnet och inom varje moment för sig. Vidare 
tycker jag det är intressant att höra vad eleverna anser vara teoretisk kunskap, så som 
genomgångar och förklaring av kartans uppbyggnad vid orientering. Detta medan de 
sedan ska bedömas enligt följande kriterier: 

Eleven kan på ett *** fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och 
andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att 
samtala om egna upplevelser och föra *** underbyggda resonemang om hur 
aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och 
den fysiska förmågan (Skolverket, Lgr 11, kunskapskrav årskurs 9) 

Vilket endast nämndes av en elev, då hon berättade att dem inte haft så mycket teori 
än, men trodde det handlade om bland annat kost. Är det då så att det är hos läraren 
det brister? Kan det vara så att kursplanerna (Lgr11) är så pass nya så att lärarna inte 
är inlästa på dessa än? HUR lär man sig på bästa sätt inom idrott och hälsa borde då 
sättas i förhållande till just de kunskapskrav som finns, hur kan vi lära dem detta? 
Och hur kan vi låta det teoretiska infiltrera de praktiska momenten kontinuerligt 
genom undervisningen så att idrott och hälsa blir mer klassat som ett kunskapsämne 
än vad det är idag? Genom att i dagsläget fråga eleverna hur de lär sig ämnet idrott 
och hälsa på bästa tycker jag visat på att det finns stora brister i hur undervisningen 
ser ut idag. Att lärare dels behöver läsa in sig noga på vad som står skrivet i de 
dokumenten som ändå styr svenska skola, men även ta del av undersökningar som 
visar på just vad eleverna själva anser vara bra inlärningssätt. Vad som bl.a. 
framkommit i denna undersökning, men även i tidigare undersökningar (Larsson 
2004) var vikten av att ha roligt. Även stämningen i klassen, att samarbeta och jobba 
i grupp ansågs vara saker som påverkar inlärningen i positiv bemärkelse. Underligt 
då att inte fler elever får lära genom upplevelsebaserat lärande som enligt Ekberg och 
Erberth (2000) innefattar just alla dem nyss nämnda kategorierna(?)!  
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Något som jag även anser vara mycket intressant som framkommit i undersökningen 
är att eleverna är alla eniga om varför man lär sig, att man lär sig enbart för att 
samhället kräver det, för kommande jobb etc. De lär sig alltså inte för sin egen skull, 
utan för att vara samhället till lags och blir till små maskiner som bara tar in kunskap 
för att. Detta är något som verkar otroligt skrämmande, då det känns som elevernas 
glöd och nyfikenhet redan i så tidig ålder som årskurs sju verkar ha dött ut, vilket är 
vad både Bergström (1995) och Liedman (2001) anser är grunden för inlärning. Hur 
kommer då detta te sig i framtiden, kommer vi släcka törsten på kunskap och lyckan 
över att lära sig något nytt? 

6.4 Vidare forskning 
Att forska vidare på nu skulle för min del vara just varför vi lär oss. Undersöka i en 
större undersökningsgrupp om fler delar uppfattning med de intervjuade personerna i 
denna undersökning. Intressant vore även att få en lärares perspektiv kring detta, vad 
lärare tror eleverna lär sig för. Kan tyckas vara av stor vikt att dessa synkar, så att 
man på bästa sätt kan möta eleverna och på så sätt få deras nyfikenhet till inlärning 
tillbaka.  
Även att undersöka vidare just kopplingen mellan hur elever lär sig på bästa sätt och 
vad dem faktiskt ska kunna enligt de kunskapskrav som finns för ämnet. Att 
undersöka olika lärmetoder för att undersöka vad som faktiskt ger denna viktiga 
koppling mellan teori och praktik men som även ger lusten att lära tillbaka. 
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BILAGA 1 

  
LÄRARPROGRAMMET 

Hej! 
Linda Nilsson heter jag och har varit ledare på XXX barnkoloni tre somrar på raken. 
Jag jobbar nu som idrottslärare i Kalmar och skriver i sommar klart mitt 
examensarbete på Linneuniversitetet. 

Ett examensarbete på lärarprogrammet innebär en uppsats på C nivå som är en studie 
med undersökande karaktär. Jag undersöker i denna studie hur barn/ungdomar lär sig 
på bästa sätt inom ämnet idrott och hälsa och skulle till den behöva hjälp av ert barn! 
Intervjun är helt frivillig och självklart så kommer barnen vara helt anonyma genom 
hela uppsatsen, och benämnas endast som elev 1, elev 2… osv. Intervjun kommer att 
spelas in, om detta känns okej för barnet, detta endast för att jag i efterhand ska få en 
rättvis bild av vad som sades under intervjun och hur det sades, inspelningen 
kommer att raderas då arbetet är färdigskrivet. Intervjun är beräknad att ta ca 15-20 
minuter per barn (ev. intervjuas dem två och två) och frågorna kommer att beröra 
idrottsundervisningen på den skola barnet går på! 

Arbetet skrivs endast i utbildningssyfte och kommer att hanteras därefter! 
 

 
Stort tack för bidragandet till denna uppsats! 

Mvh Linda Nilsson 
 

 
Underskrifter 

 
Aktuellt barn för intervju: ____________________ 
 

Vårdnadshavande 1   Vårdnadshavande 2 
 

Namn:________________________  Namn:________________________ 
 

Sign:_________________________  Sign:_________________________ 
  

        BILAGA 2  
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Intervjumall 
Inledande frågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur många är ni i klassen? 

3. Hur ofta och hur länge har ni idrott och hälsa i veckan? 

4. Idrottar du utanför skolan? (Vad? Hur ofta?) 

Hur lär man sig på bästa sätt?  

1. Vad är lärande? 

2. Finns det olika sätt att lära sig på? Vad för olika sätt? 

3. Varför ska man lära sig?  

4. Varför lär Du dig? 

5. Hur kan du bli mer engagerad/motiverad att lära dig nya saker? 

6. Hur känns det när du får beröm, kritik? Hur ges detta på bästa sätt tycker du? 

7. Har du känt att du inte klarar av ett moment någon gång, att det är för svårt? 

(Kan man lära sig det momentet ändå?) 

Hur lär man sig, idrott och hälsa, på bästa sätt?  

1. Vad tycker du är roligast att göra på idrotten – varför? 

2. Hur lär du dig på bästa sätt inom idrottsundervisningen? 

3. Har du lärt dig något nytt (på idrotten)– vad, och hur lärde du dig detta? 

4. Hur jobbar du helst på idrottslektionerna? (För att det är skoj, för att det är 

lämpligt, eller för att du lär dig mest på detta sätt?) 

5. Finns det något du inte är så bra på inom idrotten/inte kan, varför kan du inte 

just detta? 

6. Vad inom ämnet idrott och hälsa kan du (minns du) bäst? Hur kommer det sig 

att det är just detta moment som du lärt dig bäst? 

7. Finns det olika metoder att lära sig olika moment inom idrotten på – vilka? 

(hur lär man sig t.ex. att simma på bästa sätt? Kan man lära sig simma på 

andra sätt?) 

8. Kan du beskriva din optimala lektion i idrott och hälsa – hur sker inlärningen, 

olika delar av lektionen, teori vs praktik, grupp, enskilt, lag, tävling, etc? 

BILAGA 3 
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Kursplanen för Idrott och hälsa, Lgr11 

3.4 IDROTT OCH HÄLSA 

 
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 
välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har 
stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och 
kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.  

Syfte 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 
rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom 
undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 
förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges 
förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk 
aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.  

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, 
genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen 
också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges 
förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och 
respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under 
hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att 
eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och 
naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och 
säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i 
nödsituationer. 
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis 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 , och 

• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i 
vatten. 

 
 

 


