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ABSTRACT 
 
Studien syftar till att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur 
idrottsundervisningen påverkat respondenternas inställning till fysisk aktivitet. Med 
läroplanerna och dess målformuleringar i utgångspunkt jämför studien hur väl dessa 
stämmer överens med respondenternas upplevelse av ämnets syfte och mål. 
Undersökningsgruppen kom att bestå av 8 respondenter, tillika studenter på 
Högskolan i Kalmar. Resultatet visar en osäkerhet kring idrottsämnets mål även om 
flera respondenter lyfter upp rörelseglädje som en viktig del i undervisningen, vilket 
stämmer väl överens med mål från flera kursplaner. Prestation är något som flera 
respondenter lyfter upp som en del i undervisningen och då oftast mätbara sådana. 
Prestationer av det slaget lyser däremot med sin frånvaro i de senare läroplanerna, 
Lgr 80, Lpo 94 och Lpf 94. Det fanns en skeptisk syn bland flera respondenter kring 
huruvida ämnet påverkat deras inställning till fysisk aktivitet. Detta trots att alla 
respondenter främst hade positiva upplevelser från undervisningen. Två respondenter 
uttrycker däremot tydligt att de genom idrotten i skolan fått positiva upplevelser av 
att vara fysiskt aktiv. Vidare lyfter några respondenter upp lärdomar de fått av 
idrottsundervisningen som vi menar tyder på att de har blivit påverkade, även om de 
själva inte ger uttryck för detta. Exempel är ledarskaps- och ansvarsförmåga samt att 
aktiviteter gynnas av att alla känner delaktighet. 
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1 INTRODUKTION 
Lärare tillhör en yrkesgrupp som sällan får möjlighet att se ett färdigt resultat av sitt 
arbete. Och tur är väl det, då det motsatta skulle innebära att elevens personliga 
utveckling tillfullo är beroende av pedagogen. Att eleven varken kommer att lära sig 
mer eller mindre efter avslutad skolgång än den kunskap hon redan tillskansat sig. 
Lyckligtvis ser inte verkligheten ut på det sättet. När eleverna lämnar skolan har de 
förhoppningsvis bara påbörjat sin livsresa med obegränsade möjligheter till fortsatt 
utveckling.  
 
Som blivande idrottslärare har vi samtidigt en förhoppning om att vår undervisning 
ska komma att påverka elevens framtida val av livsstil. Sambanden mellan fysisk 
inaktivitet och välfärdssjukdomar med ökad dödlighet till följd är tydliga vilket 
ytterligare motiverar denna vision. Statens folkhälsoinstitut skriver på sin hemsida att 
”fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, 
typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer.”1 I en artikel i 
Läkartidningen specificerar man problematiken ytterligare genom att skriva att 
”stillasittande människor löper dubbelt så stor risk att dö i hjärt-kärlsjukdom som 
sina fysiskt mer aktiva jämnåriga”2. Lite tillspetsat skulle idrottslärarens arbete med 
andra ord kunna göra skillnad på liv eller död, sett ur ett framtidsperspektiv. Vi vill 
därför bidra till att eleven kan fatta beslut som gynnar hälsan och välbefinnandet ur 
ett livslångt perspektiv, inte bara för stunden. Frågan är om detta är en utopi 
existerande endast i skolans värld, i form av fina ord i styrdokumenten, som saknar 
anknytning till verkligheten? Vi får i vår enfald inte tro att förekomsten av ämnet 
idrott och hälsa på skolschemat per automatik leder till att eleverna får ett intresse för 
fysisk aktivitet.   
 
Med detta som utgångspunkt ska vi undersöka om ett antal före detta elever upplever 
att idrottsundervisningen har haft betydelse för deras inställning till fysisk aktivitet.  
 
 
 
 

                                                 
1 Statens folkhälsoinstitut: http://www.fhi.se/templates/Page____194.aspx  
2 Sundberg & Jansson (1998) s. 4066 
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2 BAKGRUND 
För att skapa en förståelse för hur ämnet ser ut idag och har sett ut tidigare, följer 
inledningsvis en redogörelse för idrottsämnets utveckling. Vi lägger fokus på hur 
hälsobegreppet och det långsiktiga perspektivet beskrivs i läroplanerna. Därefter 
diskuteras idrottsämnets legitimitet och hur lärare och elever ser på ämnet. Slutligen 
lyfts motivation och andra faktorer som påverkar den fysiska aktiviteten. 

2.1 Idrottsämnets utveckling 
I 1980 års läroplan byter ämnet namn från gymnastik till idrott och 1994 får ämnet 
heta idrott och hälsa. Dessa namnbyten kan ses som tecken på att ämnets innehåll 
och mål har förskjutits över tid. Det senaste namnbytet tolkar Annerstedt, Peitersen 
och Rønholt som en markering för att ämnet kvalitativt skiljer sig från 
föreningsidrotten.3 Annerstedt tycker sig kunna urskilja olika faser som idrottsämnet 
har gått igenom i historien. Fysiologiska fasen ägde rum mellan 1950-1970 och 
ämnets upplägg hade stöd från den fysiologiska forskningen som rekommenderade 
tre undervisningstillfällen i veckan. Fokus låg på konditionsträning och 
idrottslärarens uppgift kunde beskrivas som ”att försöka få eleverna att svettas”4. 
Därefter följde osäkerhetsfasen mellan 1970 och 1994. Denna period hade 
idrottsrörelsen ett stort inflytande över ämnet.4 I Lgr 80 står det att ”eleverna skall få 
kännedom om och kontakt med idrotts- och friluftsrörelsen i samhället och i 
hemkommunerna”5. Något liknande mål finns inte att hitta i någon av de senare 
läroplanerna. Det rådde en osäkerhet i lärarkåren på grund av att ämnets 
målsättningar förändrats och blivit mer omfattande. Hälsofasen inleddes 1994 i och 
med att en ny läroplan med mer fokus på hälsa trädde i kraft. De idrottsliga 
färdigheterna tonades ned i Lpo 94 och Lpf 94 till förmån för ett tydligare 
hälsoperspektiv där kopplingar mellan idrott, hälsa och livsstil görs.3  
 
Ytterligare en stor förändring som skedde i och med Lpo 94 är skolans och 
läroplanernas decentralisering vilket bland annat inneburit att ämnets kursplaner inte 
är lika detaljstyrda längre. Den senaste kursplanen bygger på mål att sträva mot och 
mål att uppnå, men vägen att nå dessa mål har respektive lärare stor frihet att själv 
välja.3 De obligatoriska moment som finns kvar i idrottsundervisningen och som är 
genomgående för både grund- och gymnasieskolan är simning, dans, orientering och 
livräddning.6 Detta till skillnad från Lgr 80 där många olika moment som skall ingå i 
undervisningen står utskrivna med en tydlig uppdelning mellan vad som skall läras in 
i de olika stadierna. Idrotten skulle i Lgr 80 innehålla gymnastik, hälsa, hygien och 
ergonomi, bollspel och lekar, dans, fri idrott, orientering och friluftsliv, lek, simning 
och livräddning, skidåkning, skridskoåkning, iskunskap och livräddning. Även Lgr 
62 innehåller ett antal huvudmoment som undervisningen skulle bygga på och 
kursplanen är mycket detaljstyrd.7  

2.1.1 Hälsa 
Hälsobegreppet har enligt Quennerstedt både vidgats och förskjutits i läroplanerna 
sedan 1900-talets början. Från att ha haft fokus på hygien, där hälsoarbetet främst 
                                                 
3 Annerstedt, Peitersen & Rønholt (2001) s. 90  
4 Ibid s. 107 
5 Kursplanen i idrott, Lgr 80 s. 91 
6 Kursplanen i idrott och hälsa, Lpo 94 och Lpf 94 
7 Kursplanen i gymnastik, Lgr 62 s. 344-350 
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skulle påverka den fysiska kroppen, via ett mer medicinskt synsätt där olika risker i 
form av sjukdomar eller droger skulle undvikas. Idag innefattar hälsobegreppet både 
fysiska, psykiska och sociala dimensioner där även miljön lyfts upp.8 Fortfarande i 
Lgr 80 kopplas hälsa samman med hygien och med ergonomi då dessa tre 
tillsammans bildar ett huvudmoment som ska ingå i undervisningen.9 I Lgr 62 
beskrivs på vilka sätt eleverna ska fostras, där hälsofostran är en del. Precis som 
Quennerstedt skriver ligger fokus här på den kroppsliga hälsan, där hygienen är en 
del.10 Annerstedt m.fl. beskriver att man i samhället idag däremot har ett 
hälsokoncept som innebär att det fysiska och psykiska påverkar varandra. 
Exempelvis menar man att mental obalans, som kan var orsakad av de sociala 
miljöer personen vistas i, kan påverka individen till att vara mer utsatt för 
infektioner. Denna påverkan kan även ske åt motsatt håll då en god fysisk hälsa har 
positiv inverkan på den psykiska hälsan.11 Detta synsätt stämmer väl överens med ett 
mål i Lpo 94 som tydligt kopplar ihop sambanden mellan det fysiska och psykiska 
välmåendet. Barn och ungdomar behöver ”…utveckla kunskaper om hur kroppen 
fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet förhåller sig till fysiskt och 
psykiskt välbefinnande”12. Dessa begrepp finns även med i de tidigare kursplanerna 
som studerats men kopplingen mellan hur dessa faktorer hänger ihop görs där inte 
lika tydligt. ”Undervisningen i idrott skall främja elevernas fysiska och psykiska 
hälsa samt sociala utveckling”13 samt en snarlik formulering i Lgr 80.  

2.1.2 Livslångt lärande 
I Lpo 94 står det skolan ska sträva efter att eleven ”stimuleras till ett bestående 
intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa”12. En 
liknande formulering finns i strävansmålen i Lpf 94 med skillnaden att eleven istället 
för att stimuleras till, ”utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk 
aktivitet”14 (författarnas kursivering). Vidare stegras målet med att eleven förstår 
värdet av regelbunden fysisk aktivitet och inser dess samband med livsstil och 
hälsa.14 Dessa mål skiljer sig inte nämnvärt från ett mål för ämnet från Lgy 70 som 
lyder: ”Undervisningen i idrott ska bidra till att eleverna får förståelse och intresse 
för regelbunden fysisk träning och sunda levnadsvanor som ett medel att främja hälsa 
och välbefinnande”13. Även Lgr 80 har ett liknande mål: ”Undervisningen skall (…) 
syfta till att skapa förståelse och bestående intresse för regelbunden kroppsrörelse 
som ett medel för hälsa och välbefinnande”15. Kopplingarna till föreningsidrotten i 
Lgr 80 som berördes tidigare var enligt Sandahl i syfte att ”säkerställa fortsatt fysisk 
aktivitet efter skolans slut”16, vilket skulle innebära att det var ett långsiktigt mål. 
Gustavsson menar att idrottsrörelsens inblandning i skolan dessutom hade rent 
ekonomiska förklaringar då man både ville ha fler betalande åskådare på 
elitidrottsevenemang men även fler betalande motionsidrottare.17 
 

                                                 
8 Quennerstedt (2002) s. 156 
9 Kursplanen i idrott, Lgr 80 s. 91 
10 Kursplanen i gymnastik, Lgr 62, s. 345-346 
11 Annerstedt, Peitersen & Rønholt (2001) s. 333-334 
12 Kursplanen i idrott och hälsa, Lpo 94 
13 Kursplanen i idrott, Lgy 70, (tillägget som kom 1987) 
14 Kursplanen i idrott och hälsa, Lpf 94 
15 Kursplan för idrott, Lgr 80, s. 90 
16 Sandahl (2005) s. 86 
17 Gustavsson (1999) s. 45 
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Vidare finns beskrivningar som att eleverna genom ämnet på gymnasiet ska bli 
hälso- och miljömedvetna vilket leder till att de får förutsättningar att arbeta aktivt 
med dessa frågor både i arbetslivet och i samhället i stort.18 Eriksson m.fl. skriver att 
hälsan i kursplanerna har gått från att handla om individuella faktorer till att ses både 
ur ett individ- och ett samhällsperspektiv19, vilket ovanstående formulering är ett 
tydligt exempel på. Mål om ett långsiktigt lärande är på intet sätt någonting nytt i 
ämnet. I Lgr 62 står det att undervisningen ”…skall hos eleverna söka väcka 
bestående intresse och förståelse för behovet av fysisk aktivitet, som ett medel för 
rekreation och hälsa”.20  

2.2 Forskning inom idrottsämnet 

2.2.1 Idrottsämnets legitimitet 
Larsson skriver att idrottsämnet under 1900-talet snarare kopplats samman med 
fostransuppdraget i skolan än med frågor som rör kunskap och lärande. Än idag 
riskerar idrott och hälsa att beskrivas som ett ämne vars främsta bidrag är fysisk 
rekreation. Han menar vidare att lektionerna inte liknar traditionell teoretisk 
undervisning och blir ett forum där eleverna får springa av sig. I detta avseende kan 
man benämna idrott och hälsa som ett hjälpämne till de teoretiska. Eleverna kommer 
till idrottslektionerna för att röra på sig och ladda batterierna för att bättre klara av de 
stillasittande lektionerna.21 Annerstedt m.fl. ser risker med en skola som lägger 
tonvikt på att utveckla barnets intellektuella kapaciteter, då idrottsundervisningen 
ofta reduceras till avkoppling från teorin.22 
 

”Inom ramen för ett sådant synsätt tenderar idrottsundervisningens 
fysiska aspekter att ges prioritet över uttrycksfulla, kreativa eller 
kognitiva kvaliteter. Idrottsundervisningen reduceras till idrottsutövande, 
där motion ses som avskilt från den verkligt väsentliga undervisningen 
som huvudsakligen äger rum i klassrummen.” 22  

 
Engström använder sig av begreppen investeringsvärde och egenvärde för att 
beskriva de förklaringar individer ger för sitt utövande av fysisk aktivitet. 
Investeringsvärde innebär att det är ändamålet med aktiviteten som är det viktiga, 
inte aktiviteten i sig. Detta synsätt finns ofta i den offentliga debatten och inom 
skolans idrottsundervisning. Motsatsen till detta är egenvärdet, som innebär att 
aktiviteten har ett värde i sig själv. Barns lek är ett tydligt exempel på detta då den 
formas i nuet och inte styrs av regler utifrån.23 Idrottsämnet har ofta tilldelats en 
icke-bildande karaktär, vilket Annerstedt m.fl. menar hänger ihop med att ämnet 
historiskt kopplats samman med bland annat militär träning och nationalism. Även 
om nya mål, som bland annat handlar om att företräda en hälsosam livsstil, 
tillkommit så är dessa trots allt inte mer bildande än tidigare mål.22 Annerstedt 
framhåller vikten av att se idrott och hälsa som ett bildningsämne. Om fokus ligger 
vid att träna kroppen konditions- och färdighetsmässigt riskerar man att objektifiera 
kroppen. Det är en stor skillnad på att vara fysiskt aktiv och att förstå varför man ska 
vara fysiskt aktiv. Exempel kan vara att eleverna genom undervisningen i idrott och 
                                                 
18 Kursplanen i idrott och hälsa, Lpf 94 
19 Eriksson m.fl. (2003) s. 5 
20 Kursplanen i gymnastik, Lgr 62 s. 344 
21 Larsson (2007a) s. 267 
22 Annerstedt, Peitersen & Rønholt (2001) s. 127 
23 Engström (1999) s. 38-41 
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hälsa får de verktyg som förhoppningsvis bidrar till ett fortsatt aktivt liv.24 Larsson 
skriver om 1990-talets läroplansreform som betonar kunskap och lärande i alla 
skolans ämnen vilket satte igång en diskussion kring idrottsämnets bildningsvärde. 
Diskussionen rörde vilken kunskap eleverna skulle få i ämnet och således för vilket 
lärande idrottslärare ska skapa goda villkor.25  

2.2.2 Elevers syn på ämnet 
I Larssons undersökning framkommer det att elever i år 5 har en mycket positiv 
inställning till ämnet. Idrott och hälsa skiljer sig från många andra ämnen eftersom 
att rörelsen är i fokus.26 I Redelius studie om ämnet i år 8 framkommer även där dess 
popularitet men inte lika omåttligt som i grundskolans tidigare år. Eleverna ser ämnet 
som ett avbrott från traditionellt stillasittande arbete och ett forum där man får röra 
sig fritt och trötta ut sig.27 I studien Skola-Idrott-Hälsa som är en utvärdering av 
ämnet framkommer liknande resultat. Inställningen till ämnet är något högre i år 6 än 
i år 9 och andraårsstuderande på gymnasiet. Något att tillägga är att pojkar överlag 
har en positivare inställning till ämnet i stort. Eleverna i denna studie anser att ämnet 
är viktigt på grund av att man har roligt genom rörelse. Ämnet har främst i 
grundskolans tidigare år bidragit till att eleverna får en lust att röra sig även på 
fritiden. Precis som ämnets popularitet, minskar även skolans påverkan på lusten till 
rörelse ju äldre eleverna blir.28 När man i NU0329 frågar eleverna vilket ämne de 
anser sig ha mest nytta av i framtiden framgår det att idrott och hälsa kommer på en 
sjätte plats bland sexton ämnen. Även föräldrarna i samma undersökning rankar 
ämnet relativt högt när det handlar om ämnets vikt för barns utveckling. Attityderna 
till ämnet är överlag positiva, men en tiondel av de deltagande eleverna i studien 
nämnde idrott och hälsa som ett av de tre mest onyttiga ämnena.30  
 
När eleverna i NU03 tillfrågas om de anser att undervisningen bidragit till att de lärt 
sig ta ansvar för sin egna fysiska aktivitet, svarar 57 procent att de har lärt sig 
motsvarande. På frågan om eleverna tillägnat sig kunskap om sambanden mellan 
levnadsvanor och hälsa anser sig endast 42 procent ha gjort det. 40 procent av 
eleverna i studien anser att de genom undervisningen får inspiration till fysisk 
aktivitet även på fritiden.31  

2.2.3 Lärares syn på ämnet 
Eriksson m.fl. har i sin studie tillfrågat lärare vilka lärdomar de fann var av störst 
vikt att eleverna fick under idrottsundervisningen. Påståendet ”att eleverna har roligt 
genom fysisk aktivitet” hamnade på första plats. Därefter kom påståendet ”att 
eleverna lär sig samarbeta” och sedan ”att eleverna får en förbättrad fysik”.32 Även 
lärarna i Thedin Jakobssons undersökning framhåller vikten av att ämnet upplevs 
som roligt och glädjefyllt. Här väljer lärare dessutom att lyfta upp att eleverna genom 
undervisningen ska vilja vara fysiskt aktiva resten av livet med syfte att förbättra 
hälsan. Undervisningen ses ur ett framtidsperspektiv där vinster med att vara fysiskt 
                                                 
24 Annerstedt (2007) s. 36 
25 Larsson (2007a) s. 268 
26 Larsson (2004) s. 125-126 
27 Redelius (2004) s. 152 
28 Eriksson m.fl. (2003) s. 26-28 
29 Nationella utvärderingen av grundskolan 
30 Skolverket (2003) s. 77  
31 Ibid s. 96 och 101 
32 Eriksson m.fl. (2003) s. 17 
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aktiv framhålls. Samtidigt argumenterar man för fysisk aktivitet som ett medel för att 
motverka välfärdssjukdomar och framtida sjukskrivningar. Betoningen ligger på att 
ämnet måste ses som en framtidsinvestering och inte enbart en upplevelse i nuet. 
Thedin Jakobsson diskuterar kring hur det faktum att ämnet ska vara roligt hänger 
ihop med att eleverna känner en lust att lära och därmed kan vara en förutsättning för 
det livslånga lärandet.33 Även Larsson talar om att elevens upplevelse av 
undervisningen har blivit viktigare, till skillnad från tidigare då mer fokus låg på att 
träna eleven. Eleven har i det hänseendet gått från objekt till subjekt i 
idrottsundervisningen.34  
 
Erikssons m.fl. ser en skillnad i vad grundskollärare och gymnasielärare prioriterar i 
ämnet, där gymnasielärarna framhäver påståendet att eleverna ska ”lära sig om 
hälsa”, medan detta inte lyfts fram som lika viktigt bland grundskollärarna.35 I 
Thedin Jakobssons studie framkom att hälsobegreppet i idrott och hälsa kan ses som 
oklart, då endast en av tio idrottslärare nämnde ordet hälsa när man talade om ämnets 
mål och innehåll. Även på den direkta frågan om hälsans innebörd och uttryck i 
undervisningen är många svar tveksamma. Ett vanligt sätt att se på hälsa är som 
teoretisk kunskap i motsats till idrotten som en praktisk del i ämnet.36 
 

2.3 Att främja fysisk aktivitet 

2.3.1 Motivation 
Hultgren problematiserar det klassiska uttrycket ”vi är byggda för rörelse” som ska 
fungera motiverande för fysisk aktivitet. Istället bör vi ha i åtanke att människan är 
byggd för överlevnad. Att spara energi är en av överlevnadsstrategierna vi har vilket 
gör vilan till en inneboende överlevnadsegenskap.37 Ekberg och Erberth använder sig 
av en modell av Apitzsch, i form av en trappa, för att förklara olika grader av 
motivation. På det lägsta trappsteget finner vi de som överhuvudtaget inte har någon 
motivation och därmed "inte orkar springa". Nästa trappsteg består både av de som 
"springer för att de måste" men även av de som har skuldkänslan som motivation: 
"jag springer för att det är nyttigt". På trappsteg nummer tre har träningen blivit mer 
självgående och motiven kan vara att "jag springer för att få god motion" eller "jag 
springer för att det är en del av min livsstil". När man når sista steget i trappan 
kommer belöningen inifrån: "jag springer för att jag njuter av det".38  Annerstedt 
talar om inre och yttre motivation och menar att idrottslärare måste vara medvetna 
om att elever motiveras av olika saker. En elev kan ha en inre motivation som närs 
av att klara saker som först kan uppfattas som svåra eller av att ha roligt vid fysisk 
aktivitet. Eller så kan eleverna främst finna motivation av yttre belöningar, 
exempelvis i form av uppskattning från omgivningen.39 Att springa för att läraren 
säger att jag ska göra det ger inte eleven särskilt hög motivation varpå vi inom skolan 
bör sträva efter att eleverna klättrar högre upp på motivationsstegen.40  

                                                 
33 Thedin Jakobsson (2005) s. 38 
34 Larsson (2007b) s. 51 
35 Eriksson m.fl. (2003) s. 17 
36 Thedin Jakobsson (2005) s. 45 
37 Hultgren (2008) s. 35 
38 Ekberg & Erberth (2000) s. 70 
39 Annerstedt (2007) s. 139 
40 Ekberg & Erberth (2000) s. 69 
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För att åstadkomma ett långsiktigt intresse för fysisk aktivitet menar Hultgren att 
känslan av framgång är viktig. Att prova på många olika moment för att om möjligt 
hitta något som passar, menar Hultgren dock kan vara förödande då risken för 
misslyckande ökar. En stor variation av aktiviteter måste därför planeras så att det 
finns en garanterad framgång för utövarna.41 Annerstedt menar att det i 
idrottsundervisningen blir extra tydligt om eleverna lyckas eller inte, vilket ställer 
särskilt höga krav på idrottsläraren att klara av att skapa uppnåeliga mål för 
eleverna.42 Raustorp säger att eleven skall utmanas men att detta måste ske i måttlig 
grad. Om aktiviteterna är utom räckhåll för eleverna kan en frustration uppstå vilket 
kan leda till att eleverna undviker liknande situationer i framtiden.43 För att lyckas 
med att sätta upp välanpassade mål är det av vikt att läraren känner sina elever väl 
och vet deras förmågor.44 Vad det gäller tävlingsmoment i verksamheten anser 
Hultgren att det både kan vara stimulerande men även framkalla frustration och 
känslor av att inte duga. Om den fysiska aktiviteten främst ska stimulera till ett 
långsiktigt intresse bör således planeringen utgå från dem med en negativ inställning 
till fysisk aktivitet eller de som inte gillar tävling.45 
 

2.3.2 Faktorer som påverkar den fysiska aktiviteten 
Hultgren menar att det är svårt att faktiskt veta vilka faktorer som ur ett långsiktigt 
perspektiv har betydelse för en ökad fysisk aktivitet eftersom det råder brist på 
studier som sträcker sig över en längre tid. När det gäller forskning rörande fysisk 
aktivitet är det dessutom så att man vanligtvis fokuserar på fysiologiska effektmål 
istället för att studera beteendemål. Det senare handlar om hur vi skapar vanor som 
hjälper oss att bli fysiskt aktiva medan de fysiologiska effektmålen ofta förutsätter att 
vi redan har ett intresse för fysisk aktivitet.46 Lisspers och Nygren beskriver livsstils- 
och beteendeförändringar och menar att det svåra inte är att initialt få till stånd en 
beteendeförändring utan problematiken ligger i att behålla förändringen och undvika 
återfall. Ofta nöjer sig både forskning och olika vårdinsatser med att se att 
omedelbara effekter har uppnåtts. Målet borde istället vara den varaktiga 
förändringen.47 
 
Statens beredning för nationell utvärdering skriver om en undersökning gjord av 
Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier där det framgick att en 
stor del av de tillfrågade personerna, tre av fyra, trodde att de behövde vara fysiskt 
aktiva minst 30 minuter varje dag för att få en hälsovinst. Däremot var det betydligt 
färre som i undersökningen uppgav att de faktiskt var fysiskt aktiva så pass mycket. 
Något som tyder på att levnadsvanorna inte behöver stämma överens med den 
faktiska kunskapen.48 Kunskap om hälsosamma vanor verkar vara en relativt 
betydelselös faktor när det handlar om att förändra ett beteende.49 Lisspers och 
Nygren förklarar att människor många gånger beter sig på ett sätt som de är 
                                                 
41 Hultgren (2008) s. 45 
42 Annerstedt (2007) s. 140 
43 Raustorp (2004) s. 45 
44 Annerstedt (2007) s. 139 
45 Hultgren (2008) s. 47 
46 Ibid s. 32 
47 Lisspers & Nygren (red) (1992) s. 8 
48 Statens beredning för medicinsk utvärdering (2007) s. 33 
49 Hultgren (2008) s. 91 
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medvetna om är skadligt för deras hälsa därför att dessa ovanor ger dem positiva 
effekter på kort sikt. När långsiktiga beteendeförändringar introduceras ger de sällan 
några omedelbara positiva effekter utan det kan dröja länge innan dessa förändringar 
bär frukt. Dessutom kan de långsiktiga effekterna upplevas som diffusa då de är av 
slaget ”att inte bli sjuk”50. Även Hultgren menar att människan påverkas mer av 
omedelbara effekter än av långsiktiga effekter.51 
 
SBU har publicerat en sammanställning av forskningsrapporter som rör metoder för 
att främja fysisk aktivitet. Detta för att man främst inom hälso- och sjukvården på 
bästa sätt ska kunna motivera till ökad fysisk aktivitet. En metod som visat sig 
effektiv är rådgivning som uppges bidra till en ökning av aktivitetsgraden med 12-50 
procent.52 I Larssons studie om elever som inte deltar i undervisningen i idrott och 
hälsa visade sig rådgivning, i form av en timmes samtal mellan lärare och elever, ge 
positiva resultat på deltagandet. Om de beteendeförändringen som uppnåtts även 
lyckas bibehållas på sikt har studien däremot inte undersökt.53 
 
Engström påbörjade 1968 en undersökning med 2144 elever i 15-års ålder som bland 
annat syftade till att identifiera faktorer som gynnar respektive missgynnar 
idrottsutövning i vuxen ålder. Dessutom kartlägger studien vilken betydelse 
individernas tidigare erfarenheter, förhållningssätt till idrott och levnadsvillkor har 
för den idrottsliga omfattningen och inriktningen över tid. När studien efter tio år 
följdes upp visade resultatet att en tidig idrottslig erfarenhet hade stor betydelse för 
fortsatt regelbunden fysisk aktivitet i vuxen ålder. Även bakgrundsmiljö, 
förhållningssätt till idrott och aktuell livssituation var avgörande faktorer för om 
respondenterna skulle vara idrottsligt verksamma vuxna. De som i 15-års ålder 
instämde i påståendet "jag har alltid varit duktig i idrott" idrottade exempelvis i 
högre grad när de var 25 år än de som i samma ålder inte höll med i påståendet.54 
 
Engström fortsatte att följa upp samma undersökningsgrupp (med ett visst bortfall) 
till 1995, då respondenterna var 41 år. Resultatet visar att deltagarna i 
undersökningen generellt sett är som mest aktiva vid 15 års ålder. Att vara aktiv i 
detta fall motsvarar snabb promenad eller jogging minst en gång i veckan. Männen 
tenderar att gradvis minska sitt utövande fram till 41 års ålder, då aktivitetsgraden 
halverats från ca 80 procent aktiva till 40 procent. Kvinnornas förändring ser helt 
annorlunda ut. Vid 15 är ca 70 procent aktiva men redan vid 20 års ålder har antalet 
aktiva minskat till under 30 procent. Men kvinnorna i studien återhämtar sig och 
aktivitetsgraden ökar till ca 40 procent vid 41 års ålder. De faktorer som hade positiv 
effekt på den fysiska aktiviteten vid 41-års ålder var att respondenten hade höga 
betyg i såväl idrott som teoretiska ämnen och att respondenten under skoltiden 
tillhörde en hög socialgrupp.55    
 
Engström använder sig av begreppet habitus vilket kan beskrivas som ”…det system 
av i kroppen och sinnet inpräglade vanor och dispositioner, de för givet tagna 
preferenser, som verkar bestämmande på hur individen handlar, tänker, uppfattar och 

                                                 
50 Lisspers & Nygren (red) (1992) s. 9 
51 Hultgren (2008) s. 93 
52 Statens beredning för medicinsk utvärdering (2007) s. 33 och 83 
53 Larsson (2005) s. 64 
54 Engström & Andersson (1983) s. 50, 71 och 80-81 
55 Engström (1999) s. 60, 64 och 84 
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värderar sin omvärld.”56 I insamlandet av erfarenheter är barndomen ett viktigt 
skede, där individen är som mest formbar och mottaglig för nya intryck. Varje 
individ formar sin egen habitus genom det sociala samspelet under en längre tid, 
således blir livsstilen en produkt av habitus. Detta medför en svårighet till förändring 
i habitus, men vistelse i nya omgivningar och sociala sammanhang under längre tid 
kan leda till förändring. Som ett exempel på detta visade studien att de respondenter 
som gjort en klassresa, motionerade i högre grad än de som fortfarande tillhörde en 
låg socialgrupp. Dock inte i lika hög grad som de som permanent befunnit sig i den 
högsta socialgruppen.57 Larssons undersökning visar att det finns ett tydligt samband 
mellan val av gymnasieprogram och deltagandet i idrottsundervisningen. Både 
eleverna på yrkesförberedande program och deras föräldrar har mer negativ 
inställning till motion än föräldrar och deras barn som går på studieförberedande 
program.58 Liknade samband redogör Blomdahl för i en studie gjord på 1980-talet, 
men den berör socioekonomiska grupper istället. Bland lågstadiebarnen med 
föräldrar i den lägsta socioekonomiska gruppen var 22 procent medlemmar i någon 
idrottsförening medan barn tillhörande den högsta socioekonomiska gruppen hade ett 
deltagarantal på 59 procent. Denna skillnad blir dock något mindre ju äldre barnen 
är.59 
 
 

                                                 
56 Engström (1999) s. 43 
57 Ibid s. 43-47 och 85 
58 Larsson (2005) s. 45 och 64 
59 Blomdahl (1990) s. 64-66 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  
Efter en genomläsning av de kursplaner i idrott och hälsa som varit rådande 
upptäcker man snart ett antal formuleringar som ger ämnet ett långsiktigt perspektiv. 
Exempel som att skolan skall sträva mot att: ”…eleven stimuleras till ett bestående 
intresse för regelbunden fysisk aktivitet”60, undervisningen skall ”…syfta till att 
skapa förståelse och bestående intresse för regelbunden kroppsrörelse som ett medel 
till hälsa och välbefinnande”61, samt att undervisningen ”…skall hos eleverna söka 
väcka bestående intresse och förståelse för behovet av fysisk aktivitet, som ett medel 
till rekreation och hälsa.”62 
 
Syftet med studien är att undersöka hur respondenterna upplever att 
idrottsundervisningen påverkat deras inställning till fysisk aktivitet. Med 
utgångspunkt i läroplanerna och hur dess målformuleringar beskriver ämnet kan 
studien jämföra hur väl de stämmer överens med respondenternas upplevelser av 
idrottsämnets syfte och mål.  
 
Frågeställningarna är följande: 

• Hur väl stämmer respondenternas erfarenheter av ämnets syfte överens med 
styrdokumenten? 

• Vilken betydelse upplever respondenterna att idrottsundervisningen i skolan 
har haft för deras inställning till fysisk aktivitet? 

 

                                                 
60 Kursplanen i idrott och hälsa, Lpo 94 
61 Kursplanen i idrott, Lgr 80 
62 Kursplanen i gymnastik, Lgr 62, s. 344 
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4 METOD 

4.1 Undersökningsmetod 
Den metod som valts till undersökningen är kvalitativa intervjuer. Frågeställningen 
som ska försöka besvaras kan innehålla flera dimensioner och är därmed svår att 
besvara med en enkätstudie. Lantz skriver att sådana frågor som rör attityder eller 
upplevelser lämpar sig bättre för en intervjuundersökning.63 I intervjun kan 
respondenten lämna utförliga svar och beskrivningar, och slipper känna frustration 
över att det inte finns något svarsalternativ som passar. Frågorna har vi dessutom 
formulerade på ett sätt som ger respondenten utrymme att svara fritt. Intervjuerna är 
halvstrukturerade, vilket enligt Lantz innebär att samma frågor ställs till 
respondenterna genom att en intervjuguide används. Utöver de fasta frågorna finns 
dock utrymme för följdfrågor. Intervjuguiden var ett stöd för oss under intervjuns 
gång då vi kunde återkomma till dess frågor om vi tappade tråden. Dessutom hjälpte 
den oss att komma ihåg vissa frågor som vi i undersökningen ville ha svar på. Det 
faktum att vi följer en intervjuguide är också ett tecken på hög standardisering. 
Däremot har vi valt att utgå från respondentens svar, vilket medfört att följdfrågor 
uppkommit och intervjuguidens frågor inte har kommit i samma ordningsföljd, vilket 
minskar graden av standardisering.64 De begrepp som studien intresserar sig för är 
idrottsundervisningen i skolan och dess påverkan på en hälsofrämjande livsstil, där 
fysisk aktivitet är ett viktigt inslag.  

4.2 Urval 
För att studien ska vara möjlig att genomföra med tanke på den tid som funnits till 
förfogande har undersökningsgruppen fått bestå av endast studenter. Urvalsgruppen 
som består av åtta personer är relativt homogen med avseende på att alla studerar på 
högskolan. Detta är vi medvetna om kan ha betydelse för respondenternas svar. 
Respondenterna har befunnit sig på högskolebiblioteket och blivit tillfrågade att delta 
i undersökningen. En bredare undersökningsgrupp hade varit intressant att nå men 
med tanke på valet av metod svår att genomföra. Kvale talar om vikten av att 
intervjupersonerna är samarbetsvilliga och motiverade till att delta. 65 Vi misstänker 
att det är svårt att finna dessa personer ute på stadens gator, antingen i full färd att 
uträtta ärenden eller på väg till lunchstället. Studenter på biblioteket har oftast ett 
friare schema och en förståelse för att olika undersökningar ska genomföras, vilket 
gör dem till en bra undersökningsgrupp. Urvalsgruppen blev ytterligare begränsad då 
alla utom en respondent är födda på 80-talet. Anledningen är att denna ålderskategori 
är överrepresenterad på platsen vi utfört vår undersökning på. Under intervjuns gång 
visade det sig att några av respondenterna läste på lärarprogrammet, genom att de 
själva lyfte upp detta i intervjun. Vi intresserade oss inte för respondenternas 
studieval, eller yrkesbakgrund men det är värt att notera att lärarstudenter kan tänkas 
vara mer insatta i läroplanernas mål. 

4.3 Provintervjuer 
Genom att utföra provintervjuer innan den slutliga undersökningen påbörjas, kan 
oklarheter i intervjufrågorna upptäckas och således omarbetas. Lantz beskriver att 

                                                 
63 Lantz (2006) s. 57 
64 Trost (2005) s. 19 
65 Kvale (1997) s. 135 



14 

det då är av vikt att respondenterna är medvetna om syftet med dessa provintervjuer 
så att de efteråt kan komma med synpunkter rörande innehåll och upplägg. 
Respondenterna bör även tillhöra samma kategori som den tilltänkta urvalsgruppen. 
66 Vi utförde två provintervjuer varpå vi justerade formuleringen på ett par frågor 
som visade sig vara lite otydliga. I och med provintervjuerna fick vi en ungefärlig 
uppskattning om hur lång tid intervjuerna skulle ta, vilket vi kunde informera 
respondenterna om. Trost menar att det är av vikt att kunna ange en rimlig tidsåtgång 
vid överenskommandet av intervjuer.67 Vid detta tillfälle fick vi även möjlighet att 
bekanta oss med inspelningsutrustningen. 

4.4 Genomförande 
Tio personer tillfrågades på högskolebiblioteket medverka i studien. Åtta av dessa 
tackade ja och kom att utgöra undersökningsgruppen. I den första kontakten med 
respondenten räcker det att ursäkta sig för att man stör och sedan göra en kort 
presentation av sig själv67, vilket vi tog fasta på. Vi höll sedan till i ett förbokat rum 
på biblioteket för att få den avskildhet som krävs. Alla intervjuer utfördes på samma 
plats med anledning av att de intervjupersoner som tillfrågades att delta i 
undersökningen skulle kunna informeras om den aktuella platsen även om 
intervjuerna skulle utföras senare under veckan. Vid ett par tillfällen blev 
intervjuerna störda av att personer kom in i rummet för att prata med respondenten, 
omedvetna om intervjusituationen. Incidenterna innebar dock inga större problem än 
att respondenten kom av sig lite för stunden. Inledningsvis gavs information till 
respondenterna angående hur undersökningen skulle gå till, dess syfte samt hur 
resultatet kommer dem till del. Intervjupersonerna var även införstådda med 
möjligheten att kunna avbryta intervjun när som helst.68  
 
Respondenternas e-postadresser antecknades för att vi skulle kunna skicka de 
utskrivna intervjuerna till respektive intervjuperson. Detta för att de skulle känna att 
vi inte arbetar över deras huvuden utan att de är delaktiga i processen. Kvale menar 
visserligen att intervjupersonerna kan få en chock när de läser en intervju med sig 
själva då texten ofta är väldigt osammanhängande.69 Vi ansåg dock att det viktigaste 
var att respondenten inte kände att vi återgett honom/henne på ett felaktigt sätt. Det 
blev även tydligt att det talade språket i skriftlig form det faktum ser ut så då även 
våra intervjufrågor kan tyckas osammanhängande och onödigt pratiga. I den 
inledande informationen tydliggjorde vi att intervjuerna kommer behandlas 
konfidentiellt, det vill säga att det bara är vi som intervjuare som har tillgång till 
respondenternas identitet.70 Anonymitet kan vi givetvis inte utlova då metoden 
intervju förutsätter att vi träffar personen ifråga, däremot kommer respondenten att 
vara anonym i uppsatsen.  
 
Intervjun utfördes med bandspelare som hjälpmedel. Bandspelarens fördelar är 
många, dels genom att intervjuaren med dess hjälp kan fokusera mer på 
respondenten än då man antecknar svaren för hand. Dessutom kan anteckningar 

                                                 
66 Lantz (2006) s. 66 
67 Trost (2005) s. 61 
68 Lantz (2006) s. 63 
69 Kvale (1997) s. 158 
70 Patel & Davidsson (2003) s. 70 
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uppfattas som ett störande moment för respondenten, som kan fundera på vad som 
skrivs och varför.71  
 
Vi valde att medverka båda två som intervjuare, vilket Trost menar både kan ha för- 
och nackdelar. För intervjuaren kan det vara en trygghet att vara två. Den intervjuade 
däremot kan känna sig underlägsen då det kan upplevas som att intervjuarna har ett 
maktövertag.72 Anledningen till vårt beslut är dels att vi som ovana intervjuare 
därmed kunde finna stöd i varandra under intervjuns gång, men även att vi ansåg att 
det var det bästa av tre alternativ. Att en av oss skulle göra alla intervjuer var 
uteslutet eftersom att det skulle innebära att den andra inte blir delaktig i 
datainsamlingen. Patel och Davidsson talar om vikten av att inleda och avsluta 
intervjun på ett neutralt sätt. Avslutningsvis ger vi respondenten möjlighet att tillägga 
eller förtydliga någonting i deras svar.73  

4.5 Bearbetning av resultat 
Bearbetningen påbörjades med att vi transkriberade intervjuerna, det vill säga, 
lyssnade och skrev ner hela innehållet. Detta för att kunna skriva ut intervjuerna på 
papper, vilket är en förutsättning för att kunna hitta teman i texten.74 Vi valde att 
skriva av materialet ordagrant, men vid publiceringen av särskilda utdrag ur 
intervjuerna i resultatkapitlet, har vi gett dessa en mer flytande, skriftlig form. 
Exempelvis tog vi bort upprepningar och utfyllnadsord. Vi har även lagt till småord 
som fallit bort för att läsaren bättre ska förstå citaten. Respondenterna har fått 
information om att dessa justeringar kommer utföras innan publicering. Kvale menar 
”att publicering av osammanhängande och repetitiva intervjuutskrifter kan leda till 
oetisk stigmatisering av specifika personer eller grupper av människor”75. Därefter 
reducerades datamängden genom att endast sådant som är relevant för att besvara 
frågeställningen behålls, vilket gör datareduktionen till en del av analysen.76 Den mer 
koncentrerade textmassan tematiserade vi sedan genom att färgsätta olika sorters 
innehåll med olika färger, något som Lantz rekommenderar.77  

4.6 Metoddiskussion 
Det faktum att ingen av oss är någon van intervjuare kan utgöra ett problem för 
reliabiliteten. Som Kvale skriver är det viktigaste för att lära sig behärska 
intervjuarkonsten att intervjua, det räcker inte att läsa sig till hur man ska göra.78 Vid 
genomlyssnandet av intervjuerna upptäckte vi till exempel att vi vid några tillfällen 
ställde frågor som endast gav respondenten två olika svarsalternativ, vilket kan ha 
lett in denne på ett svar som han/hon annars inte hade gett. Dessutom upptäckte vi att 
vi till en början hade en rädsla för att det blev tyst under intervjuerna varpå 
följdfrågor ställdes. Kvale menar att man istället med fördel kan använda sig av 
terapeutens tystnad för att driva intervjun vidare. Respondenten får då möjlighet att 
själv bryta tystnaden med betydande information, efter lite reflektion.79  

                                                 
71 Trost (2005) s. 53-55 
72 Ibid s. 46 
73 Patel & Davidsson (2003) s. 73 
74 Lantz (2007) s. 102 
75 Kvale (1997) s. 158 
76 Lantz (2007) s. 107 
77 Ibid s. 111 
78 Kvale (1997) s. 136 
79 Ibid s. 125 
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Studien bygger på att respondenterna ska tänka tillbaka på sin skolgång vilket 
givetvis kan medföra att viss information har glömts bort eller förändrats. I ett par 
intervjuer har respondenterna inte kunnat svara på vissa frågor på grund av minnets 
begränsningar. En kursplansgenomgång i ämnet idrott och hälsa kanske inte är det 
som bäst fastnar i minnesbanken. Det kan även finnas situationer som med tidens 
gång har förstorats och fått större utrymme i minnet än vad de egentligen hade. Detta 
är något vi är medvetna om. Viktigt att poängtera är att vi med vår studie inte utger 
oss för att kunna generalisera resultaten till att gälla någon större grupp människor på 
grund av att undersökningsgruppen är för liten. Det är heller inte vårt syfte, vilket är 
tydligt i den metod vi valt. 
 
Validiteten hänger ihop med om studien undersökt det den avsett att undersöka.80 
Genom att ställa följdfrågor anser vi att intervjuns giltighet ökat eftersom att dessa 
har hjälpt oss att styra respondenten mot ämnets kärna. Vi anser även att 
provintervjuerna stärkt validiteten i undersökning genom att vi därefter kunde 
diskutera huruvida frågorna vi ställde gav svar på vad studien syftar till att 
undersöka. Lantz menar att omarbetningar av intervjuplanen påverkar intervjuns 
giltighet genom att avgränsa den.81  

                                                 
80 Kvale (1997) s. 85 
81 Lantz (2007) s. 61 
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5 RESULTAT 
De åtta respondenterna har vi namngett med bokstäverna A-H. Här följer en kort 
presentation av respondenterna: 
A 24 år hade Lgr 80 fram till år 5 därefter Lpo 94 och Lpf 94.  
B 22 år hade Lgr 80 fram till år 3 därefter Lpo 94 och Lpf 94.  
C 26 år hade Lgr 80 fram till år 7 därefter Lpo 94 och Lpf 94.  
D 58 år fick under sin skoltid den första läroplanen, Lgr 62.  
E 28 år, hade Lgr 80 fram till år 9 därefter Lpo 94 i ett år och Lpf 94.  
F 25 år, hade Lgr 80 fram till år 6 därefter Lpo 94 och Lpf 94. 
G 23 år, hade Lgr 80 fram till år 4 därefter Lpo 94 och Lpf 94. 
H 23 år; hade Lgr 80 fram till år 4 därefter Lpo 94 och Lpf 94. 
 
Resultatet är uppdelat i två huvudrubriker, en för varje frågeställning. Inom dessa 
områden har vi funnit olika kategorier som beskrivs med hjälp av citatexempel från 
intervjuerna med respondenterna. 

5.1 Idrottsämnets syfte  
Utifrån frågeställningen; ”Hur väl stämmer respondentens erfarenheter av ämnets 
syfte överens med styrdokumentet” analyserar vi respondenternas svar.   

5.1.1 Mål med undervisningen 
 
Rörelse  
Respondenternas upplevda mål med undervisningen kom ofta att handla om 
betydelsen av att vara aktiv. Att röra på sig och samtidigt ha roligt är något som 
många nämner som kärnan i idrottsundervisningen. I både Lgr 80, Lpo 94 och Lpf 94 
finns flera mål som tar upp rörelsen. Eleverna ska exempelvis få positiva upplevelser 
av rörelse och utveckla sin rörelseförmåga.82 
 

G: ”I de yngre åldrarna så var det väl mer lek, fri lek, att få röra på sig 
och göra någonting som man inte gjorde annars…” 

 
F: ”Det är väl att röra på sig och ha kul…” 
  
E: ”På högstadiet så var det att, då ville de få att alla skulle röra på sig, 
göra sitt bästa och förbättra sig hela tiden.” 

 
Investeringsvärde 
Några respondenter antyder att ett av målet med idrotten är att investera i framtiden. 
Antingen inom en snar framtid genom att öka koncentrationen till övriga lektioner, 
men även ur ett mer långsiktigt perspektiv där aktiviteten ska bidra till ett intresse för 
att fortsätta röra på sig. I alla för denna uppsats aktuella läroplaner finns mål som 
strävar efter att eleverna ska få ett fortsatt intresse för fysisk aktivitet. Däremot finns 
inga mål som säger att idrotten ska bidra till ökad koncentration på övriga lektioner. 
 

H: ”Det tillhörde väl på något sätt skolan, att barnen ska vara aktiva och 
det ska väl i sin tur kanske göra att man kan koncentrera sig bättre på 

                                                 
82 Kursplanen i idrott och hälsa, Lpo 94 
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lektionerna […] få upp någon form av intresse för det här med att röra 
på sig.” 
 
F: ”…ja man ska tycka att det är kul så man väljer att fortsätta med det. 
Och testa på nya saker liksom…” 

 
Fostran/lydnad 
Idrottsundervisningens mål beskrivs av den äldste respondenten som ett led i att 
fostra eleverna till att lyda. I Lgr 62 finns ett stycke som beskriver hur eleverna ska 
fostras inom olika områden så som fysisk fostran, hälsofostran, social fostran och 
estetisk fostran. Den fostran respondenten ger uttryck för återfinns exempelvis under 
social fostran där eleven ska läras ”att respektera regler och bestämmelser och att 
inse, att dessa under inga förhållanden får överträdas.”83 
 

D: ”…det var nog mer fostran än lek, med normer och sånt där…” 
”…att fostras till att bli samhällsvarelser och det blev lite av obedience.”  

 
Prestation och tävling 
Några lyfter upp prestationen och tävlingen som en viktig fokusering i ämnet. De 
flesta beskriver prestationer i form av att springa på en viss tid eller hoppa en viss 
längd. Prestation kopplar de även till ett visst betyg men prestations- och 
tävlingsmomentet fanns där oavsett. I Lgr 62 introduceras exempelvis friidrott med 
mätning och tidtagning på mellanstadiet. Tävling nämns som hastigast som en 
krydda i undervisningen.84 I Lgr 80 ska eleverna på mellanstadiet få pröva sin 
prestationsförmåga i gymnastik men det nämns ingenting om att prestationer ska 
mätas.85 I Lpo 94 och Lpf 94 finns mål som visserligen kräver att eleverna ska utföra 
prestationer av olika slag. Däremot finns inga mål där mätning i tid eller längd står 
utskrivet. Ej heller nämns tävling som ett obligatoriskt moment.  
 

A: ”På högstadiet var det mest fokuserat på olika typer av prestationer, 
exempelvis springa på vissa tider och klara av olika saker.” 
 
E: ”Ibland var man tvungen att prestera, om man ville ha det högsta 
betyget.” 

 
D: ” Det fanns ju det här tävlingsmotivet, och finns det tävling finns det 
konkurrens.” 

5.1.2 Måldiskussioner 
När det handlar om skolans syfte och mål med idrottsundervisningen verkar 
respondenterna ense om att diskussionen har saknats under deras skoltid, alternativt 
att det är något som lyfts upp vid något enstaka tillfälle för att sedan läggas på 
hyllan. Några nämner dock att de kan ha glömt bort om några sådana tillfällen ägt 
rum. I Lgr 80 finns ett mål som innebär att man ska ”…diskutera mål, normer och 
resurser för idrott…”85, vilket skulle kunna tolkas som att det är obligatoriskt med 
någon form av måldiskussion. Något liknande mål har vi inte funnit i Lpo 94 och Lpf 
94.  
 

                                                 
83 Kursplanen i gymnastik, Lgr 62 s. 345-346  
84 Ibid s. 344-345, 352 
85 Kursplanen i idrott, Lgr 80 s. 91 
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B: ”…man har inte märkt i undervisningen att dom har jobbat efter det 
eller så, utan det har väl varit att man första dagen har gått igenom lite 
grann om kursplanens mål…” 
 
F: ”När man läser andra ämnen får man målen framför sig på overhead 
liksom. Det är ju ingenting som man har haft på idrotten, i alla fall inte 
jag.”  

5.1.3 Lektionsupplägg och utbud av aktiviteter 
 
Bollspel 
Vad det gäller respondenternas uppfattning om vilka aktiviteter som dominerade 
undervisningen, var i princip alla överens om att fotboll eller andra bollspel hade 
störst utrymme. Andra aktiviteter som nämns är orientering och friidrott. I Lpo 94 
finns ett mål som innebär att eleverna ska få prova på och få kunskaper i vanliga 
idrotter.86 Bollspel kan helt klart vara exempel på sådana. I Lgr 80 finns bollspel och 
lekar med som ett huvudmoment.87  

 
F: ”På högstadiet minns jag att läraren kastade in bollen, sen var det 
bara att springa och spela fotboll.” 
 
G: ”…på högstadiet fick vi välja själva ganska fritt och då blev det oftast 
fotboll.” 

 
Den äldste respondentens uppfattning om vilka aktiviteter som varit vanligast 
förekommande skiljer sig lite från de övriga. I Lgr 62 finns både gymnastik och 
friidrott med som huvudmoment i undervisningen.88 
 

D: ”Det var gymnastik, hoppa på plint och så var det brännbollen, på 
sommaren var det ju friidrotten, men det var inget fantasieggande utan 
det var som det kanske alltid hade varit.” 

 
Dans 
Två respondenter nämner frånvaron av dans men gav olika förklaringar till varför. 
Antingen valdes dansen bort av läraren eller av klassen. Men i båda fallen var det 
dock elevernas intresse, eller brist på intresse, som styrde huruvida dansen förekom 
eller ej. I Lgr 80 finns dans med som ett av huvudmomentet för undervisningen.87 I 
både Lpo 94 och Lpf 94 finns dans med som obligatoriska moment.  
 

C: ”…sen har jag dansat, men det var inte heller någonting man gjorde. 
Det skulle vara aerobics som man fick ha när man skulle göra sina egna 
lektionsplaneringar […] Men det var ingenting som idrottsläraren tog 
upp.” 
 
F: ”Vad vi ville göra var ju väldigt viktigt, det är ju en orsak till att det 
inte var så mycket dans till exempel […] det blev ju mycket fotboll och 
innebandy, jag tänker på gymnasiet, där vi var en sådan klass. Sen styrs 
det mycket av vad som är viktigt på orten.” 

 

                                                 
86 Kursplanen i idrott och hälsa, Lpo 94 
87 Kursplanen i idrott, Lgr 80 s. 92-93 
88 Kursplanen i gymnastik s. 350-352 
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Organisation 
Några nämner att organiseringen av undervisningen skiftade mellan de olika 
stadierna. I de tidigare stadierna lade läraren vikt vid övning innan ett färdigt spel 
eller ett färdigt moment kunde utföras. På högstadiet och gymnasiet blev det allt 
mindre förövningar och en respondent menar att eleverna då förväntades kunna 
grundläggande passningar exempelvis. Respondent D upplever däremot att hela 
idrottsundervisningen var strukturerad. Lgr 62 är väldigt strukturerad och detaljstyrd 
med rubriker som planering och samverkan och arbetssätt. Dessutom finns både en 
progression utskriven i de olika momenten och en detaljerad beskrivning av vad de 
olika grenarna ska innehålla för moment.89 Även Lgr 80 är styrd av huvudmoment 
och vad som ska ingå i dessa. Detta till skillnad från Lpo 94 och Lpf 94. 
 

H: ”…lågstadiet kändes det mer på något sätt organiserat, för då var det 
ju liksom mycket lekar och redskap och man fick mycket mer 
instruktioner för minsta lilla sak […] sen när man börjar komma upp mot 
högstadiet så var det mer såhär i stil med att kasta in en boll.”  
 
D: ”Man hade upplevelsen av att den var strukturerad. Det var liksom 
inte att nu kör vi det här för att han kom på det utan det var liksom såhär, 
såhär och såhär (respondenten markerar med handen) och sen på slutet 
fick vi spela inomhusbandy.” 

 
Teori 
Teori verkar inte ha varit särskilt vanligt förekommande men de gånger sådana 
moment nämns gäller uteslutande för gymnasietiden. Teorin verkar vara en punkt där 
några respondenter är tvetydiga i sina svar. De eftersträvar mer teori samtidigt som 
de ger uttryck för en viss oro för att teorin tar för mycket tid från den fysiska 
aktiviteten. I Lgr 80 finns ett mål som innebär att eleverna ska få diskutera kring 
normer, mål och resurser för idrott. Enligt Lpo 94 ska eleverna få möjlighet att 
diskutera hälsofrågor och etiska frågor som rör idrott. Även Lpf 94 innehåller mål 
som kräver någon form av teoretisk undervisning. Exempelvis ska drogers och 
dopningspreparats skadliga inverkan på kroppen diskuteras.  

 
G: ”På gymnasiet hade vi mer teori om kroppen […] men på högstadiet 
tror jag inte det var en enda gång att vi hade någon teori eller prov i 
idrott…” 

 
B: ”…det är det teoretiska som saknas men ändå inte, så att det inte bara 
blir sån här tråkig teori […] På något sätt få in det lättsamt och roligt.” 
 

5.1.4 Sammanfattning 
Vad som tydligt framkom när respondenterna fick tillfälle att delge sina tankar om 
ämnets mål var att rörelsen ofta hamnade i fokus. Direkt insikt eller kunskap om vad 
målen var hade inte respondenterna, vilket kan hänga ihop med den bristande 
måldiskussion som de ger uttryck för. Men många tänker sig att ett av de viktigaste 
målen med idrottsundervisningen var rörelsen. Vilket även visar sig i vissa utsagor 
gällande ett begränsat lektionsutbud som i mångt och mycket styrdes av majoriteten i 
klassens önskemål. Rörelsen tas inte enbart upp som ett egenvärde utan tre av 
respondenterna lyfter även upp investeringsvärdet. Eleverna får genom rörelsen 

                                                 
89 Kursplanen i gymnastik, Lgr 62 s. 344-350 
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bättre koncentrationsförmåga och ett framtida intresse kan skapas. Två respondenter 
beskriver att ämnet ska behålla sin särart och inte bli ett teoriämne. När 
respondenterna i samtalet kommer in på betyg talar de ofta om prestationer, ibland i 
form av att springa på vissa tider och hoppa en viss längd eller höjd. Det blir en 
tydlig skillnad mellan den äldste respondenten och de övriga, som alla är födda under 
samma årtionde. Respondenten ifråga är den ende som nämner fostran som ett mål 
med undervisningen och samtidigt den som utelämnar rörelsen som ett mål.  
 

5.2 Långsiktigt perspektiv på ämnet 
Utifrån frågeställningen; ”Vilken betydelse upplever respondenterna att 
idrottsundervisningen i skolan har haft för deras inställning till fysisk aktivitet?” 
analyserar vi respondenternas svar.  

5.2.1 Känslor kopplade till undervisningen 
 
Positiva känslor 
Genomgående för alla respondenter är att de i deras spontana känslor uttrycker och 
exemplifierar uteslutande positiva upplevelser från idrottsundervisningen i skolan. 
Dessutom har de alla upplevelsen av att de själva lyckades på lektionerna, vilket en 
respondent menar är en förutsättning för att ha positiva upplevelser. 

 
G: ”…det var alltid glatt liksom. Jag blev alltid glad när det var idrott. 
Det var motiverande.” 
 
C: ”Hade det varit så att jag misslyckats hade jag ju inte haft någon 
positiv upplevelse, då hade jag naturligtvis haft en negativ upplevelse av 
idrott just för att det är någonting där man misslyckas…” 

  
Negativa erfarenheter 
Med mer eftertanke kommer andra känslor och erfarenheter fram. I ett fall rör det sig 
om något respondenten själv varit utsatt för men oftare beskrivs en stämning som 
upplevts i klassen. Machoklimatet beskriver både den äldste och en av de yngsta 
respondenterna som rådande.  
 

D: ”När det skulle väljas lag så valde de mig sist varje gång. Jag var 
liksom inte den man ville ha med i laget och det där var svårt för mig.” 
 
H: ”…just den här kill- machogrejen. När det är fotboll till exempel, då 
är det ju många som har spelat fotboll och då blir det lätt hårt.” 
 
B: ”På högstadiet var det många tjejer i klassen som kom och sa att, jag 
har mensvärk så jag kan inte vara med eller jag har stukat foten […] det 
kändes ju som att de var osäkra på sin förmåga…” 
 

5.2.2 Betydande faktorer i undervisningen 
 
Utbud av aktiviteter 
Att flera av respondenterna tyckte att utbudet av aktiviteter var viktigt för ett 
framtida utövande var tydligt. Men de hade däremot väldigt olika syn på vilka 
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aktiviteter som gynnar ett långsiktigt perspektiv. Respondent B beskriver en lugn 
aktivitet som man just på grund av att den är lugn kan syssla med oavsett ålder. 
Respondent C däremot menar att alla aktiviteter kan leda till ett fortsatt utövande, det 
handlar om att få ett personligt intresse. I det sista exemplet uttrycker respondent G 
en önskan om att ha fått prova på mer på lektionerna för att på så vis ha vidgat sina 
intresseområden.  
  

B: ”…vi hade vad han kallade det, lejfing, på gymnasiet. Det var vår 
lärare, jag vet inte om han hade kommit på det själv, eller om det var 
något som var befäst då man halv-gick-sprang. Det är svårt att förklara, 
det var något som jag känner att man kan göra oavsett ålder, för det var 
ju väldigt lätt och lugn takt.” 
 
C: ”…alltså det gäller ju alla sporter egentligen om man har ett ökat 
intresse för det när man gör det i skolan. Att man då även tar upp det på 
sin egen fritid, men det är så individuellt.” 

 
G: ”…jag skulle ha fått testa på andra sporter än bara det jag tycker om. 
För att skapa ett intresse på något annat ställe än bollsport, innebandy 
och fotboll, som jag älskade att göra.” 

 
Introduktion till nya aktiviteter 
Tre respondenter lyfter upp hur skolan är först med att introducera eleverna för 
sporter som de tidigare inte har så mycket erfarenhet av. En respondent berättar att 
detta ledde till att han började med en idrott även på fritiden. 

 
A: ”Allt det här med att testa på nya sporter liksom. Det är ju första 
gången man testar det i skolan.” 
 
F: ” Jag höll på med pingis ett tag t ex, det hade jag inte gjort utan 
skolan, jag fick testa på det i skolan.” 

 
Lärarens roll 
Många respondenter tar upp läraren som en viktig del i undervisningen. Det är 
snarare oengagerade lärare som beskrivs än de engagerade. Uppfinningsrikedom och 
profession lyfts upp som viktiga faktorer hos lärare. Vikten av att idrottsläraren är 
utbildad poängteras av en respondent. F tar upp ett exempel på en elev vars skoltid 
troligtvis inte bidragit till ett ökat intresse för fysisk aktivitet. 
 

D: ”Och de här gymnastiklärarna de var också förebilder, sunda och 
gick rakryggade…” 

 
G: ”Det kändes slappt från lärarens sida om man tänker efter.  
– Den här lektionen behöver jag inte planera så mycket…”  
 
F: ”…kastar man in en boll varenda lektion och det är fotboll och så 
finns det en elev som verkligen inte pallar fotboll, som tycker det är 
skittråkigt, då kan ju inte den personen tycka att han lyckas varje lektion 
[…] Det kvittar hur mycket uppmuntran eleven får…” 
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Hälsoundervisning 
Två respondenter ser hälsa som ett nyare fenomen, som ännu inte hade fått fäste i 
skolan under deras skoltid. En annan menar visserligen att det fanns undervisning i 
exempelvis kost, men är kritisk mot dess upplägg.  
 

E: ”…det har väl inte kommit upp som på de senare årens debatt, kring 
mat och fysisk aktivitet.” 

 
A: ”…om man får vara lite kritisk så kanske det var lite väl mycket 
propaganda, det fanns inte mycket utrymme för eleverna att diskutera 
och ifrågasätta utan – såhär är det, köp det. Det kan få vissa att ta 
avstånd efter sättet att presentera information med för vissa andra, som 
för mig då var det rätt självklara saker.” 
 

5.2.3 Undervisningens påverkan 
 
Fysisk aktivitet 
Två respondenter menar att undervisningen har visat på fördelarna med att vara 
fysiskt aktiv. Respondent D ger flera tydliga exempel på vilka sätt 
idrottsundervisningen påverkat dennes syn på fysisk aktivitet och kroppen. Den 
tredje, respondent F fokuserar mer på att idrotten i skolan bidragit till att denne blivit 
ganska bra på idrott vilket respondenten menar har varit positivt. 

 
C: ”…hade man inte haft idrott i skolan så hade det ju säkert sett ut på 
ett annat sätt än det gör idag.”, ”…man känner att man blir piggare när 
man rör på sig, att jag mår faktiskt bättre när jag rör på mig…” 
 
D: ”Så kroppslighet kände jag att, det var skönt att svettas […] Så det 
var en genuin upplevelse av kroppslighet så stark att den låg väldigt nära 
en religiös upplevelse, omvälvande.” 
 
F: ”…jag känner att jag är okej på idrott liksom, det är alltid kul att ha 
med sig.” 

 
Några respondenter ger uttryck för hur de har blivit påverkade av idrotten i skolan, 
men på skilda sätt. B ger exempel på ett särskilt moment som hon tydligt minns från 
skoltiden och efterfrågar fler experiment av det slaget i skolan för att skapa 
förståelse. Två respondenter lyfter upp att de fått lära sig om ledarskap tack vare att 
de hållit i egna lektioner på idrotten. Respondent F menar sig även i efterhand kunna 
se att idrotten bidragit till att utveckla ansvarsförmågan. 
 

A: ”…i skolan samlar man människor med olika mycket kunskap inom en 
sport. Lärdomen att om man lyckas skapa en ordentlig laganda där alla 
är med, så är det ofta ett vinnande koncept.” 

 
B: ”…han ville att hon skulle cykla på en motionscykel samtidigt som 
hon rökte för att visa hur pulsen förändrades och lite sådär. Och hon 
tyckte det att det var jättejobbigt när hon satt där och rökte 
(respondenten drar djupa andetag) samtidigt som hon cyklade.” 
 
F: ”…vi fick hålla i egna lektioner helt  enkelt och beroende på vad man 
gjorde av dom själv, kunde man lära sig mycket av det.” 



24 

 
Påverkan utifrån 
Flera respondenter hade däremot svårt att se hur de blivit påverkade och vad de hade 
lärt sig av idrottsundervisningen. Somliga menar att intresset för idrott och en stor 
del av kunskapen de har inom området kommer från föreningsidrotten, kompisarna 
och syskon snarare än skolan.  
 

E: ”Eftersom jag har tränat mycket själv. Hela tiden innan, så har man 
nog haft det naturligt” 
 
G: ”….i fotbollsföreningarna där har man ju haft mycket teori och man 
har varit på fotbolls- och hockeyturneringar. Kostträning och kostvanor, 
vad man ska äta, allt sådant har jag fått från föreningslivet inte från 
skolan.” 
 
C: ”…jag har spelat basket, men det var inte på grund av skolan, det var 
på grund av min bror som gjorde det...” 

 

5.2.4 Sammanfattning 
De flesta respondenterna hade överlag positiva erfarenheter och känslor för 
idrottsundervisningen under deras skoltid. Beskrivningar som kul, skojigt och roligt 
dyker upp många gånger under intervjuernas gång. Att de inte var nöjda med allt 
visade sig dock ganska snart. Erfarenheter av att ha blivit vald sist och beskrivningar 
om ett machoklimat diskuteras. Vad det gäller aktivitetens betydelse för ett 
långsiktigt utövande menade flera respondenter att en variation av aktiviteter är 
viktigt. Dels för att man som elev då får möjlighet att finna intressen som kan bli en 
långvarig aktivitetsutövning. Men även för att en undervisning med ett begränsat 
utbud av aktiviteter riskerar att tappa de elever som inte har något intresse för 
aktiviteterna ifråga. Några respondenter berör att skolan kan vara först med att 
introducera eleverna för nya aktiviteter, vilket för en respondent ledde till att denna 
började med en idrott även på fritiden.  
 
Läraren har onekligen en viktig roll, vilket respondenterna belyser. Ofta beskrivs 
lärarens engagemang eller brist på engagemang som en viktig faktor. En av 
respondenterna krediterar sin lärare för dennes uppfinningsrikedom och några 
belyser en tafatthet och oplanerade lektioner. Någon särskild teoretisk 
hälsoundervisning verkar inte ha varit vanligt förekommande. Två respondenter, de 
äldsta i skaran, menar att det inte hade kommit på deras tid. Medan flera andra 
respondenter, vilket redovisades i teorikategorin, visar på att det blev mer teori på 
gymnasiet. När respondenterna tillfrågades hur ämnet påverkat dem och vilken 
kunskap de fått av idrottsundervisningen går åsikterna isär. Två respondenter lyfter 
upp att idrottsundervisningen påverkat dem bland annat genom att visa på fördelarna 
med att vara fysiskt aktiv. Några respondenter tar upp andra kunskaper de erhållit 
som kan vara av vikt ur ett långsiktigt perspektiv. Exempelvis lyfter en respondent 
upp hur denne genom idrottsundervisningen fått öva upp sin ansvarsförmåga, en 
annan talar om laganda och vikten av att alla får vara med. Flera respondenter har 
däremot svårt att se att idrotten i skolan lärt dem något överhuvudtaget. De menar 
snarare att de fått kunskap genom idrottsföreningar och blivit påverkade i riktning 
mot fysisk aktivitet av familj och umgänge.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Idrottsämnets syfte 
Undersökningen visade en ganska tydlig osäkerhet kring vilka målen med 
idrottsundervisningen var. Ett av skälen till detta uttrycks vara att de upplevde sig ha 
fått bristfällig information om kursplanerna. Undantagen är när respondenterna säger 
att en viss diskussion har skett precis i början av en kurs för att sedan inte lyftas igen, 
eller att läraren inför särskilda moment poängterat att deltagande krävs för betyg. Ett 
par respondenter menar att idrottsämnet i det här fallet skiljde sig från de mer 
teoretiska ämnena där information om kursplanerna per automatik gavs. Denna 
företeelse skulle givetvis kunna ha flera förklaringar, där outbildade idrottslärare är 
en. Att det ligger i idrottslärartraditionen att inte lägga fokus på diskussion, är en 
annan. Eftersom vår undersökning endast berörde ämnet ”idrott” kan vi inte veta hur 
respondenternas kunskaper ser ut i andra ämnens kursplaner. Vi skulle dock kunna 
tänka oss att minnen om ambitiösa kursplansgenomgångar, diskussioner och 
återkopplingar i några av de många teoretiska ämnena skulle kunna ha blivit gällande 
i alla de teoretiska ämnena. Därmed kan vi inte utesluta att deras erfarenheter om 
bristande kursplansinformation i idrottsämnet även skulle kunna gälla andra, 
teoretiska ämnen.  
 
Något som de flesta av respondenterna däremot upplevde var att rörelsen var ett 
viktigt mål med undervisningen, ofta kopplat till att ha kul och till lusten att röra sig. 
I Lpo 94, som de flesta respondenterna hade under en del av sin grundskoletid, finns 
flera exempel som stämmer väl överens med vad respondenterna ger uttryck för. 
Exempel som att skolans uppgift är att sträva efter att eleven: ”…utvecklar och 
fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig…” samt ”utvecklar förmågan att 
leka, motionera  och idrotta tillsammans med andra”90 kan ges. Även Lgr 80 hade 
liknande mål i kursplanen, vilket tyder på att dessa har varit självklara under en 
längre tid och troligtvis är ordentligt inarbetade. Detta skulle kunna vara en 
förklaring till varför de flesta respondenterna var så överens om rörelsemålet. Även 
de intervjuade lärarna i Eriksson m.fl. studie framhåller att det viktigaste i 
undervisningen är att eleverna har roligt genom fysisk aktivitet. Även Thedin 
Jakobsson kommer fram till liknande resultat.91 Vi fick känslan av att respondenterna 
upplevde att detta var själva kärnan i ämnet. Även Eriksson m.fl. menar att det 
tydligt framkommer att den fysiska aktiviteten är ämnets kärna. Särskilt fysisk 
aktivitet som samtidigt främjar hälsan.92 Två respondenter gav uttryck för att det var 
viktigt att även fortsättningsvis behålla denna fokusering, så att inte idrottsämnet 
blev ett vanligt teoretiskt ämne. Att idrotten i skolan ska bidra till ett intresse för 
fysisk aktivitet menade några av respondenterna. Något som står tydligt utskrivet i 
både Lgr 80, Lpo 94 och Lpf 94. Undervisningen skall ”…syfta till att skapa 
förståelse och bestående intresse för regelbunden kroppsrörelse som ett medel till 
hälsa och välbefinnande”93 och ”skolan skall sträva efter att eleven stimuleras till ett 
bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet”90. 
 

                                                 
90 Kursplanen i idrott och hälsa, Lpo 94 
91 Eriksson m.fl. (2003) s. 17 och Thedin Jacobsson (2005) s. 38 
92 Eriksson m.fl. (2003) s. 5 
93 Kursplanen i idrott, Lgr 80 
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De två äldsta respondenterna upplever att hälsoperspektivet inte hade något 
genomslag i deras undervisning. Den 58-årige respondentens idrottsundervisning 
lydde under Lgr 62 då ämnet fortfarande hette gymnastik. Precis som hans 
upplevelser visar, låg fokuset på fysisk fostran, snarare än hälsa. Även om 
hälsobegreppet stod med i kursplanen i form av hälsofostran94 hade hälsobegreppet 
inte samma betydelse som det har idag.95 Den yngre 28-åringen däremot, löd under 
Lgr 80 under största delen av sin grundskoletid. En motivering till varför idrott 
överhuvudtaget ingår i Lgr 80:s läroplan är för att ”…kroppsrörelse och friluftsliv 
behövs för hälsa och välbefinnande…”96. Hälsa finns även med som huvudmoment i 
kursplanen tillsammans med hygien och ergonomi. Även här ser vi ett perspektiv på 
hälsa som inte riktigt stämmer överens med hur vi ser på hälsa idag. Respondenten 
fick möjligtvis uppleva den nya kursplanen Lpo 94 när han gick i nionde klass. I 
sådana fall var denne med om en förskjutning av idrottsämnets fokus, från idrott till 
idrott och hälsa. Vid en sådan förändring som det innebär att byta läroplan är det lätt 
att tänka sig att den praktiska verkligheten inte är riktigt synkroniserad med den 
teoretiska. Larsson menar att lärare i och med den ständiga förändringen som sker i 
skolan måste bli bra på att analysera styrdokument. Annars finns en risk att läraren 
blir begränsad genom att vara kvar i de dokument som var gällande under dennes 
utbildning.97 
 
Vid flertalet tillfällen kommer prestationer och tävlingsmoment upp i 
respondenternas yttranden om ämnets syfte och mål, främst gällande högstadietiden. 
I samband med att prestationer nämns kommer även respondenternas erfarenheter av 
betyg upp, då flera respondenter berättar att de var tvungna att hoppa en viss längd 
eller springa på en viss tid, för att nå ett särskilt betyg. Av deras utsagor kan man 
uttyda att detta främst gällde för de högre betygen. Varken i Lgr 80, Lpo 94 eller Lpf 
94 finns det några betygskriterier som bygger på prestation i den bemärkelsen att ta 
tid eller mäta. Lgr 80 innefattar däremot huvudmoment så som friidrott, som är starkt 
kopplade till att mäta och ta tid.98 I kriterier för mycket väl godkänt i Lpo 94 står det 
att ”eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer 
ställer på exempelvis balans, precision och tempo”99 men detta behöver 
nödvändigtvis inte kopplas till att mäta en viss prestation. När det handlar om 
kunskaper blir mätning och tidtagning överflödigt. Annerstedt, Peitersen och Rønholt 
skriver att ”prestationer kan endast bedömas i relation till givna förutsättningar som 
ålder, kön, antal idrottsår, tidigare resultat etc.”100. Vad beror det då på att det mäts 
och tas tid, som flera av våra respondenter nämner, då prestationen ska bedömas 
individuellt? Det kan i vår mening ha en rad olika förklaringar, t.ex. att läraren, som 
innan nämnts, lever kvar i förlegade styrdokument. Mätningen kan av vissa lärare 
även användas som ett sätt att se den personliga utvecklingen hos eleven. Det 
behöver alltså inte handla om en jämförelse mellan eleverna, även om 
respondenterna fått den upplevelsen. Mätning kan även vara en tradition på vissa 
skolor och utföras på exempelvis friidrottsdagar. 
 

                                                 
94 Kursplanen i gymnastik, Lgr 62 s. 345  
95 Quennerstedt (2002) s. 156 
96 Kursplanen i idrott, Lgr 80 s. 90 
97 Larsson (2007b) s. 37 
98 Kursplanen för idrott, Lgr 80 s. 93 
99 Kursplanen i idrott och hälsa, Lpo 94 
100 Annerstedt, Peitersen & Rønholt (2001) s. 315 
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Annerstedt m.fl. skriver att prestationsbegreppet är starkt knutet till elitidrott och blir 
på så vis kopplat samman med tävling och resultatfixering.101 Vi kan då se en 
koppling till Lgr 80 där ett av målen med idrott var att ”eleverna skall få kännedom 
om och kontakt med idrotts- och friluftsrörelsen i samhället och i hemkommunen.”102 
I tidigare stycke tog vi upp risken med att läraren inte anammar den aktuella 
läroplanen utan förhåller sig till de dokument som tidigare var rådande. Vi anser att 
detta kan ha varit en faktor till att flera respondenter upplevt prestation och 
tävlingsmoment som en viktig del i idrotten. En respondent berättar om ett tillfälle då 
läraren krävde deltagande under en friidrottslektion för att de skulle få ett godkänt 
betyg. I Lgr 80 finns friidrott med som ett huvudmoment men nämns inte som ett 
obligatoriskt moment i Lpo 94 eller Lpf 94. Ett sådant krav som läraren i exemplet 
ställde kan därmed kännas svårt att motivera om respondenten vid tillfället löd under 
någon av de senaste läroplanerna. 
 
I resultatet är det tydligt att bollspel upplevts ha varit den dominerande aktiviteten 
under respondenternas skoltid, med undantag för den äldste respondenten. I Lgr 80 
finns bollspelet visserligen med som ett huvudmoment, men detta tillsammans med 
många andra huvudmoment och på intet sätt beskrivet som mer viktigt än dessa.103  I 
kursplanen för Lpo 94 finns ett mål som tydligt kan kopplas till bollspel, som innebär 
att eleverna ska få prova på och få kunskaper i vanliga idrotter. Fotboll och 
innebandy är två idrotter med många aktiva utövare i Sverige. Därutöver finns det 
några mål som läraren skulle kunna motivera att använda sig av bollspel för att 
uppnå, exempelvis att ”…eleven skall behärska olika motoriska grundformer och 
utföra rörelser med balans och kroppskontroll…”104. Vi har dock svårt att se att dessa 
mål kan berättiga att aktivitetsutbudet domineras av bollspel vilket flera respondenter 
upplever att det gjort under deras skoltid. Lärarens eget intresse kan vara en viktig 
faktor till att det ser ut på det sättet liksom majoriteten av elevernas intresse, vilket 
ett par respondenter även uppger. Larsson skriver att elevernas upplevelser av 
undervisningen blivit viktigare i om med den nu gällande läroplanen, till skillnad 
från tidigare då eleven mer sågs som ett objekt som skulle tränas.105 Något som 
skulle kunna visa sig genom att läraren låter eleven välja aktivitet i större 
utsträckning än tidigare. En respondent menar till exempel att ett av skälen till att de 
inte hade särskilt mycket dans var att eleverna inte valde dans. I och med att Lpo 94 
och Lpf 94 lägger mycket fokus på vilka mål som ska uppnås och endast ett fåtal 
moment är obligatoriska, ger det dessutom läraren större chans att själv välja vad 
undervisningen ska innehålla. Intressant att tillägga är att dansen är en av de få 
obligatoriska moment som finns med i både Lgr 80, Lpo 94 och Lpf 94, och 
förekomsten av dansaktiviteter borde alltså inte styras av elevernas bristande 
intresse.  
 
I kontrast till de övriga respondenterna står utsagan från vår respondent vars 
undervisning styrdes av Lgr 62. Denne lyfter upp gymnastik, friidrott och brännboll 
som vanligt förekommande moment. Lgr 62 är indelad i olika huvudmoment, där 
gymnastik och friidrott är två sådana. Även bollekar står med som ett moment under 

                                                 
101 Annerstedt, Peitersen & Rønholt (2001) s. 315 
102 Kursplanen i idrott, Lgr 80 s. 91 
103 Ibid s. 92-93 
104 Kursplanen i idrott och hälsa, Lpo 94 
105 Larsson (2007b) s. 51 
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huvudkategorin lekar.106 Respondentens kommentar om att utbudet inte var särskilt 
fantasieggande kan hänga ihop med att undervisningen var så styrd som den var, med 
alla obligatoriska moment. Citatet: ”De fantasi- och lekbetonade övningarna avtar 
alltmer och blir nu enstaka moment”107 beskriver hur undervisningen i gymnastik ska 
bedrivas på mellanstadiet, och visar tydligt på att det heller inte var meningen att 
undervisningen skulle vara fantasieggande. 

6.2 Långsiktigt perspektiv 
Idrottsundervisningen i skolan väcker positiva minnen och upplevelser hos alla 
studiens respondenter. Något vi menar är en förutsättning för att skolan ska kunna 
ses som en faktor för fortsatt fysisk aktivitet. Det fanns även en känsla hos alla 
intervjupersoner att de mestadels lyckades med momenten som undervisningen 
innehöll. Precis som en person uttryckte det så hänger givetvis positiva upplevelser 
av idrotten ihop med känslan av att lyckas. Ett ständigt misslyckande på 
idrottslektionerna skulle troligtvis skapa en motsatt effekt. Hultgren menar att 
känslan av framgång är viktig och ligger till grund för ett långsiktigt intresse för 
fysisk aktivitet.108 Det är därför betydelsefullt att målen som idrottsläraren sätter upp 
är uppnåeliga för alla elever.109 Att alla respondenter i vår studie hade känslan av att 
lyckas kan säkerligen ha flera orsaker. Det faktum att alla respondenterna i studien 
läser på högskolan skulle kunna innebära att de har en mer positiv bild av fysisk 
aktivitet än personer med ickeakademisk bakgrund. Engström kommer i en studie 
fram till att socialbakgrund exempelvis har betydelse för i vilken grad fysisk aktivitet 
utövas.110 Känslan av att lyckas kan även bero på att vissa respondenter tillhörde den 
majoritet under skoltiden som hade stort inflytande över aktivitetsutbudet och 
därmed kände sig trygga med de aktiviteter som valdes. Det finns dock en annan sida 
av att ha ett smalt utbud av aktiviteter, vilket en av respondenterna förtydligar:  

 
F: ”…kastar man in en boll varenda lektion och det är fotboll och så 
finns det en elev som verkligen inte pallar fotboll, som tycker det är 
skittråkigt, då kan ju inte den personen tycka att han lyckas varje lektion 
[…] Det kvittar hur mycket uppmuntran eleven får…” 

 
Även om en majoritet av klassen lyckas menar respondent F att det kan finnas en 
minoritet som aldrig får chansen att lyckas. Flera respondenter poängterade att ett 
varierat utbud av aktiviteter är en fördel för ett fortsatt intresse för fysisk aktivitet. 
Hultgren menar däremot att det finns risker med att presentera ett för brett utbud av 
aktiviteter. Han lägger stor vikt vid framgång och anser att riskerna att misslyckas 
blir större med fler moment. En stor variation måste därmed planeras så att alla 
deltagarna har chansen att lyckas.111  
 
Trots att styrdokumenten ända sedan Lgr 62 har innehållit formuleringar om att 
undervisningen skall bidra till ett bestående intresse för fysisk aktivitet, är det få 
respondenter som menar att de har blivit påverkade i den riktningen. Den äldste 
respondenten var tydligast i att poängtera att idrottsundervisningen påverkat dennes 

                                                 
106 Kursplanen i gymnastik, Lgr 62 s. 344-345 
107 Ibid s. 350 
108 Hultgren (2008) s. 35 
109 Annerstedt (2007) s. 140 
110 Engström (1999) s. 84  
111 Hultgren (2008) s. 45 
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syn på fysisk aktivitet. Med flera exempel beskriver respondenten hur en känsla av 
välbehag vid fysisk aktivitet infann sig under idrottslektionerna och hur detta har 
format synen på livet. Även en annan respondent uttrycker sig ha upplevt positiva 
effekter av fysisk aktivitet, genom idrotten i skolan. Respondenten ställer sig även 
frågande till hur dennes inställning till fysisk aktivitet hade sett ut utan skolidrotten. 
Vi finner respondentens infallsvinkel intressant då denne vänder på perspektiven. I 
kontrast till dessa utsagor står en majoritet av respondenterna som har svårt att se att 
skolan påverkat deras attityd till fysisk aktivitet och menar att de snarare har blivit 
påverkade av parter utanför skolan. Detta får oss att reflektera kring skolans roll i 
samhället. I och med informationssamhället vi lever i, vilket torde ha startat samma 
årtionde som majoriteten av studiens respondenter är födda, har troligtvis skolans 
auktoritet degraderats. Precis som en respondent uttrycker det får man ”input” från 
många olika ställen utanför skolan. Detta kan vi tänka oss skiljer sig från 60-talet då 
skolan hade en mer auktoritär roll i samhället och var den säkraste 
informationskällan. Vilket skulle kunna vara en förklaring till att den äldste 
respondenten uttrycker störst förtroende för att denne påverkats och lärt sig av 
idrottsundervisningen. 
 
Vi fick en känsla av att flera respondenter tyckte att idrotten var ett ämne som man 
inte lärde sig särskilt mycket i. Trots detta poängterade två stycken att de tyckte 
ämnet skulle ha kvar sin unika karaktär och alla tyckte att ämnet var roligt. Kanske 
tyckte de ämnet ska finnas kvar just därför att det är roligt? Annerstedt m.fl. menar 
att idrottsämnet alltid har brottats med föreställningar om att ämnet saknar 
bildningsvärde. Trots att ämnet är populärt finns det en uppfattning om att det inte är 
särskilt viktigt.112 Detta synsätt tycker vi oss känna igen hos flera respondenter. 
Exempelvis ger en respondent uttryck för att ett av målen med idrottsundervisningen 
är att eleverna ska få en ökad koncentrationsförmåga på skolans teoretiska moment. 
”Det tillhörde väl på något sätt skolan, att barnen ska vara aktiva och det ska väl i sin 
tur kanske göra att man kan koncentrera sig bättre på lektionerna.” Citatet ger uttryck 
för en, som Larsson menar, djupt förankrad tankestruktur där idrott och hälsa ses 
som ett hjälpämne. Eleverna kan genom att springa av sig på idrottslektionerna, sitta 
still och koncentrera sig bättre på de andra lektionerna.113 Även Annerstedt m.fl. 
skriver att ämnet kan förminskas till att vara en rekreation från de teoretiska ämnena 
om skolans tyngdpunkt ligger på att utveckla barns intellektuella kapacitet.112 
Larsson skriver att man i idrottsundervisningen sällan lyfter upp frågor om kunskap 
och lärande vilket kan försvåra för eleverna att uttrycka vad de lärt sig.114 Vi tror att 
det finns många skäl till att vissa respondenter har svårt att se vad de lär sig i 
idrottsundervisningen. Förutom att de ovan nämnda exemplen kan spela in tror vi 
även att det även kan vara svårt att sätta ord på praktisk kunskap, då vi är vana vid att 
kunskap är teoretisk.  
 
Flera respondenter gav uttryck för att någon gång under sin skoltid ha haft 
idrottslärare med bristande engagemang för undervisningen. Det rör sig om 
beskrivningar av lärare som ”kastar in en boll” och som går iväg och dricker kaffe 
under lektionstid. Vi tycker oss kunna se att flera av respondenterna saknar 
förtroende för idrottslärarprofessionen. En intervjuperson ansåg till exempel att 
denne inte lärt sig något av idrottslärarna i skolan, men menade däremot att 

                                                 
112 Annerstedt, Peitersen & Rønholt (2001) s. 127 
113 Larsson (2007a) s 267 
114 Larsson (2007a) s. 268 
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föreningsidrotten bidragit med en hel del kunskap. I och med de erfarenheter vissa 
respondenter har av oengagerade idrottslärare blir vi inte förvånade över deras låga 
förtroende för yrkesgruppen. Emellertid kan det finnas fler förklaringar till varför 
exempelvis intervjupersonen ovan visar större tilltro för ledare inom 
föreningsidrotten än för idrottslärare. Ett problem kan vara att idrottslärare jämförs 
med de idrottsledare eleverna kommer i kontakt med på sin fritid. Dessa idrottsledare 
är ofta duktiga på den idrott som de är engagerade i och som utövarna/eleverna 
dessutom oftast har ett särskilt intresse för. Många elever kan även ha en förväntning 
om att idrottsundervisningen i skolan ska likna föreningsidrottens träningar. Ett lågt 
förtroende för idrottsläraren tror vi kan generera i ett lågt förtroende för 
idrottsundervisningen, vilket i sin tur leder till en svårighet att se att man blivit 
påverkad. 
 
I motsats till ifrågasättandet av idrottslärarprofessionen står en respondent som talar 
om hur tydligt denne upplevde att skillnaden var mellan en utbildad och en outbildad 
lärare. Även en annan respondent beskriver idrottslärarna i positiva ordalag, 
exempelvis genom att benämna dem som sunda förebilder.  
 
Fler svar handlade om hur idrottsundervisningen i skolan påverkat respondenterna i 
allmänhet än de rörande hur idrottsundervisningen påverka dem i riktning mot fysisk 
aktivitet. Exempel som respondenterna lyfter upp är ökad känsla för laganda och 
ansvars- och ledarskapsförmåga. Dessa exempel menar vi kan ha påverkat 
respondenternas inställning till fysisk aktivitet. Exempelvis är ansvar kopplat till 
idrott viktigt när man talar om ett fortsatt idrottsutövande. Likaså ledarskapsförmåga 
som borgar för ett intresse för andras idrottsutövande. Att uppskatta god laganda och 
ha en känsla för att alla ska få vara delaktiga oavsett skicklighet, ger en möjlighet till 
långsiktig fysisk aktivitet som inkluderar alla.  
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
 
 - Ålder? 
 
Upplevelser från idrottsundervisningen: 
- Vilka känslor dyker upp när du tänker på idrotten i skolan? 
- Vad upplever du att målen med skolidrotten var? 
- Hur såg utbudet av aktiviteter ut? 
 - Hur organiserades lektionerna? 
 - Hur anser du att möjligheterna att lyckas respektive misslyckas såg ut på 
idrottslektionerna? 
 
Undervisningens påverkan: 
- Upplever du att idrottsämnet i skolan främjade fysisk aktivitet ur ett långsiktigt 
perspektiv?  
 - Hur? Varför inte? 
- På vilka sätt lyftes vikten av fysisk aktivitet och god hälsa upp?  
- Kan du ge exempel på kunskap som idrottsundervisningen gett dig som du har haft 
nytta av? 
 - Har kunskapen haft någon inverkan på din inställning till fysisk hälsa? 
 
Framtidsvisioner: 
- Hur skulle idrottsämnet på ett bättre sätt kunna påverka dig till en mer fysiskt aktiv 
livsstil? 
 
- Är det någonting du vill tillägga som har dykt upp under intervjuns gång? 
 
 
 


