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ABSTRACT 
 
Syftet med examensarbetet är att utveckla kunskap om undervisningen i idrott och 
hälsa sett ur elevernas perspektiv. Som metod har jag har valt en kvalitativ 
enkätundersökning som även innehåller tre kvantitativa frågor. Undersökningen 
genomfördes i årskurs 9 i en mindre landsortskommun, och 87 elever i fem klasser 
deltog.  
 
Resultatet visar att en stor del av eleverna är positiva till ämnet idrott och hälsa samt 
mycket nöjda med idrottsläraren. Enligt eleverna visar läraren förståelse och respekt, 
humor och en varierad undervisning. De tillfrågade deltar ofta i 
idrottsundervisningen och inser vikten av att röra på sig, tycker att det är roligt och 
ett avbrott från övriga skolämnen. När eleverna är frånvarande beror det ofta på 
sjukdom eller skada. Några elever saknar helt intresse för ämnet vilket påverkar 
deras närvaro negativt. De svarande är nöjda med undervisningen och de kunskaper 
de får i ämnet idrott och hälsa. Eleverna menar att de har fått kunskap om ergonomi 
och att träna rätt samt sambandet mellan hälsa och livsstil. Det framkommer även 
tydligt att eleverna vill vara med och påverka undervisningen och ger förslag om att 
bl.a. mer variation i aktiviteterna kan förbättra undervisningen. Eleverna önskar 
också att få prova på nya sporter, vilket skulle ge dem mer och större utmaningar. 
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1 INTRODUKTION 

 
Fysisk aktivitet är en viktig del för att må bra och det är många medvetna om. Trots 
detta menar Ekberg & Erberth (2000) att det syns tydligt i skolans värld att barn och 
ungdomar inte är speciellt fysiskt aktiva, allt fler blir överviktiga samt mer 
stillasittande. Jag har gått lärarutbildningen på Kalmar Högskola med inriktning 
Idrott & hälsa och det var under min tid under den verksamhetsförlagda utbildningen 
som intresset för elevers fysiska aktivitet vaknade. Då idrottslektionen i skolan 
kanske är den enda fysiska aktivitet som eleverna får på en hel vecka är det viktigt att 
de deltar i undervisningen, samt att de finner lust för fysisk aktivitet som de kan ta 
med sig vidare i livet.  
 
För mig har idrott alltid varit ett naturligt inslag och att vara med på 
idrottslektionerna en självklarhet. Idag ser det dock inte ut på samma sätt, eleverna i 
skolan är inte lika aktiva som förr och allt fler barn och unga väljer att bedriva sin tid 
på eftermiddagar och kvällar med datorer och tv-spel. Raustorp (2000) önskar att det 
fanns ett bättre samarbete mellan skolan, hemmet och idrottsföreningar som kunde 
bidra till att ungdomarna får mer fysisk aktivitet. Enligt Raustorp är 
rekommendationerna för barn och ungdomar att de ska vara aktiva dagligen och 
minst tre eller flera tillfällen per dag. Det kan vara korta perioder som är intensiva 
eller måttligt intensiva och som tillsammans uppnår ca 60 minuter per dag (a.a.).   
 
Av erfarenhet från min verksamhetsförlagda utbildning har jag fått uppfattningen att 
de barn och unga som är fysiskt aktiva är väldigt fysiskt aktiva. De tränar flera 
gånger i veckan och har nästan svårt att sitta still och oftast är hela familjen 
involverad i någon aktivitet. Jag är själv uppväxt i en sådan familj vet att det inte 
behöver betyda något negativt, men för mycket träning utan återhämtning kan leda 
till ohälsa. Motsatsen till dessa barn är de som är helt fysiskt inaktiva. De rör aldrig 
på sig, och även detta kan leda till ohälsa.  Varken att träna för mycket eller 
ingenting alls är bra för våra kroppar och för vårt välbefinnande, lagom är bäst. Om 
man kunde få alla barn och unga till någon fysisk aktivitet i veckan vore det en bra 
bit på väg, men för att komma dit krävs det en del av både föräldrar, lärare och 
samhället. 
 
Det är viktigt att barn och unga får in motion och fysisk aktivitet i vardagen redan 
tidigt i livet. När man en gång varit aktiv och upplevt känslan efter att exempelvis 
klarat av ett pass på gymmet, vunnit en fotbollsmatch eller sprungit ett tävlingslopp 
vill man gärna uppnå den känslan igen. Om man dessutom har insett vilka 
hälsoeffekter det har på kroppen är det nog lättare att hålla det vid liv. Därför anser 
jag att det är viktigt att vi får med eleverna i skolan, att sluta med fysisk aktivitet i en 
ålder då liver knappt har börjat är ingen bra start.  
 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla kunskap om undervisningen i idrott 
och hälsa sett ur elevernas perspektiv, vilket kan vara till stor nytta för alla 
idrottslärare, nyutbildade som verksamma, då målsättningen är att nå alla elever.  
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2 BAKGRUND 

 
Idrott och hälsa är ett viktigt ämne i skolan och väsentligare blir det i dagens 
samhälle när allt fler människor är stillasittande. I detta bakgrundskapitel kommer 
forskning om elevernas frånvaro från idrottslektionerna att belysas samt även ämnets 
förändring och styrdokument. Betydelsen av idrott i skolan och hur motivation och 
självkänsla påverkar elevernas uppfattning om ämnet idrott och hälsa kommer också 
att åskådliggöras. 
  

2.1 Idrott och hälsa; ämnets förändring 

 
Det har varit ett naturligt inslag i människors liv sedan långt tillbaka i tiden att röra 
på sig, leka och att vara fysiskt aktiv. Anledningarna till att vi har rört på oss har 
däremot varit olika och förändrats med tiden. En av anledningarna var att man skulle 
klara av arbetet på en gård, en annan att kunna fly eller hinna ifatt ett djur, eller för 
att vara smidig i ett krig. Lek har alltid varit en viktig del i livet men förändringar har 
skett och det är stora skillnader mellan dåtidens och nutidens samhälle (Ekberg & 
Erberth, 2000).  
 
1800-talet var det århundrade då gymnastikämnet fick sitt genomslag och därmed 
blev ett skolämne. Ämnet var tänkt som en bra förberedelse för den allmänna 
värnplikten vilket också påverkade innehållet i undervisningen (Annerstedt, 2001). I 
den militära gymnastiken var det viktiga att man kunde hantera sin kropp 
tillsammans med sitt vapen för att kunna möta en motståndare, det blev helt enkelt 
soldatträning (Ekberg & Erberth, 2000). På 1920-talet valde Sverige att inte satsa 
lika mycket på försvaret som tidigare vilket ledde till att de militäriska övningar som 
bedrivits försvann allt mer, nu var det istället fokus på gymnastiken. ”Ling-
gymnastiken” var populär över hela landet, fokus låg på övningar med kroppen, 
idrott fick man ägna sig åt efter skoltid (a.a.).   
 
”Ling-gymnastiken” blev ifrågasatt och i mitten av 1900-talet var det istället de 
fysiska behoven som skulle tillfredsställas och en god kondition var mycket viktig. 
Nu var hälsa, kondition och styrka de viktiga delarna i undervisningen skriver 
Ekberg & Erberth (2000). Även Annerstedt (2001) poängterar att det var när Lgr80 
kom som ämnet ändrade karaktär till att istället handla om idrott. Nu skulle 
undervisningen utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling och ge 
eleverna ett intresse för idrott som blev bestående i livet (a.a.).  
 
Lpo94 blev ytterligare ett steg i ämnets utveckling, då bytte ämnet namn till; Idrott & 
hälsa, för att skolans idrott inte skulle blandas ihop med föreningslivets idrott. 
Förändringar har skett, från att lära sig olika gymnastikprogram med kroppskontroll, 
till att bli fysiskt stark och ha god kondition till idag då det enligt Lpo94 inte ska vara 
lika stark betoning på prestationen. I dagens Idrott & hälsa är det viktigt med fysisk 
aktivitet, men nu är ordet hälsa ytterligare en aspekt som ska finnas med. Eleverna 
ska lära sig se kopplingar och dra paralleller mellan idrott, hälsa och en god livsstil 
(Annerstedt, 2001). 
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2.2 Varför idrott och hälsa?  

 
Träning ger kroppen många positiva effekter, enligt Johansson & Skiöld (1994) är 
våra kroppar byggda för att vara i rörelse och om vi vill må bra måste kroppen få sitt 
behov av rörelse tillfredsställt. Det viktiga med rörelsen och motionen är att det blir 
en kontinuitet. Om man motionerar regelbundet mår kroppen bra för stunden 
samtidigt som det stärker kroppen på lång sikt (a.a.). I detta kapitel kommer jag 
därför att ta upp några av de fysiska, psykiska och sociala vinster man kan få genom 
att vara aktiv. 
 

2.2.1 Betydelsen av idrott och hälsa i skolan 
  
Med regelbunden motion genom hela livet kan man förebygga eventuella skador 
eller sjukdomar som kan komma med åren skriver Johansson & Skiöld (1994). Även 
Larsson (2003) menar att det är viktigt med fysisk aktivitet men poängterar också hur 
betydelsefullt det är att man tränar ”lagom”. Idag är det stora skillnader mellan de 
som tränar och de som inte tränar alls. De som är fysiskt aktiva kan motionera flera 
gånger i veckan och väldigt intensivt, till skillnad mot de som aldrig rör på sig. En 
jämvikt mellan dessa anser Larsson vore en bra bit på väg mot en bättre hälsa. Även 
Ekberg & Erberth (2000) belyser detta faktum; 
 

”Men även om det verkar populärt och ”inne” att röra på sig så är den allmänna 
uppfattningen att gruppen som tränar har ökat sin träningsmängd samtidigt som gruppen som 
inte rör på sig har ökat i storlek” (Ekberg och Erberth, 2000, s. 46). 

 
Ytterligare en aspekt som är angelägen när det handlar om motion och människors 
motionsvanor är vardagsmotionen, att cykla eller gå istället för att ta bilen eller 
bussen. Små förändringar kan vara goda nog, som att exempelvis välja trapporna 
istället för hissen och att äta en hälsosam och variationsrik kost är bra för att nå en 
bättre hälsa (Johansson & Skiöld, 1994). Idrottsutredningen (1998) ger en bild av hur 
det såg ut med motionsvanorna 1998 och åren innan dess. Liksom i många andra 
undersökningar framkom där att motion och fysisk aktivitet är viktigt för människors 
hälsa och att fysisk inaktivitet är en stor orsak till att många lider av ohälsa. Men 
Idrottsutredningen (1998) menar samtidigt att det inte enbart är motionsvanorna det 
hänger på utan även val av mat och dryck. Genom skolidrotten ska barn och 
ungdomar få kunskap om hur de ska behandla sina kroppar för att de ska må bra, 
eleverna ska hitta en motionsform som passar dem och som de anser meningsfull. 
Som lärare i Idrott & hälsa är det väsentligt att intressera eleverna och göra dem 
nyfikna på vad fysisk aktivitet innebär och hur det kan påverka dem, allt för att 
motion och fysisk aktivitet ska bli en del av deras liv och vardag (Ekberg & Erberth, 
2000).  
 
Fysiska effekter av idrott och hälsa 
Fysisk och psykisk hälsa hänger samman och påverkas av många olika faktorer runt 
omkring oss. De flesta människor idag vet hur viktig fysisk aktivitet är för att vi ska 
må bra, trots detta finns det en grupp människor som är fysiskt inaktiva (Hassmén, 
Hassmén & Plate, 2003).  
 

”Definitionen av fysisk aktivitet är all typ av kroppsrörelse som ökar energiomsättningen” 
(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s. 256). 



6 

 
Den så kallade vardagsmotionen kan vara att ta sig från bostaden till arbetet, att städa 
huset, diska, tvätta eller att gå en promenad med en vän. Dock utför man inte dessa 
aktiviteter för att få bättre motion utan det är ett inslag i vardagen. Motionsaktiviteter 
däremot utförs för att få en bättre hälsa, bättre kondition och för att må bra, här vill 
man uppnå både fysisk och psykisk hälsa. Det finns forskning som tydligt visar att 
fysisk inaktivitet och ohälsa har ett samband. Däremot är fysisk aktivitet i lagom 
mängd med bra kost och återhämtning det optimala för en god hälsa (a.a.). Hur 
påverkar då de fysiska aktiviteterna kroppen egentligen? Med ökad rörlighet och 
bättre kondition blir det många positiva effekter i kroppen. Så som att cirkulationen i 
kroppen blir bättre, blodet får fart och transporteras runt, lungorna får en bättre 
kapacitet, konditionen blir bättre, vi bygger upp muskler och därmed orkar vi mer, 
skriver Hassmén, Hassmén & Plate (2003) när de delger vad Wilmore & Costill 
(1999) menar. Det är dock flera olika faktorer som påverkar när det handlar om 
fysisk aktivitet och det går inte att säga att en aktivitet passar alla. Det spelar stor roll 
hur mycket man har tränat tidigare, vilket fysisk kondition man har för tillfället, 
vilken ålder, vikt med mera. Därför måste var och en hitta en motionsform som 
passar individen och som känns bra. Det finns fler positiva effekter med att vara 
fysiskt aktiv så som, ökad rörlighet i kroppen. Liksom att ålderssjukdomar som 
diabetes bromsas upp, sänkt kolesterol och stärkt immunförsvar vilket gör att vi 
håller oss mer friska (Astrup 2001; Ryan 2000; Shepard & Shek 1996 i Hassmén, 
Hassmén & Plate, 2003).         
 
Psykiska effekter av idrott och hälsa 
Fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan och även det är allmänt känt. Med 
psykisk hälsa menar Rydqvist & Winroth (2002) att det är när man mår bra. Det är 
när man inte går och grubblar på saker hela dagarna, är nöjd med det man har och 
trivs med det liv man lever. Men samtidigt handlar det om att reagera på det man 
anser är fel och agera på olika sätt när man tycker att en förändring behöver ske. För 
att orka med detta krävs det dock energi och att se möjligheter. Den psykiska hälsans 
motsats är den psykiska ohälsan när man inte mår bra, att inte vara nöjd med den 
tillvaro man befinner sig i och att känna sig orkeslös. För att vi ska förstå vad 
psykisk hälsa och ohälsa handlar om måste vi gå in i oss själva, hitta oss själva för att 
få veta vilka vi är. Om vi är positiva mot oss själva med en god självbild där vi tror 
att vi kommer att klara av det som krävs ökar våra chanser. Men för att må psykiskt 
bra räcker det inte bara med att vara medveten om att motion är nyttigt, man måste 
även utöva en motionsform samt veta vilken motionsform som passar ens 
personlighet. Det gäller att vara medveten och ha en hel del kunskap om vad som 
sker med kroppen för att kunna påverka så att man mår bra (a.a.).  
 
Olika undersökningar visar att ett långt lågintensivt pass eller ett kort högintensivt 
pass har goda effekter när det handlar om att minska oro och ängslan hos individen, 
poängterar Hassmén, Hassmén & Plate (2003) när de delger vad Dunn. mfl (2001) 
skriver.  Samtidigt bidrar den fysiska aktiviteten till att vi mår bra psykiskt efteråt. Vi 
känner oss nöjda med det vi har gjort och därför mår vi bra, det är en stor anledning 
till att många motionerar. Därmed anser Hassmén, Hassmén & Plate (2003) att vi 
inte alltid ska se den fysiska motionen som något som gör att vi ser snyggare ut eller 
får bättre kondition utan att vi ska se de psykologiska effekterna också. Om vi väljer 
att fokusera på att vi mår bra när vi utför en fysisk aktivitet och därmed stimulerar 
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det psykiska får vi de fysiska effekterna på köpet, kanske kan det vara en väg till att 
få fler människor aktiva frågar sig a.a.  
 
Sociala effekter av idrott och hälsa 
Social kompetens handlar om hur man som individ klarar av att vara tillsammans och 
umgås med människor i ens omgivning, hur man klarar av att ge och ta från varandra 
och därmed bilda relationer skriver Rydqvist & Winroth (2002). Man kan tillhöra 
olika grupper, vissa kan man välja och andra kan man inte alltid välja. Så som ett 
fritidsintresse, exempelvis att spela fotboll och att tillhöra fotbollslaget det är en 
grupp man kan välja att tillhöra. Den klass man går i eller det arbetslag på en 
arbetsplats man tillhör kan man däremot inte välja och då gäller det att ha en så 
kallad social kompetens som gör att man klarar av att arbeta tillsammans med de 
människorna i alla fall. Genom att tillhöra en grupp kan man skaffa sig ett socialt 
nätverk. Det innebär att man får kompisar som man känner att man kan lita på (a.a.).  
 
Både som liten och stor är det väsentligt att ha nätverk om det exempelvis skulle 
hända något i ens liv som innebär att man behöver någon vid sin sida. Genom att 
vara aktiv i någon idrottsförening eller att bara gå till gymmet regelbundet kan man 
bygga upp och finna nya sociala nätverk som man kan ha med sig vidare i livet. Om 
man är aktiv i någon sorts grupp blir det lättare att finna nya vägar i livet, som 
nyinflyttad är det ett ypperligt alternativ att ta sig till någon av ortens 
idrottsföreningar. I en idrottsförening samlats oftast de med samma intresse och där 
har man åtminstone aktiviteten gemensamt vilket gör att det kan vara lättare att knyta 
kontakter. Så är det även i skolans undervisning, i ämnet idrott och hälsa kan 
eleverna förhoppningsvis hitta aktiviteter som flera tycker om och sedan även utöva 
dessa på fritiden (a.a.).  
 

2.2.2 Behovet av regelbundna motionsvanor 
 
I förgående generation var spontanidrotten något som många ägnade sig åt på 
fritiden. När barnen kom hem på eftermiddagarna spelades det bandy på gatan, det 
byggdes kojor i träden eller tog man kanske en cykeltur till affären med familjen. Att 
vara i rörelse var något väldigt naturligt och som fanns med i vardagen, men så ser 
det inte ut idag menar Raustorp (2000). Idag ser samhället och vardagen ganska 
annorlunda ut och det är aktiviteter som datorer och tv-spel som fångar barnens 
intressen på fritiden. Många av de barn som är fysiskt aktiva blir skjutsade till 
träningen och hämtade i bil därifrån vilket gör att den spontana idrotten är borta. När 
samhället ser ut som det gör idag vill Raustorp poängtera hur viktigt det är med 
skolans idrottsundervisning då det kanske är enda gången som eleverna rör på sig 
aktivt (a.a.). Genom att förbättra skolans idrottsundervisning och ge den mer tid i 
veckan kan det i sin tur locka fler elever till lektionerna och därmed kan en stor 
hälsovinst vara gjord. Det är nämligen så att den fysiska och psykiska hälsan håller 
samman och genom att ge mer tid åt idrottsundervisningen får eleverna både den 
aktiva rörelsen för kroppen samtidigt som de får möjlighet att koppla av och släppa 
det teoretiska för en stund. Det i sin tur gör att eleverna kan prestera bättre på de 
teoretiska lektionerna eftersom många av eleverna har behov av att arbeta varierande 
och mår bra av det (a.a.).       
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2.2.3 Vad är hälsa i ämnet idrott och hälsa? 
 
Ordet hälsa är ett ord som innefattar många olika definitioner och som det kan vara 
svårt att sätta fingret på. Hälsa är ett ord som finns med i Lpo94 och särskilt i ämnet 
idrott och hälsa. Det står dock inget om hur, var och när hälsa ska komma in i 
undervisningen vilket innebär att det är fritt för läraren att tolka och bestämma detta 
skriver Thedin Jakobsson (2004). I dagens samhälle talar allt fler om att man ska ta 
hand om sin hälsa och skydda den, istället för att enbart framhålla att förebygga 
sjukdomar som det handlade om tidigare. Hälsa är ett begrepp som man stöter på allt 
oftare i vår vardag och det används vid olika tillfällen, vilket gör att många frågar sig 
vad ordet egentligen betyder.  Eftersom det är svårt att definiera blir det även ett 
problem i skolans undervisning, lärarna vet inte vad det är de ska lära ut till eleverna. 
Thedin Jakobsson (2004) menar att ordet hälsa har bidragit till en förändring i ämnet 
idrott och hälsa, hon skriver; 
 

”Det innebär att hälsoperspektivet har kommit att betonas med och att sambandet mellan 
livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet framhålls” (Thedin Jakobsson, 2004, s.104). 

 
Hälsa är att må bra, ha handlingsförmåga och mål att nå upp till, så definierar 
Rydqvist & Winroth (2002) begreppet hälsa. Vi ska tänka på ämnet idrott och hälsa 
som ett bildningsämne anser Annerstedt (2007). Han menar att man inte enbart bör 
fokusera på den fysiska aktiviteten i ämnet för att se vilka färdigheter eleverna har. 
Gör man så kan det till slut bli att vi inte känner efter hur den fysiska träningen känns 
i kroppen, då tappar vi motivation för ämnet och eleverna anser att det är tråkigt 
(a.a.). Om vi inte känner efter hur det känns när vi utför den fysiska aktiviteten tar vi 
inte heller hänsyn till vår hälsa. Det finns både hälsa och ohälsa, båda dessa kan vi 
uppnå genom idrotten i skolan, här gäller det att vara uppmärksam som idrottslärare 
för att förminska och ha som mål att radera all ohälsa (a.a.).    
 

2.3 Styrdokument 

 
Alla skolor måste följa skollagen för vad som ska och får ske i en skola. Ur skollagen 
har vi sedan fått läroplanen där det finns riktlinjer för vad det är varje elev ska lära 
sig i de olika skolåren. Läroplanerna har förändrats genom åren och det har skett en 
hel del förändringar från Lgr69 fram till idag då det är Lpo94 som gäller. Enligt 
skollagen (1985:1100) skall alla barn och ungdomar ha lika rätt till utbildning och 
skola, det ska inte spela någon roll vilken social bakgrund eller ekonomiska 
tillgångar som barnet har. I skollagen kan man även läsa att skolan tillsammans med 
hemmen ska hjälpa barnen och ungdomarna i deras utveckling mot att bli goda 
samhällsmedlemmar (Skolverket, 2009-04-10). Den skola våra barn och ungdomar 
går i ska vara en demokratisk skola och alla som arbetar i denna verksamhet ska 
främja för elevernas bästa och se och respektera varje individ (Lärarförbundet, 
2004).  
 
Då vår grundskola är avgiftsfri är även alla barn och ungdomar skolpliktiga. Om 
eleverna är frånvarande utan orsak är det kommunens ansvar att se till så att eleven 
får sin utbildning. För elever år 8-9 där undervisningen är betygsgrundande kan 
frånvaro från lektioner vid upprepande tillfällen leda till att det inte går att sätta betyg 
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på eleven. Det är då skolans ansvar att informera eleven om detta (Lärarförbundet, 
2004).     
 

2.3.1 Ämnet Idrott och hälsa 
 
Skolans uppdrag är även att uppmärksamma eleverna på hur viktigt det är att vara 
fysiskt aktiv och erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet (Lärarförbundet, 2004). 
Läroplanerna för Idrott & hälsa har förändrats en hel del över tiden.  
 
Den senaste förändringen inom ämnet kom 1994 då Lpo94 infördes, då bytte ämnet 
namn än en gång och döptes därmed till Idrott och hälsa. Med denna läroplan skulle 
det inte läggas lika stor vikt på de idrottsliga färdigheterna och den gav en mycket 
större frihet till skolor och lärare att själva bestämma hur undervisningen skall läggas 
upp. Detta kan även vara en klurig del för skolorna. Idag är det istället målen som 
lärarna får gå efter, de mål som finns skrivna att eleverna ska ha uppnått vid olika 
åldrar. Men det är dock fortfarande den fysiska aktiviteten som är den viktiga och att 
få eleverna så aktiva som möjligt menar Annerstedt (2001). I kursplanen för Idrott 
och hälsa i grundskolan står det att skolan vill väcka ett intresse hos eleverna när det 
handlar om fysisk aktivitet samtidigt som det gäller att göra en undervisning som 
passar alla oavsett olika förutsättningar (Skolverket, 2009-04-10). 
 
 Lpo94: 

• ”Skolan skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Utbildningsdepartementet, 
1998, s. 6). 

• ”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande bild, text och form skall vara inslag i 
skolans verksamhet” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.8). 

• ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” (Lärarförbundet, 2004, 
s.11). 

• ”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar sin fysiska, 
psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild” (www.skolverket.se, 
sökdatum: 2009-05-04) (a). 

• ”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar en god 
kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera olika former 
av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk 
aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa” (www.skolverket.se, sökdatum: 2009-05-04) (b). 

 
Enligt kursplanen för Idrott och hälsa i grundskolan (2009-04-13) är det inte bara den 
fysiska aktiviteten som är viktig i ämnet, eleverna ska även lära sig att samarbeta 
med andra elever. På så sätt får vi goda samhällsmedborgare som är friska och pigga 
vilket gör att de orkar med att vara ute i arbetslivet och mår bra av det. Därför är det 
viktigt att eleverna i skolan är med på idrottsundervisningen och får ett livslångt 
intresse för fysisk aktivitet (Skolverket, 2009-04-13). 
 

2.4 Lärarens roll 

 
Läraren har stor chans att påverka eleverna och deras sätt att se på ämnet idrott och 
hälsa. Det idrottsläraren gör på lektionerna påverkar eleverna både i nuet och i 
framtiden skriver Annerstedt (2007). Lärarens uppgift är att lyfta fram eleverna 
under lektionerna vilket då ger eleverna positiva minnen av idrottslektionerna som i 
sin tur gör att de tar till sig kunskaperna på ett bättre sätt. Som lärare måste man hela 



10 

tiden arbeta medvetet för att inspirera eleverna och motivera dem. Genom att ha god 
planering inför varje lektion med ett starkt syfte som man kan stå för om eleverna 
undrar, blir elevernas inställning till ämnet mer positiv (a.a.). Idag räcker det inte att 
enbart ha goda fysiska kvalitéer som idrottslärare utan det krävs även pedagogiska 
kunskaper, framhåller Annerstedt (2001).  
 
Som idrottslärare kan det även innebära en del riskmoment när man exempelvis ska 
ut i skogen och ha orientering, till simhallen för att ha simundervisning och så vidare. 
Samtidigt menar Ekberg & Erberth (2000) att detta kan leda till en stor valmöjlighet 
för lärare och elever som även kan öka deras motivation. Likt Annerstedt (2007) 
anser Ekberg & Erberth att det är viktigt att inspirera eleverna till ämnet idrott och 
hälsa och detta kan ske på många sätt. Idrottslärare har stora valmöjligheter, antingen 
att välja att ha en strikt ordning i klassrummet för att förhindra det kaos som kan 
uppstå, då är det läraren som bestämmer vad eleverna ska göra och i vilken ordning. 
Men frågan är då hur motiverade eleverna blir av att medverka på de lektionerna. En 
annan valmöjlighet kan vara att släppa lite på kaoset och välkomna eleverna i 
undervisningen och därmed ge dem eget ansvar. Det är dock inte lätt att bli en bra 
lärare, först måste man bli medveten om hur man undervisar och tolkar eleverna. 
Samtidigt måste man vara medveten om de signaler man som lärare ger till eleverna 
och hur dessa kan tolkas poängterar Ekberg & Erberth (2000).  
 

2.4.1 Idrottslektionens innehåll 
 
Vem är det egentligen som bestämmer vad det är eleverna ska lära sig på lektionerna 
när det finns så mycket att välja mellan, frågar sig Ekberg & Erberth (2000). De 
menar att det finns två sätt att se på det, det ena är att någon myndighet i Sverige, så 
som riksdagen, bestämmer vilka olika idrotter eleverna ska lära sig under en viss tid. 
Då är det idrottslärarens uppgift att lära eleverna dessa olika idrotter och öva 
tillsammans med dem så de blir duktiga, men då menar Ekberg & Erberth att 
idrottslärarens roll mer får en tränares uppgifter. Det andra sättet de ser på 
undervisningen är att idrottsläraren aldrig kan bestämma helt och hållet vad det är 
eleverna ska lära sig. Det finns idag mål i skolan som varje elev ska nå upp till, men 
det står inte hur eleverna ska nå upp till dessa. Att tillsammans med eleverna 
bestämma vilka aktiviteter som ska utföras och vilka olika metoder som ska 
användas för att uppnå målen är ett bra sätt att undervisa. Alla elever är olika och 
beroende på ålder kan det skilja väldigt mycket i elevens fysiska förmåga, en del har 
ett väl utvecklat rörelsemönster medan andra har det svårt. När det ser så olika ut hos 
eleverna skriver Ekberg & Erberth att det vore ett bra sätt att tillsammans med 
eleverna komma fram till vilka olika metoder som ska användas på idrottslektionerna 
(a.a.).    
 
Thedin Jakobsson (2004) intervjuade lärare om hur deras idrottsundervisning såg ut. 
En av lärarna svarade att det hon ville få ut av undervisningen var att eleverna skulle 
röra på sig så mycket som möjligt, detta påverkade då valet av idrottsaktivitet. De 
lärare som satte betyg svarade att de elever som kämpade hårt på lektionerna 
gynnades av det i betygsättningen, men ska det verkligen vara så? Kan man få högre 
betyg i andra ämnen bara för att man kämpar hårt, frågar sig Thedin Jakobsson. 
Lärarna menar dock att idrottsundervisningen även handlar om en social fostran 
utöver de fysiska aktiviteterna. Eleverna måste komma i tid till lektionen, ha med sig 
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idrottskläderna, byta om, duscha och lära sig att vara fysiskt aktiv tillsammans med 
andra elever. Därmed anser lärarna att de inte enbart kan betygsätta de färdigheter 
som eleverna klarar av att utföra på lektionerna (a.a.).   
 

2.4.2 Attityder 
 
Än idag finns könsmönster kvar i skolan vilket man ibland kan se tydligt på 
idrottslektionerna, där idrottsläraren fortfarande tror att det bara är pojkarna som kan 
spela fotboll och flickorna som kan hjula (Annerstedt, 2007). Att som flicka stå 
jämte när idrottsläraren endast vänder sig till pojkarna eller tvärt om stärker inte 
självkänslan direkt (a.a.). Även Dowling (2004) påpekar att idrottslärare oftast tror 
att det är naturen som bestämt att pojkar och flickor är på ett visst sätt och att detta 
kan vi inte göra något åt. Hon menar att idrottslärarna allt för ofta tror att det är 
pojkarna som är starkast och då är det de som får göra de svåra sakerna, medan 
tjejerna är små och svaga och får därför göra andra saker. Så behöver det dock inte 
alls vara, läraren har alla möjligheter att utmana eleverna till att prova nya saker, 
oavsett fysisk kapacitet och kön (a.a.).   
 
I artikeln Kön-Idrott-Skola tar även Larsson, Fagrell & Redelius (2005) upp hur det 
kan se ut i skolan idag mellan flickor och pojkar samt hur lärarna agerar.  Ett av de 
resultat de belyser i sin artikel är att pojkar tycker idrotten är roligare än flickorna, 
pojkarna anser även sig duktigare i ämnet och har en bättre självkänsla än flickorna. 
Detta bidrar i sin tur till att pojkarna vill vara med på idrotten i större utsträckning än 
flickorna. Pojkarna är mer positiva till idrott än flickorna och detta är säkert inte 
något som någon tycker är konstigt, utan våra förutfattade meningar säger att det ska 
vara så. Flickorna ska vara mindre intresserade av den fysiska idrotten och det är 
pojkarnas uppgift att svettas och slita. Konsekvenserna av de attityder som vi vuxna 
kan ha till detta kan påverka eleverna självkänsla negativt om de föreställningar som 
eleverna känner att de måste uppfylla inte infrias. Det finns både pojkar som är 
negativa till idrott och flickor som är positiva till ämnet. Det kan vara farligt att dra 
alla över en och samma kant bara för att de är av det ena eller andra könet menar 
Larsson, Fagrell & Redelius (2005) och detta kan även påverka elevens självkänsla 
negativt.   
 

2.5 Tidigare forskning 

 
Idrott och hälsa - ett populärt ämne 
I sin undersökning visar Redelius (2004) att de flesta, både killar och tjejer, i skolan 
gillar ämnet idrott och hälsa och önskar att de fick mer tid till det i veckorna. 
Eleverna menar att idrotten ger dem ett välbehövligt avbrott ifrån de övriga 
lektionerna samtidigt som de får visa sina färdigheter för lärare och klasskompisar 
(a.a.). Detta är även ett resultat som Myndigheten för skolutveckling (2007) visar när 
de refererar till den nationella utvärderingen för grundskolan 2003, NU 03. Även där 
svarade eleverna att de gillade ämnet Idrott och hälsa och att det de lärt sig mest var 
att man mår bra av att röra på sig. Men samtidigt som många elever säger att de gillar 
ämnet Idrott och hälsa och att de gärna vill ha mer tid till det i skolan skriver 
Redelius att ny forskning visar att antalet barn som inte ägnar sig åt någon fysisk 
aktivitet över huvudtaget på fritiden har ökat de senaste åren (Redelius, 2004).   
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Orsaker till att inte delta i idrott och hälsa 
En studie från gymnasiet är gjord av Larsson (2003) där hon undersökte varför 
eleverna valde att inte medverka på idrotten i skolan. Största andelen av de elever 
hon intervjuade kom från hem där föräldrarna tillhörde arbetarklassen eller hade 
skilda föräldrar. De flesta skäl till varför eleverna inte var med på idrotten var 
psykologiska eller sociala, det var inte många som berodde på medicinska skäl. De 
vanligaste anledningarna till frånvaro från idrotten var: 
 

• Lathet/glömska 
• Dålig kroppsuppfattning  
• Skoltrötthet och problem utanför skolan 
• Grupptryck 
• Dåligt självförtroende 
• Tråkigt och medicinska skäl (Larsson, 2003). 

 
Dock menar Larsson att det samtidigt kan vara svårt att jämföra ämnet idrott och 
hälsa med andra ämnen i skolan, då idrottsundervisningen kräver mer av eleverna. 
Eleverna måste ha med sig idrottskläder, ta sig från skolan till idrottshallen, duscha 
efter lektionen för att sedan stressa vidare till nästa lektion. Det är inte som i de flesta 
andra ämnen på skolan där eleverna endast behöver byta böcker mellan lektionerna 
och gå in i ett annat klassrum. Duschen kan vara en känslig del då man tvingas att 
duscha tillsammans med andra, det kan vara nog så påfrestande för många elever och 
en faktor som påverkar eleverna i hög grad. Det finns en tydlig skillnad i deltagandet 
då det gäller ämnet Idrott och hälsa beroende på vilket program eleverna hade valt. 
De elever som gick på studieförberedande linje var mer positiva till ämnet än de 
elever som hade valt en yrkesförberedande linje, vars elever var mer frånvarande 
från idrottslektionerna var mycket tydligt. Trots den höga frånvaron visade Larssons 
studie precis som Redelius (2004) att den största andelen av eleverna ansåg att ämnet 
Idrott och hälsa är väldigt viktigt (Larsson, 2003). 
 
Ytterligare en studie som gjorts på gymnasiet är den av Ericsson & Elofsson (2007). 
De frågade elever som hade 50 % frånvaro eller mer, varför de inte var med på 
idrottsundervisningen. Svaren de fick var väldigt varierande men en slutsats som de 
drog vara att 50 % av eleverna svarade att de gärna hade varit med men att det var så 
många olika jobbiga hinder de såg framför sig som gjorde att de ändå valde att inte 
vara med. De andra 50 % av eleverna valde att avstå från idrottsundervisningen för 
att de inte hade någon motivation, varken i skolan eller på fritiden (a.a.). Engström 
(1999) skriver att det är många olika faktorer som spelar in när det gäller ungdomars 
val av idrott. Han menar att det inte enbart handlar om idrott i idrottsundervisningen 
utan man måste även se den fysiska aktiviteten som ett tillfälle för ungdomarna att 
möta andra och därmed bli sociala. Men det handlar också om ett tillfälle där det 
tydligt går att se elevernas status dvs. genom olika färdigheter och kunskaper kan de 
duktiga eleverna göra sig synliga. Här kan det även spela stor roll vad eleverna har 
för utrustning och det kan påverkas av föräldrarnas ekonomi. Detta är några 
anledningar till att idrottslektionerna kan bli arbetsamma att ta sig till (a.a.).  
 
Ericson & Elofsson (2007) fick fram liknande resultat när de undersökte vad det 
fanns för olika anledningar till att eleverna valde att inte vara med. Eleverna svarade 
att det kunde bero på ämnesinnehållet, men sociala orsaker var också viktiga så som 
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vilka man hade idrott tillsammans med, vilken stämning det var i 
omklädningsrummet och vilka man behövde ha kroppskontakt med under 
lektionerna. När eleverna inte fick bestämma själva vilka de skulle utföra 
aktiviteterna tillsammans med upplevdes det som väldigt påfrestande (a.a.). Många 
elever avstår från idrotten i skolan och detta är ett tydligt fenomen som visar sig i 
skolan idag enligt Larsson (2003) och med hjälp av sin studie ville hon få fram 
anledningarna till varför det ser ut så (a.a.). Larsson menar att man tydligt kan se att 
de flesta barn och ungdomar idag är mycket väl medvetna om hur viktig den fysiska 
aktiviteten är för hälsan. Men trots denna medvetenhet finns det andra orsaker som 
väger tyngre för att inte medverka på idrotten (a.a.).  
 
Liksom både Engström (1999) och Ericson & Elofsson (2007) visar Larsson tydligt i 
sin studie att frånvaron kan bero på lektionens innehåll, omklädning, dusch med 
mera. Larsson skriver också att det finns en tydlig skillnad mellan att vilja och att 
göra, många av eleverna vill vara med på idrotten men steget att gå dit och medverka 
aktivt på lektionen kan vara allt för långt och svårt att ta (Larsson, 2003). Det kan 
vara extra jobbigt då tonåren är en ålder när det kommer in många olika saker i 
ungdomars liv och det visar sig även vara en ålder då allt fler drar ner på sin fysiska 
aktivitet enligt Raustorp (2005).  I sin studie kunde han även se att det fanns ett 
samband mellan barnens BMI och deras självkänsla, de med högt BMI hade oftast 
lägre självkänsla (a.a.).  
  

2.6 Teoretisk ansats 

 
Hur man ska få eleverna till lektionerna och även få dem att vara aktiva kan vara en 
svår uppgift. Om eleverna inte alls är intresserade av det de ska göra och lära sig kan 
det vara en så gott som omöjlig uppgift som lärare skriver Glesser (1996). När 
eleverna tappar motivationen lär de sig inte något i skolan, vilket sedan lärarna blir 
beskyllda för. De anses kunna utföra ett omöjligt arbete vilket det är när högstadier 
och gymnasieungdomar utan motivation ska lära sig ny kunskap. Enligt Glesser är 
det inte alls konstigt att lärarna då känner sig misslyckade med sina arbetsuppgifter 
eftersom de som värderar resultaten i skolan inte alls undersöker vad problemet beror 
på. Annerstedt (2007) anser att om lärarna ska kunna motivera eleverna till det arbete 
de ska utföra i skolan måste de vara medvetna om hur de kan motivera eleverna. 
Genom att låta eleverna få känna att de är duktiga och att de lyckas med de uppgifter 
de blir tilldelade kan deras motivation öka. Men för att öka elevernas motivation får 
de mål som ska uppfyllas i skolan varken vara för lätta eller för svåra vilket kan 
medverka till att eleverna tappar sin motivation (a.a.). Genom att försöka 
tillfredsställa så många behov som möjligt hos eleverna kan vi öka deras motivation 
menar Glesser (1996). 
 

2.6.1 Motivationsteori  
 
Det är när motivationen blir svag eller försvinner helt som prestationen bli lidande 
och försämras skriver Hassmén, Hassmén & Plate (2003). Motivationen är 
nödvändig om vi ska kunna prestera och det är helt och hållet vi själva som 
bestämmer över vår motivation (Glesser, 1996). Glesser påpekar även att det är 
många som tror att det vi gör med våra kroppar är styrda av något utanför oss, det vi 
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sedan gör och på det sätt vi agerar är en reaktion på de signaler vi tidigare fått. Men 
på det sättet ligger det inte alls till, menar Glesser. Enligt motivationsteorin finns det 
ingenting runt omkring oss som bestämmer eller avgör vad det är vi ska göra. Det är 
istället helt och hållet vi själva som avgör vad det är vi ska göra och hur vi ska agera. 
Oftast agerar vi i förhållande till vår omgivning vilket beror på att vi vill påverka och 
försöka styra det som sker. I motivationsteorin är det vi själva som agerar, vi reagerar 
inte, det vi gör är alltid ett agerande och ett val av vad vi vill och inte vill göra 
eftersom det är vi själva som bestämmer över vad som sker (a.a.). På så vis anser 
Glesser och motivationsteorin att det är insidan hos oss människor som avgör vad det 
är vi ska göra eller inte göra, vi har ett val. Detta kan i sin tur påverka vad eleverna 
lär sig på lektionerna eller inte lär sig. Det spelar i stort sett ingen roll hur man agerar 
som lärare eller vad det är man gör om inte det ämne som lektionen erbjuder 
tillfredsställer elevernas behov (a.a.).   
 
Även Annerstedt (2007) anser att det är viktigt att man som lärare är medveten om 
vad det är som motiverar eleverna, därför är det bra att ha uppgifter och aktiviteter 
som upplevs som meningsfulla och intressanta. De mål som sätts upp bör vara mål 
som eleverna känner att de klarar av att nå upp till, och det är bra om de ser olika ut 
för att tillgodose många elever. Att som lärare dra alla elever över en och samma 
kant är inte rätt metod för att få elever motiverade (a.a.).   
 

2.6.2 Inre motivation 
 
Till skillnad mot Glesser (1996) som menar att vi själva styr vår motivation helt och 
hållet inifrån oss själva, poängterar Hassmén, Hassmén & Plate (2003) att det finns 
yttre eller inre krafter som påverkar oss. Enligt Glesser är det den välkända stimuli-
respons-teorin, det vill säga att vi människor påverkas utifrån av olika händelser eller 
människor och därefter handlar vi. Hassmén, Hassmén & Plate anser att vi får olika 
signaler som vi tar till oss och som sedan ger oss energi, motivation och bestämmer 
vilka handlingar vi ska göra. Även Annerstedt (2007) skriver att det finns en inre 
motivation, denna motivation kan eleverna använda till att utveckla de kunskaper de 
redan har eller att klara av en uppgift som de tidigare såg som en omöjlig uppgift. 
Saknas denna inre motivation kan det vara svårt att uppnå de mål och krav som 
ställs. Hassmén, Hassmén & Plate menar dock att den inre motivationen handlar om 
det känslomässiga. Vi gör olika saker för att det är roligt och känns bra, när vi gjort 
det känner vi oss nöjda med handlingen. Likt Hassmén, Hassmén & Plate anser Deci 
& Ryan (1985) att den inre motivationen handlar om goda känslor och 
välbefinnande. Vi människor vill själva kunna avgöra vad vi ska göra och inte göra, 
vilket kan vara svårt i skolans värld där vi ibland måste lära oss saker som vi inte 
alltid är så intresserade av. Men för att vi ska känna en inre motivation måste det 
även vara en utmaning med det vi ställs inför annars blir våra behov inte fullt 
tillfredsställda (a.a.). 
 

2.6.3 Yttre motivation 
 
Eleverna kan även motiveras av en yttre motivation som exempelvis kan bestå av 
olika belöningar eller att det känner sig sedda, uppskattade och får beröm av en 
lärare eller någon annan i deras omgivning (Annerstedt, 2007). Även Hassmén, 
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Hassmén & Plate definierar yttre motivation som något som har med belöningar och 
berömmelse att göra. Exempel som Hassmén, Hassmén & Plate ger på en yttre 
motivation är om man som fotbollsspelare går till träningen för att bli uttagen till 
matchen i helgen och inte enbart för att träningen i sig är rolig. Det kan även vara så 
att man får dåligt samvete om man inte går till gymmet därför går man dit, eller att 
man väljer att träna kondition för att det är bra för välbefinnandet men man tycker 
det är tråkigt med konditionsträning. Allt detta kommer från den yttre motivationen, 
den får oss att göra saker som vi kanske aldrig hade gjort om inte denna motivation 
hade funnits. En del saker gillar vi inte att göra men vi vet att om vi gör det får vi en 
belöning så som god kondition, styrka eller att få vara med på matchen till helgen 
(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Ahl (2004) menar på ett liknande sätt, när det 
gäller den yttre motivationen är vi beroende av människor i vår omgivning, det är av 
dem som vi kan få yttre motivation. Men samtidigt har vi de inre fysiska behoven 
som vi vill tillfredsställa som Hassmén, Hassmén & Plate (2003) tidigare tog upp, 
som exempelvis att styrketräna för att må bra, detta anser även Ahl (2004).  
 

2.6.4 Självkänsla 
 
I idrottsundervisningen är den social biten mycket väsentlig för eleverna. Särskilt då 
det inte alltid är eleverna som bestämmer vilka de ska arbeta tillsammans med kan 
detta vara en del av avgörandet till om eleverna väljer att vara med eller inte (Ekberg 
& Erberth, 2000). Även barn och unga måste först bygga upp ett självförtroende och 
en självkänsla så de känner att de kan, för att de sedan ska kunna känna glädje när 
det gäller att vara fysiskt aktiv. Genom att se till så eleverna kan klara av det de bör 
kunna, beroende på ålder, ökar man deras självkänsla och de tycker att det är roligt 
med rörelse och aktivitet (a.a.).  
 
Motivation och självkänsla ligger väldigt nära varandra, det ena påverkar det andra 
och tvärt om (Annerstedt, 2007). När det gäller ämnet idrott och hälsa spelar läraren 
en stor och viktig roll när det handlar om elevernas självkänsla. Lika snabbt som en 
självkänsla har byggts upp kan den rasa samman och allt blir fel, menar Annerstedt 
(2007). Det är oftast känslan av att inte duga när man jämför sig själv med 
kompisarna som gör att självkänslan blir dålig, skriver Cullberg Weston (2007). Som 
idrottslärare gäller det att försöka bygga upp ett förtroende med eleverna samt ett 
förtroende eleverna emellan som bidrar till att eleverna känner sig trygga i det de gör 
under lektionerna. Detta är mycket viktigt då en av orsakerna till dålig självkänsla är 
att eleverna jämför sig med kompisarna i klassen. Om det finns ett gott 
klassrumsklimat minskar förhoppningsvis dessa jämförelser vilket leder till en bättre 
självkänsla hos eleverna (a.a.). För att som lärare lyckas med att öka elevernas 
självförtroende handlar det om förväntningar. Eleverna vill veta vad som förväntas 
av dem, men här gäller det att lägga allt på rätt nivå som lärare. Förväntningarna får 
varken vara för höga eller för låga. Om det är mål som eleven känner att den aldrig 
kommer att klara av sänks motivationsnivån, är det mål som är alldeles för lätta 
kommer inte eleven att arbeta särskilt hårt för det heller. Men det är bra att ha mål 
som är svåra nog att nå för eleverna, de måste kämpa lite men de kommer att klara 
det, då ökar elevernas självkänsla (Annerstedt, 2007). 
 
Elkind (1983) belyser på ett liknande sätt självkänsla och Piagets psykologiteori där 
Piagets tankar om tonåringars syn på andra och sig själva beskrivs. Enligt Piaget är 
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det när barnen blir tonåringar som de börjar se på sig själva i ett perspektiv som ses 
utifrån, och de börjar jämföra sig själva med andra. I denna ålder ser tonåringarna att 
det finns en skillnad på den man är och den man vill vara, vilket kan bli 
bekymmersamt då det inte alltid är lätt att nå upp till det man vill. Piaget menar 
också att det är när barnen blir tonåringar som de inser att de inte alltid ska tala om 
sina innersta tankar för människor i sin omgivning då detta kan skada ens egen 
självkänsla. Därför väljer många tonåringar, precis som en del vuxna, att istället säga 
saker som de vet att omgivningen vill höra. Att som tonåring känna att man inte 
duger för den man är och att man inte kan stå för de åsikter man har kan sänka 
ungdomarnas självkänsla ordentligt vilket gör att tonårstiden kan bli väldigt jobbig 
(a.a.).   
 

2.7 Sammanfattning 

 
Fysisk aktivitet är mycket väsentligt för att vi ska må bra och orka med livet som vi 
lever. Att barn och unga får lära sig detta tidigt är än mer viktigt skriver Ekberg & 
Erberth (2000). Men det är varken bra att vara allt för fysiskt aktiv eller inaktiv, en 
balans är istället det man vill uppnå (Larsson, 2003). Idag ses tendenser att allt fler 
unga är inaktiva och inte utför någon fysisk aktivitet alls. Det är dator och tv-spel 
som har tagit över den spontana idrotten vilket är ett problem menar Raustorp 
(2000). Att vara fysiskt aktiv ger många fördelar, det påverkar kroppen både fysiskt, 
psykiskt och socialt, detta poängterar Rydqvist & Winroth (2002).  
 
I skolan ska eleverna få chans att prova på olika aktiviteter som kan locka deras 
intresse som eleverna sedan kan ta med sig vidare i livet (www.skolverket.se, 2009-
05-04). Att eleverna redan tidigt i skolan får lära sig hur man på bästa sätt tar hand 
om sin kropp är bra. Hur eleverna skaffar sig en god livsstil blir allt mer väsentligt då 
tiden för barn och vuxna tillsammans i hemmet blir allt mindre. Därför är det bra att 
skolan kan erbjuda eleverna ett utbud av olika aktiviteter och även kunskaper om hur 
man tar hand om sin hälsa, skriver Ekberg & Erberth, (2000). 
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3 PROBLEM  

 
Hur viktigt det är att vara fysiskt aktiv framkommer i bakgrunden liksom vilka 
positiva effekter det ger. Tendenser finns dock att skillnaderna mellan de som är 
aktiva och de som är inaktiva växer och blir allt större. Det är varken bra att utföra en 
överdriven fysisk aktivitet eller att vara fysiskt inaktiv. Därför har jag valt att 
fokusera på hur jag som blivande idrottslärare ska utföra en idrottsundervisning på 
bästa möjliga sätt för att få med alla elever. Syftet med mitt examensarbete är att 
utveckla kunskap om undervisningen i idrott och hälsa sett ur elevernas perspektiv. 
 

• Vilken uppfattning av ämnet idrott och hälsa har eleverna med avseende på: 
- intresse för ämnet?  
- deltagande i undervisningen? 
- lärande i ämnet? 
- delaktighet i planeringen? 
- val av aktiviteter? 
- gemenskap i klassen? 
- egna prestationer och självkänsla? 
- lärarens roll? 

 
• Vilka förändringar och förbättringar behövs i idrottsundervisningen för att 

motivera och få med alla elever i undervisningen?  
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4 METOD 

 
I detta kapitel beskrivs hur jag har gått tillväga i min undersökning, vilken metod jag 
använt samt en kritisk granskning av de val jag gjort. 
 

4.1 Val av metod 

 
Det finns två metoder att arbeta med, kvantitativ och kvalitativ, det är syftet med 
arbetet som avgör vilken metod som är lämpligast (Trost, (2001). När det handlar om 
att göra en mätning av något slag, exempelvis hur många det är som spelar fotboll på 
en skola, är en kvantitativ undersökning mest lämplig (Patel & Davidson, 2003). 
Syftet med mitt arbete är att utveckla kunskap om undervisningen i idrott och hälsa 
sett ur elevernas perspektiv. Med denna utgångspunkt kommer jag därför att arbeta 
både kvalitativt och kvantitativt för att få ett så korrekt resultat som möjligt.  
 
Jag har valt att göra enkäter, då görs ett frågeformulär som sedan skickas ut eller 
möter man de personer som ska besvara frågorna (Patel & Davidson, 2003). Trost 
(2001) menar att enkäter oftast svarar på syften som vill ha fram kvantitativa svar, 
men det finns även problemformuleringar som vill få fram kvalitativa resultat även i 
enkäter (a.a.).  
 
När det gäller en kvalitativ studie handlar det inte särskilt mycket om att mäta rätt 
eller att det måste vara ett visst antal elever i varje klass som måste svara på 
enkäterna, utan det handlar om att upptäcka något. Kanske se ett mönster bland 
svaren och att tolka vad det är eleverna har skrivit.  På så sätt kan jag sedan få fram 
ett resultat av enkäterna som svarar på problemformuleringen (Patel & Davidson, 
2003).  
 
Jag gjorde en så kallad ”enkät under ledning” (Patel & Davidsson, 2003, s. 69) vilket 
innebar att jag tog med mig formuläret till de som svarade på frågorna. I mitt fall 
valde jag enkäter för jag vill nå så många elever som möjligt och ta del av deras 
åsikter.  
 

4.2 Kvalitativ studie 

 
Enkäter 
Enligt Trost (2001) finns det olika sorters enkäter, i min undersökning valde jag att 
göra gruppenkäter. Detta innebar att jag valde klasser i skolan vilket underlättade 
arbetet då jag kunde nå många på en och samma plats.  
 
Innan man går ut med en enkät måste man ha ett tydligt syfte som man är medveten 
om. Syftet måste vara väl utformat med ett specifikt mål, om det inte har ett specifikt 
mål vet man inte vilka frågor man ska ställa i enkäterna och då är det inte säkert att 
enkäterna tillför något till undersökningen (Trost, 2001). Patel & Davidsson (2003) 
poängterar även hur betydelsefullt det är att man talar om för deltagarna om det är en 
konfidentiell eller anonym enkät. Jag valde en anonym enkät och det var inget 
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problem att få tillbaka enkäterna eftersom jag var närvarande när eleverna fyllde i 
dem.  
 
Jag valde att göra en kvalitativ och kvantitativ enkätundersökning. Att jag valde göra 
undersökningen kvantitativ berodde på att det var intressant att se hur många som 
ansåg att idrott och hälsa var positivt, samt hur många som ansåg att lektionerna var 
roliga. Valet att även göra undersökningen kvalitativ var inte svårt då syftet var att 
utveckla kunskap om undervisningen i idrott och hälsa sett ur elevernas perspektiv.  
  

4.3 Urval 

    
Jag vände mig till 5 klasser i årskurs 9 i en mindre kommun, på skolan arbetade 3 
idrottslärare med många års erfarenhet i verksamheten. Jag fick 87 enkätsvar vilket 
inte var 100 % då en del elever var frånvarande. Jag kunde ge alla på plats samma 
enkätfrågor, samtidigt som jag kunde vara närvarande vid tillfället och vara till hjälp 
om det uppstod oklarheter. När jag var närvarande kunde jag vara tydlig med 
enkätens syfte och be eleverna ta god tid på sig att utföra den. Med anledning av min 
problemformulering ansåg jag att eleverna i årskurs 9 hade en hel del erfarenhet av 
högstadiet.  
 
En av anledningarna till att jag enbart gick ut till högstadiet var som Trost (2001) 
skriver att man måste klara av den administrativa delen. Att ge ut enkäter till flera 
hundra elever och sedan sammanställa dessa är ett otroligt arbete och den tiden fanns 
inte inom ramen för examensarbetet. Även om jag valt att gå ut till en högstadieskola 
till i närområdet kunde jag inte gjort en större generalisering än den aktuella skolan. 
För att kunna göra en generalisering som gäller för alla högstadielever i hela Sverige 
hade jag varit tvungen att välja fler skolor över hela landet (a.a.).  
 
Bortfall 
Enkätundersökningen gav ett bortfall på 12 elever. Dessa elever var helt frånvarande 
från lektionerna och kunder därmed inte besvara frågeformuläret. Någon anledning 
till bortfallen kunde läraren inte ge på plats. 
 

4.4 Genomförande 

 
Jag tog med mig enkäterna och åkte ut till klasserna, att jag gjorde det berodde på att 
jag såg så många fördelar. Jag kunde själv tala om vad det handlade om och jag såg 
till att enkäterna fylldes i. Förutsättningarna för enkätundersökningen var väldigt 
goda, jag fick presentera mig inför klassen och sedan lämnade läraren klassen till 
mitt förfogande. Eleverna fick den tid de behövde till att svara på enkäten och för 
mig kändes det väldigt skönt.  Det positiva var att eleverna tog god tid på sig att 
svara och det var inte någon som gjorde den på ett par minuter och sedan gick. Alla 
klasser fick samma förutsättningar och så gott som alla gick in för att svara med 
utförliga svar. Jag fick tillbaka enkäterna på en gång och eleverna förstod att deras 
lärare aldrig skulle läsa dem.  
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4.5 Databearbetning 

 
Syftet med att göra en kvalitativ undersökning är att komma ett steg längre i den 
kunskap man vill nå än bara ytligt. Vid en kvalitativ bearbetning är det oftast en hel 
del material som man har att arbeta med och utgå ifrån. Det finns dock inga 
bestämda modeller hur man ska gå till väga utan varje forskare måste hitta sitt sätt 
(Patel & Davidson, 2003).  
 
Vid enkätundervisningen var jag på plats hela tiden vilket medförde att jag fick 
enkäterna med mig direkt, därmed kunde jag börja bearbeta materialet direkt. När 
enkäterna var gjorda gick jag igenom resultaten och precis som Patel & Davidson 
(2003) skriver var jag tvungen att hitta ett system som passade mig. Jag valde att 
göra ett Excel-dokument där jag redovisade varje fråga för sig. Då kunde jag sedan 
tydligt se vad eleverna hade svarat till de olika frågorna och därefter kategorisera 
resultaten. Som Patel & Davidson (2003) även skriver har jag redovisat resultatet 
med text och citat från enkäterna tillsammans med egna kommentarer och 
funderingar.                                                                                                    
 

4.6 Etiska överväganden 

 
I forskningen handlar det om att göra avväganden mellan vad man ska göra och inte 
göra. Forskning handlar oftast om att ta reda på en frågeställning som man har och är 
intresserad av, frågan är bara hur långt man kan gå för att få svar på frågeställningen. 
Patel & Davidson (2003) påtalar hur viktigt det är att man är tydlig när man går ut 
med enkäter och vill få dem besvarade. Det är viktigt att informera de tillfrågade om 
att det är frivilligt och att de har ett val samt vad som kommer att hända med 
informationen i ett senare skede (a.a.). Vid min enkätundersökning var jag väldigt 
tydlig med dessa punkter innan jag gav enkäterna till eleverna. Eftersom jag själv var 
på plats kunde jag se till att undvika missförstånd.    
 

4.7 Metodkritik 

  
Med utgångspunkt i mitt syfte anser jag att validiteten i undersökningen är hög då de 
resultat jag kommit fram till svarar på frågeställningarna. Bylund & Lille (1991) 
skriver att som man frågar får man svar, vilket innebär att det gäller att vara väldigt 
tydlig när man skriver frågorna för att få ett klart svar tillbaka (a.a.). Något som kan 
göra validiteten bristfällig i undersökningen är om frågorna i enkäten varit svåra att 
förstå. För att undvika detta gjorde jag frågorna efter Trost (2001) och Bylund & 
Lilles (1991) tips och råd om enkätfrågor. 
 
För att eftersträva hög reliabilitet i undersökningen ville jag att alla elever skulle få 
samma förutsättningar när de svarade på enkäten. För min egen del underlättades 
detta när jag själv kunde medverka vid tillfället och se så alla hade samma 
förutsättningar.  
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5 RESULTAT 

 
I kommande kapitel presenteras resultatet från enkätundersökningen. Frågorna 
kommer att redovisas enligt ordningen i frågeformuläret. Resultatet har sedan 
sorterats i kategorier, tre av frågorna är dock redovisade i ett cirkeldiagram. 
 

5.1 Elevernas intresse av ämnet idrott och hälsa  

 
Undervisningen visade att den övervägande delen av eleverna var positiva till ämnet 
idrott och hälsa, vilket visas i figur 1. Av de 87 elever i årskurs 9 som jag frågade 
tyckte 48 elever att ämnet var mycket bra, 29 ganska bra, 7 tyckte varken bra eller 
dåligt, 3 ganska tråkigt men ingen ansåg att det var mycket tråkigt.  
 

      
Figur 1. Elevernas uppfattning av undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 
   

5.1.1 Positiva till idrott och hälsa 
 
Största andelen av eleverna svarade att ämnet idrott och hälsa är ett ämne som de 
tycker mycket om. Eleverna gav många anledningar till varför de tyckte så och det 
fanns en stor medvetenhet om att det är viktigt med motion för att man ska må bra 
och ha en god hälsa. Några av anledningarna var att; det är roligt, viktigt, man får en 
god hälsa, god gemenskap och att det är bra med fysisk aktivitet. 
 
Roligt 
Många av eleverna ansåg att ämnet idrott och hälsa är roligt för att det tillåter saker 
som ett teoretiskt ämne inte tillåter då man måste sitta och arbeta på sin plats. 
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”Det är roligare än de teoretiska ämnena då man måste sitta still…..” (F) 
 
”Det är kul…….” (P) 
 

Viktigt 
Att idrott och hälsa är viktigt var något som var återkommande i svaren hos eleverna.  
 
 ”Även om det inte är mitt favoritämne är det väldigt viktigt.” (P) 
 

”Det är bra att man rör på sig för de flesta sitter nog inne en hel del på fritiden. (F) 
  

Kunskap 
Några av eleverna svarade även att det fick ny kunskap i ämnet idrott och hälsa, så 
som att det är viktigt att veta vad man äter. 
 

”Det är också viktigt att hålla koll på sitt BMI och veta vad man äter.” (F) 
  
Hälsa 
Flera elever framhåller att de får en bättre hälsa av ämnet idrott och hälsa. De 
svarade att de mår bättre och blir piggare av att medverka på lektionerna, detta var 
positivt. 
 
 ”Det är bra för hälsan och det är kul och skönt sen efter man har tränat.” (F) 
 
 ”Det är kul och nyttigt med idrott och det är bra för hälsan”. (P) 
 
Fysisk aktivitet 
Att få vara fysiskt aktiv var en viktig del för att så många tyckte om ämnet, eleverna 
var tydliga då de menade att det var skönt att få röra på sig. 
 
 ”Det är kul för att man får vara igång och röra på sig.” (P) 
  

”Man får röra sig lite och göra många olika saker som är bra för kroppen.” (P) 
 

Avbrott i skolarbetet 
Att det blir ett avbrott i det ”vanliga” skolarbetet när man har idrott och hälsa var en 
anledning som eleverna nämnde. 
 
 ”Det är annat än matte och sånt.” (P) 
 
Gemenskap 
Många menade att gemenskapen i klassen är viktig för att ämnet idrott och hälsa ska 
vara roligt. Om gemenskapen i klassen är bra blir lektionerna roligare och då 
medverkar många fler, tror eleverna. 
 

”Det är bra med idrott för man får arbeta tillsammans med sina klasskompisar och det gör vi 
inte så ofta.” (F) 
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5.1.2 Negativa till idrott och hälsa 
 
Undersökningen visade att det fanns några få elever som inte alls gillade ämnet idrott 
och hälsa. Det kunde bero på att de själva ansåg sig dåliga, tråkig undervisning eller 
att det är jobbigt att behöva röra på sig, trots detta var de oftast var med på 
lektionerna. Anledningarna till att idrott och hälsa är tråkigt var att: det är ensidiga 
moment, eleverna saknar motivation eller har dålig självkänsla. 
 
Ensidiga moment i undervisningen 
Många elever påpekade att det kunde vara brist på variation i undervisningen, de 
menade att det var samma aktiviteter lektion efter lektion. Om det hade varit en 
större variation hade deras intresse för ämnet ökat. 
 

”För ibland kan det vara roliga saker man gör och ibland inte men oftast gör vi inte så roliga 
saker och samma saker hela tiden.” (F) 
 
”Det är för mycket stretch och dåliga lekar hela tiden.” (P) 

 
Dålig självkänsla 
Det visade sig även att det finns en liten grupp elever som tycker att idrott egentligen 
är roligt men de känner sig dåliga vilket bidrar till att de anser att ämnet är tråkigt. 
 

”Det är bra med idrott och att röra på sig men jag är ganska dålig på sport.” (F) 

Inget för mig 
Det var även ett fåtal elever som varken tyckte om ämnet eller aktiviteterna i 
undervisningen. 
 
 ”Jag gillar inte idrott särskit mycket och ämnet är ganska onödigt.” (P) 
 
 ”Är inte särskilt glad i att idrotta, jag gillar inte ämnet och det är tråkigt.” (F) 
 
Saknar motivation 
Även brist på motivation visade sig vara en orsak till att eleverna inte gillar ämnet. 
Ämnet idrott och hälsa kräver en del av eleverna vilket kan kännas påfrestande, att 
packa kläder, duscha och skynda till nästa lektion kan vara några anledningar. 
 
 ”Det är bra att röra på sig men ibland orkar man bara inte.” (F) 
  

”Det kan vara roligt att röra på sig, men inte lika roligt när det är tråkig idrott eller man inte 
alls har lust.” (F) 

 

5.1.3 Tveksamma till idrott och hälsa 
 
Av de 87 elever som svarade på enkäten angav 7 att idrott är varken bra eller dåligt. 
Dessa elever visste inte riktigt om de gillade ämnet eller inte, mycket berodde på vad 
det var för aktiviteter på lektionen samt att ett allmänt intresse för sport saknades 
helt. Några anledningar som eleverna gav var att: det är tråkiga aktiviteter, gillar inte 
idrott och man kan träna hemma. 
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Tråkiga aktiviteter 
För att få med dessa elever måste det vara större variation på aktiviteterna och ett 
större utbud. 
  
 ”Vi gör oftast inte så roliga saker på lektionerna.” (F) 
 
 ”Det måste vara roligare grejer.” (P) 
 
Man kan träna hemma 
Några ansåg att det inte var så stor mening med att idrotta i skolan för det gav inte så 
stora resultat ändå, då kunde man lika gärna göra något annat. 
 
 ”Man kan träna hemma därför tycker jag det är onödigt i skolan.” (F) 
 
Idrott är inget för mig 
Slutligen visade svaren att ett fåtal elever inte anser att ämnet idrott och hälsa är 
något för dem, de saknar intresse för att delta och det är jobbigt att röra på sig. 
 
 ”Är inte så glad för att idrotta.” (P) 
 

5.1.4 Så ofta är lektionerna roliga 
 
När det handlar om hur ofta eleverna anser att idrottslektionerna är roliga var det 
positiva svar. 26 personer svarade att det alltid är roligt, 54 svarade att det är roligt 
ibland, 7 svarade att det sällan är roligt men det var inte någon som svarade att det 
nästan aldrig är roligt (se figur 3). 
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Figur 3. Så ofta anser eleverna att lektionerna i ämnet idrott och hälsa är roliga. 
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5.1.5 Därför är lektionerna i idrott och hälsa inte roliga 

De svarande gav många olika anledningar till varför de inte ansåg att lektionerna var 
särskilt roliga. Några anledningar var att det är tråkiga aktiviteter, pressande att 
utföra aktiviteterna och enformig undervisning.  

Tråkig aktivitet 
Valet av aktivitet är viktigt för att eleverna ska bli intresserade av ämnet idrott och 
hälsa och att de ska tycka att lektionerna är roliga. 
 
 ”Kondition och styrketräning är inte så kul.” (F) 
  
 ”Tråkiga lekar hela tiden.” (P) 
 
Pressande 
Två av de tillfrågade svarade att de tyckte det var jobbigt på idrottslektionerna för de 
kände sig pressade att prestera inför klassen, att elever känner så är inte positivt.  
 
 ”Jag gillar inte friidrott, det känns väldigt pressande när man har det.” (F)  
 
Enformigt 
Ett tydligt mönster som går att se i resultatet är att största delen av eleverna vill ha en 
varierande undervisning. Detta gäller lika mycket de elever som svarat att de gillar 
idrott som de elever som inte gillar idrott. 
 
 ”Ibland blir det samma sak om och om igen.” (P) 
 
 ”Det är roligt men blir tråkigt när vi gör samma saker hela tiden.” (P) 
 
Gemenskapen i klassen 
Några av de svarande gav antydningar att deras gemenskap i klassen inte var riktigt 
bra. De tyckte att det var tråkigt på lektionerna när klasskompisarna förstörde 
lektionerna. 
 
 ”Att det blir bråk eller när en speciell individ förstör för alla andra.” (F) 
 
 ”När några flamsar och förstör för de andra.” (P) 
   

5.2 Elevernas deltagande i undervisningen 

 
Av de tillfrågade svarade 52 elever att de alltid var med på idrotten, 8 gjorde ett eget 
svarsalternativ och svarade nästan alltid, 17 elever var med ibland, 10 elever var 
sällan med, medan ingen elev svarade nästan aldrig (se figur 2). Det framkom tydligt 
vilka olika anledningar det var som avgjorde om eleverna medverkade på 
idrottslektionerna eller inte. Anledningarna kunde vara allt ifrån att ha glömt kläder 
till att inte ha någon lust, men även tidpunkten på lektionen och vilket väder det var 
ute spelade roll. 
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Figur 2. Redovisning av elevernas medverkan i ämnet idrott och hälsa. 
 

5.2.1 Anledningar till att inte delta 

Sjukdom 
Till skillnad från andra ämnen kräver ämnet idrott och hälsa att kroppen är i bra 
skick då den kommer att utsättas för fysisk aktivitet. Att träna med en infektion i 
kroppen kan vara skadligt men allt beror på hur man känner sig i kroppen och hur 
mycket man väljer att anstränga sig. Det viktiga är att lyssna på kroppens signaler 
och utgå från det, sjukdom var en anledning som återkom ofta i svaren. 
 
 ”Om jag inte deltar då är det för att jag är sjuk eller skadad.” (F) 
 
 ”Jag deltar alltid förutom när jag har varit sjuk eller mår dåligt.” (F) 
 
Glömt kläder 
Många idrottsaktiviteter är fysiskt ansträngande vilket gör att man bli svettig och 
måste byta kläder. Detta kräver att eleverna kommer ihåg att ta med sig idrottskläder 
till skolan de dagar de har idrott och detta visade sig vara problematiskt. 
 
 ”Inga kläder ”glömt” dom” (P) 
 
 ”Jag är ofta med men ibland hinner man inte packa grejerna innan bussen….” (F) 
 
Trött och saknar motivation 
En liten del av de tillfrågade menade att de saknar motivation för att vara med på 
idrotten, de orkar inte ta med sig kläderna till skolan och byta om. 
 
 ”Vissa dagar kanske man verkligen inte orkar vara med.” (F) 
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Tråkigt 
Idrott och hälsa intresserar inte alla och därmed väljer en del att inte delta i 
undervisningen lika ofta. 
 
 ”Det är tråkiga saker, vi måste göra något roligt.” (P) 
 
 ”Det är tråkiga sporter.” (P) 
 
Skadad 
Flertalet elever nämner skadad som en av anledningarna till att inte vara med på 
idrotten. De ger exempel på stukade fötter, kronisk bensjukdom, ont i knä samt en 
benskada efter en olycka på häst vilket påverkar elevernas närvaro på idrotten. 
 
 ”Om jag inte deltar så beror det på att jag har ont i någon kroppsdel” (F) 
  
 ”Jag har värk i knän så jag kan inte delta.” (F) 
 
Vädret spelar roll 
Under sommarhalvåret är de flesta idrottslektionerna förflyttade utomhus. Men 
vädrets makter kan man inte alltid styra över och även det kan påverka elevernas 
medverkan. 
 

”Jag vill inte vara med när det är fult väder, då har jag ingen jävla lust att springa ute i blåsigt 
och kallt väder.” (F) 
 
 

Morgonlektion är inte bra 
Det visade sig även att det spelar roll när på dagen idrottslektionen ligger. Eftersom 
man ska duscha och byta kläder innan nästa lektion får det inte bli tidsbrist enligt 
eleverna. Att ha en tidig morgonlektion är stressigt, både att hinna dit i tid och att 
hinna duscha till nästa lektion, svarade en elev. 
 

”Missar oftast morgonlektionen för att det är jobbigt att få ihop allting, sticka iväg och börja 
med ett ämne man inte gillar.” (F) 
 
”Ibland försover jag mig, jag orkar inte så tidigt på morgonen.” (P) 

 

5.3 Elevernas lärande i ämnet idrott och hälsa 

 
De tillfrågade eleverna var väl medvetna om att det är bra och nyttigt att röra på sig. 
Alla kunde dock inte svara på vad det är de lär sig i ämnet idrott och hälsa eller om 
de lär sig något. En del kunskaper kunde de trots allt ange och dessa var: läran om 
ergonomi, hur man tränar rätt, att arbeta tillsammans med andra och hur man får en 
bra hälsa och god livsstil. 
 
Ergonomi 
Flertalet av de tillfrågade ansåg att ergonomi var något som de hade lärt sig mycket 
om och samtliga tyckte att det var bra och en viktig kunskap för framtiden. 
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”Jag lär mig att arbeta med olika saker på rätt sätt så man får muskler utan att få ont och med 
rätt teknik.” (F) 

 
 ”Man lär sig träna på rätt sätt samt så lär man sig mycket om ergonomi.” (F) 
 
Kunskaper om hälsa och livsstil 
Många av eleverna svarade att man får en bra hälsa av att röra på sig och därför är 
det viktigt med fysisk aktivitet.  
 
 ”Att förbättra och reflektera över min fysiska hälsa.” (F) 
 
 ”Att hälsan är viktig och att äta rätt och att det är bra att röra på sig.” (F) 
 
 ”Att kroppen mår bra när man rör på sig.” (F) 
   
Kunskaper om att träna rätt 
Träning är viktigt men det är inte helt självklart för alla elever. Eleverna svarade 
dock att de lärde sig att träna på idrotten och att det var bra eftersom alla inte tränar 
på fritiden, de menade att många sitter vid datorn istället.  
 
 ”Hur man tränar rätt och på bästa sätt, olika träningsmetoder.” (F) 
 
Samarbeta 
Att samarbeta tillsammans med andra var något som eleverna svarade att de lärde sig 
i ämnet idrott och hälsa. 
  
 ”Att samarbeta och att vara i ett lag och att man mår bra av idrott. (P) 
 
 ”Man lär sig samarbeta i ett lag.” (F) 
 
Obetydligt lärande i ämnet idrott och hälsa 
Det var inte en självklarhet för alla tillfrågade att svara på vad det är de lär sig ämnet 
idrott och hälsa, någon elev undrade vad idrott och hälsa var medan någon annan 
menade att han inte hade lärt sig något i ämnet. 
 
 ”Inget. Det är samma hela tiden.” (P) 
  
 ”Det är inte mycket vi gör som man lär sig på.” (P) 
 

5.4 Delaktighet och val av aktivitet i undervisningen 

 
Elevernas delaktighet i val av aktivitet på lektionerna varierade väldigt hos de 
tillfrågade. Några angav att de var mycket delaktiga i valen eller delaktiga till viss 
del, medan andra svarade att de aldrig hade fått välja eller önska vilka aktiviteter som 
skulle utföras.  
 
Mycket delaktiga 
En grupp elever menar att de är delaktiga i undervisningen och att läraren ger dem 
möjligheter till detta, sen är det upp till var och en hur delaktig man vill vara. 
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”Vi har fått göra uppvärmningar själva, och så får vi hålla i egna lektioner där vi själva får 
välja innehållet om vi vill.” (F) 

 
 ”Jag tycker att vi är mycket delaktiga, en del är mer delaktiga i val än andra.” (F) 
 
Delaktiga till en viss del 
I början av varje termin svarade några av eleverna att de fick fylla i ett papper där de 
kunde önska vilka aktiviteter som de ville ha med. Om dessa önskningar uppfylldes 
är dock oklart. Några svarade även att de fick ge önskemål om aktivitet till läraren 
som han sedan tog med i sin planering. 
 

”Det är läraren som bestämmer men i början av året får vi skriva en lapp med vad vi vill ska 
genomföras.” (F) 

 
 ”Vi är inte så delaktiga men vi får ge förslag.” (P) 
 
Olika 
Hur delaktiga eleverna är kan även bero på vilken lärare de har, en del låter eleverna 
bestämma mycket och andra mindre.  
 
 ”Ibland får vi bestämma av ett antal olika alternativ vad vi vill göra” (P) 
 
Vadå delaktiga? 
En stor mängd av de tillfrågade svarade dock att de aldrig eller nästan aldrig är 
delaktiga i val av aktivitet på lektionerna. 
 
 ”Vi får nästan aldrig bestämma något. Det är mest läraren.” (P) 
  

”Det är inte alls ofta vi får bestämma vad vi ska göra utan det är alltid bestämt när vi kommer 
till lektionen.” (P) 
 

5.4.1 Vanligaste aktiviteterna enligt eleverna 
 
Av de tillfrågade framkom att den absolut vanligaste aktiviteten var bollsport 
därefter var det en varierad kompott med ergonomi, lekar och hinderbanor.  
 
Bollsport 
Den största delen av de tillfrågade svarade att bollsporter är det absolut vanligaste på 
lektionerna, och även bollekar förekom ofta. 
 
 ”Mycket bollsport, det är bra.” (P) 
 
 ”Allt som är med bollsport.” (F) 
 
Ergonomi 
Ett fåtal elever menade att ergonomi var något som lärarna talade väldigt ofta om, 
men eleverna poängterade även att det var bra för att de kunde ha nytta av det i 
framtiden. 
 
 ”Läran om ergonomi, det har man nytta av senare i livet.” (F) 
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Lekar 
En aktivitet som ofta förekommer på idrottslektionerna enligt eleverna är lekar och 
det kan vara lekar av all de slag, detta var väldigt uppskattat av några medan det 
upplevdes som en pina av andra. 
 
 
 ”Jägarboll, det har vi väldigt ofta.” (P) 
 
 ”Roliga lekar så som brännboll.” (F) 
 
Hinderbanor 
Fåtal elever svarade att hinderbanor var den vanligast förekommande aktiviteten, 
men de påtalade att det var främst för att träna sin styrka. 
 
 ”Något med redskap, styrka eller rörlighet.” (P) 
 
 ”Någon slags lek eller redskap.” (P) 
  
Varierande 
En stor del av de tillfrågade svarade att undervisningen var varierande och att 
innehållet ändrades från vecka till vecka. 
 
 ”Vi gör mycket olika saker inget mer eller mindre.” (P) 
 
 ”Det är nästan olika varje gång.” (F)   
 

5.5 Gemenskap i klassen 

 
Övervägande delen av eleverna ansåg att gemenskapen i klasserna var bra och att de 
trivdes. 
 
Mycket bra 
Med en god gemenskap i klassen kommer man långt men det gäller att bygga upp 
gemenskapen redan tidigt. Klasserna i min undersökning verkar ha arbetat på detta 
vilket gjorde att resultatet blev positivt. 
 

”Min klass har en väldigt bra gemenskap, vi peppar varandra, vi hjälps åt och vi samarbetar 
bra.” (F) 
 
”Mycket bra och alla samarbetar.” (P) 

 
Bra 
En stor del av de som svarade menade att det är en god gemenskap i klasserna och att 
alla hjälper varandra. 
 
 ”Alla är inte med alla gånger men gemenskapen är oftast bra och vi har det kul.” (F) 
 
 ”Bra, vi respekterar varandras styrka och befinnande i idrotten.” (F) 
 

”I vår klass är den rätt bra faktiskt, alla är med alla.” (F) 
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Sådär 
Ett fåtal elever menade att gemenskapen i klassen var sådär, det var bra ibland men 
inte alltid. 
  

”Den är väl okej, men om man kör någon bollsport kör oftast killarna för sig och då blir det 
värre.” (F) 

 
Många är alltför tävlingsinriktade 
Dilemmat i ämnet idrott och hälsa kan vara att alltför många tar aktiviteterna på 
väldigt stort allvar vilket kan göra att de blir dominerande. Detta poängterade några 
av de svarande eleverna. 
 
 ”Killarna är så tävlingsinriktade så de samarbetar inte.” (F) 
 
 ”Den är bra men ingen vill förlora och då blir det ibland mycket tjafs.” (P) 
 

5.6 Elevernas prestationer och självkänsla 

 
En stor andel av eleverna ansåg sig själva som bra i ämnet idrott och hälsa. Några 
tyckte att de var duktiga medan andra menade att de i alla fall kämpade på 
lektionerna.   
 
Bra i ämnet idrott och hälsa 
Många elever framhåller att de anser sig själva som bra i ämnet idrott och hälsa. 
  
 ”Ja det tycker jag för jag gillar idrott och jag passar för det.” (P) 
 

”Ja det måste jag säga, jag gillar att röra på mig, har bra kondition och viljan att vara med.” 
(F) 
 

Dålig i ämnet idrott och hälsa 
Ett fåtal av de frågade ansåg sig vara dåliga i ämnet och meddelade samtidigt att de 
inte tyckte om idrott och hälsa, det var inget ämne som passade dem. 
 
 ”Nej, definitivt inte.” (P) 
 
Okej  
Några ansåg sig även vara okej i ämnet idrott och hälsa och menade att de egentligen 
inte var så bra men de kämpade i alla fall på lektionerna. 
 

”Ja, jag är bra på att vara med och delta i lekarna men sen är jag inte så bra på själva sporten 
eller leken.” (F) 
 

5.7 Lärarens roll 

 
Lärarens roll är viktig och inte minst i en idrottshall där man kanske ska prova på 
saker som man aldrig tidigare har gjort. Svaren på hur eleverna upplever sin lärare 
var varierande och intressanta men en slutsats man kan dra är att alla utom några få 
är väldigt nöjda med idrottslärarna.  
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Bra 
Största delen av eleverna ansåg att deras idrottslärare var bra.  
 
 ”Han är hur bra som helst.” (F) 
 
 ”Han är bra.” (P)   
 
Varierad undervisning 
Det framkom i undersökningen att eleverna tyckte läraren hade varierad 
undervisning med många olika aktiviteter. 
 
 ”Han varierar sina lektioner med olika saker.” (P) 
  
Visar respekt 
Att visa respekt för varandra är oerhört viktigt och som lärare gäller det att visa 
eleverna att man respekterar dem. Eleverna var nöjda och svarade att de ansåg att 
deras lärare respekterade dem. 
 
 ”Bra, han respekterar våra önskemål.” (F) 
 
 ”Han respekterar det vi säger på lektionerna.” (P) 
  
Ha förståelse för eleverna 
Det var viktigt för eleverna att läraren visade förståelse för dem och eleverna menade 
att deras lärare var bra på det. 
 
 ”En bra lärare med förståelse för eleverna.” (F) 
 
Viktigt att ha humor  
Att ha humor visade sig också vara en viktig egenskap för att vara en bra lärare. 
 
  ”Han bra lagom sträng och kan skämta.” (F) 
 
Okej 
Att alltid vara omtyckt som lärare kan vara svårt att nå upp till, men att bli 
accepterad är en bra bit på väg och minst lika viktigt. 
 
 ”Helt okej.” (F) 
 
 ”Han är väl okej.” (P) 
 

5.8 Att förändra och förbättra undervisningen 

 
I enkäten fick eleverna möjlighet att svara på om de skulle vara mer delaktiga i 
idrottsundervisningen om det blev en förändring. Eleverna fick även chansen att ge 
förslag på olika förändringar som skulle kunna genomföras för att förbättra ämnet 
idrott och hälsa. 
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5.8.1 Möjlighet till större aktivitet om det sker en förändring? 
 
Det blev ett varierande svar. Övervägande delen av eleverna svarade dock att de 
redan medverkade i de flesta lektionerna och att det skulle bli svårt att vara med på 
fler. På frågan om eleverna skulle medverka oftare på idrottslektionerna om deras 
önskemål om förändringar skulle gå igenom svarade eleverna: ja, nej, är redan med 
och kanske. 
 
Ja 
En stor mängd av de tillfrågande svarade att de absolut skulle vara med mer om en 
förändring skulle ske, de menade att man måste vara öppen för nya förslag. 
 
 ”Ja, man kan ju t.ex. ha två alternativ om man är en stor klass.” (F) 
 
 ”Ja, det skulle ja absolut.” (P)  
 
Är redan med 
Flertalet av eleverna svarade att de redan var med på nästan alla lektionerna så de 
kunde inte vara mer aktiva även om det blev förändringar. 
 
 ”Jag deltar alltid så en förändring spelar mig ingen roll.” (F) 
 
 ”Jag är redan med så det skulle inte bli någon skillnad tror jag.” (F) 
 
Nej 
Några få svarade att det inte spelade någon roll vad som hände på idrotten, de gillade 
inte sport ändå. 
 
 ”Tror inte det.” (P) 
 
Kanske 
Fåtal av eleverna svarade att de kanske skulle medverka mer i idrott och hälsa göra, 
men det berodde på vad det var för förändringar och om deras intresse för ämnet 
hade ökat. 
 
 ”Troligen, det beror på om förändringarna även gäller mig.” (F) 
 

5.8.2 Elevernas önskan av förändringar i ämnet idrott och hälsa 
 
Elever har ofta väldigt mycket åsikter och synpunkter på hur undervisningen ska se 
ut, det går inte alltid att rätta sig efter allas åsikter som lärare. De förslag som 
eleverna gav på förändringar i ämnet idrott och hälsa var: mer variation i 
undervisningen, större delaktighet i val av aktiviteter, prova på nya sporter, mer 
utmaningar och delad undervisning.  
 
Mer variation 
Många av de svarande önskade en större variation i de aktiviteter som utförs på 
idrottslektionerna, de menade att det skulle öka deras intresse för ämnet. 
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 ”Mer variation bland lektionerna.” (P) 
 
 ”Mer olika grenar.” (P) 
  
Större delaktighet 
Av de tillfrågade var det även en stor grupp som önskade att eleverna skulle få vara 
mer delaktiga i val av aktivitet. De ansåg att det hände alldeles för sällan och oftast 
hade läraren redan bestämt lektionens innehåll när eleverna kom. 
 
 ”Att vi får bestämma mer.” (F) 
 
 ”Att eleverna får hjälpa till att välja vad som ska göras på lektionerna. (F) 
 
Få prova nya sporter 
Ytterligare ett önskemål var att få prova på nya aktiviteter och nya sporter istället för 
att alltid köra de gamla. Det kom även förslag om att få åka iväg tillsammans och 
prova någon ny sport. 
 
 ”Mer roliga saker och nya saker som man inte testat innan.” (F) 
 
 ”Få prova nya olika aktiviteter.” (P) 
 
Det är redan bra 
Ett fåtal elever ansåg att undervisningen redan var så bra som den kunde bli. Det 
behövdes inga förändringar utan de var nöjda med det som var. 
 
 ”Jag vet inte, jag tycker det är bra”. (F) 
 
 ”Det är bra som det är.” (F) 
 
Mer utmaningar 
Det fanns även önskningar om mer och större utmaningar i de aktiviteter som 
utfördes. 
 
 ”Jag vill ha mer utmaningar det känns bara för lätt allting.” (P) 
 
Delad undervisning 
Att alltid ha en stor grupp i idrott kan vara både positivt och negativt, att någon gång 
vara i en mindre grupp skulle kanske vara utvecklande för en del elever. Det fanns 
önskningar om att få ha delad undervisning vid ett par tillfällen, alltså killar och 
tjejer för sig. 
 
 ”Att höra lite mer vad eleverna vill och att tjejerna och killarna får köra för sig. (F) 
 

5.9 Sammanfattning av resultatet 
 
Resultatet av undersökningen visade att största delen av eleverna var positiva till 
ämnet idrott och hälsa. I resultatet framkom det att eleverna har hög närvaro på 
idrottslektionerna. Det var endast 10 elever av 87 tillfrågade som svarade att de 
sällan deltog medan 52 elever angav att de alltid var med på idrotten. Det framkom 
dessutom att eleverna anser att de lär sig nya kunskaper i ämnet idrott och hälsa, 
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dessa kunskaper består bl.a. av ergonomi, hälsa och att utveckla en god livsstil. Dock 
framkom det en del missnöjsamhet i resultatet när det handlade om elevernas 
delaktighet i planering och val av aktiviteter i undervisningen. Ett fåtal elever 
menade att de får vara delaktiga i att planera medan den största andelen elever 
menade att de saknar delaktighet till en viss del eller helt. Detta syns dock inte 
påverka elevernas positiva uppfattning om idrottslektionerna. Av de tillfrågade 
svarade 80 elever att lektionerna alltid är roliga eller roliga ibland och endast 7 elever 
menade att det sällan är roligt. Dessutom visade resultatet att många av eleverna 
trodde på sig själva och såg sig själva som duktiga, eleverna svarade att även om de 
inte alltid var bäst på aktiviteterna så kämpade de hårt och det var viktigt. 
 
Resultatet gav även en positiv syn på lärarens roll, eleverna var mycket nöjda med 
idrottslärarna och det fanns ett ömsesidigt förtroende lärare och elever emellan. 
Eleverna hade dock en del förslag till förändringar och förbättringar i 
undervisningen. Största andelen elever önskade mer variation på lektionerna samt 
även utökad delaktighet hos eleverna när det gällde val av aktiviteter. Resultatet 
visade dock att förändringarna inte skulle påverka elevernas medverkan i 
idrottsundervisningen märkvärt. Detta berodde på att många av eleverna ansåg att de 
redan nu deltog i undervisningen så gott som vid varje tillfälle och därmed kunde de 
inte delta vid fler tillfällen.   
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6 DISKUSSION 

 
Examensarbetets huvudsyfte var att utveckla kunskap om undervisningen i idrott och 
hälsa sett ur elevernas perspektiv. För att få denna kunskap har tidigare forskning 
inom ämnet genomarbetats samt även en egen enkätundersökning, i kommande 
kapitel ska jag försöka knyta ihop de olika delarna. 
 

6.1 Elevernas intresse av ämnet idrott och hälsa 

 
Det är svårt att göra en lektion i ämnet idrott och hälsa där alla elever är nöjda och 
glada och tycker det är toppen. I en klass är det många elever med olika viljor och 
intressen som påverkar vad de anser är roligt och inte roligt. Som Ekberg & Erberth 
(2000) skriver är det läraren som bestämmer vad lektionen ska innehålla och som får 
ta konsekvenserna när inte alla elever blir nöjda (a.a.). Övervägande delen av 
eleverna i undersökningen svarade att de tyckte lektionerna var roliga alltid eller 
ibland. Några få svarade nästan aldrig men ingen av eleverna svarade aldrig. Kanske 
kan det bero på att skolans idrottslärare håller en hög klass och har lyckats med en 
varierad och lärorik undervisning. Med en varierad undervisning kan man vara så 
gott som säker på att alla elever tycker att det är roligt någon gång ibland. En 
varierad undervisning kan vara det bästa och mest motiverande för eleverna. Ekberg 
& Erberth anser att det är bra att bestämma lektionens innehåll tillsammans med 
eleverna för att slippa diskussioner. Om lärare och elever tillsammans bestämt 
lektionsinnehållet är alla medvetna om det och kan lättare acceptera att det är tråkigt 
ibland (a.a.).  
 
Svaren från enkätundersökningen visade att övervägande delen av eleverna var 
positiva till ämnet idrott och hälsa. Detta var lite överraskande då det idag ofta pratas 
om hur ointresserade dagens unga är av fysisk aktivitet. Larsson (2003) och Raustorp 
(2000) menar båda att allt fler barn och unga är mindre fysiskt aktiva på fritiden, 
konsekvenserna blir därmed ökad ohälsa (a.a.). Kanske är det inte elevernas 
egentliga ointresse för fysisk aktivitet som påverkar dem utan möjligtvis hur vi 
vuxna presenterar den fysiska aktiviteten för dem. Fysisk aktivitet påverkar kroppen 
positivt men det är inte enbart de fysiska och synliga resultaten som är viktiga. 
Rydqvist & Winroth (2002) påpekar även att den psykiska hälsan påverkas positivt 
av fysisk aktivitet. Det är viktigt att må bra psykiskt för att träningen ska ge resultat, 
det hjälper inte enbart att veta att man mår bra av att träna man måste även utöva 
träningen också (a.a.). Det är en bra början att få eleverna intresserade av fysiskt 
aktivitet redan i skolan och kanske kan de finna en träningsform som passar just 
dem. Enligt Lpo94 är ett av målen att eleverna ska finna ett livslångt intresse som de 
kan ta med sig vidare i livet (a.a.). Att få arbeta med elever som är positiva till ämnet 
idrott och hälsa och som tycker det är roligt är en bra början.     
 

6.2 Elevernas deltagande i undervisningen 

 
När eleverna kommer upp på högstadiet får de själva ta ett större ansvar över skolan 
än vad de tidigare gjort. Klasserna får olika scheman och eleverna måste själva se till 
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att infinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle, helt plötsligt märker eleverna att det inte 
är lika kontrollerade längre. För några elever kan det egna ansvaret vara ett stort steg 
att ta i den personliga utvecklingen men alla kan inte klara av att hantera det. Därmed 
kan resultatet av det egna ansvaret möjligen bli större frånvaro från lektionerna. 
Enkätsvaren visade dock att så inte var fallet i ämnet idrott och hälsa, den största 
delen av eleverna svarade att de alltid eller nästan alltid var med på idrotten. Detta 
förstärker även det Redelius (2004) skriver att både tjejer och killar i skolan gillar 
ämnet idrott och hälsa. Det är ett ämne som de önskar att de fick mer tid till i 
veckorna för det ger dem ett avbrott från de övriga ämnena (a.a.). Därför är det 
väsentligt för alla idrottslärare att göra lektionerna intressanta för eleverna så de inte 
tappar fokus från ämnet.  
 
Resultatet visade att många av eleverna angav samma anledningar till att inte delta i 
undervisningen. Om de inte deltog i undervisningen visade det sig till största del bero 
på att eleverna antingen var sjuka eller skadade. Här skiljer sig ämnet idrott och hälsa 
en del från övriga ämnen i skolan då det kan vara svårt att medverka med exempelvis 
en bruten fot, eller en infektion i kroppen. Ett dilemma som kan uppstå när det 
handlar om frånvaro i ämnet idrott och hälsa, är när eleverna väljer att utnyttja de 
olika orsakerna för att inte delta. Som idrottslärare är det svårt att se om eleven har 
ont i halsen eller ont i ett knä, man måste lita på det eleven säger. Om man inte litar 
på dem riskerar man att tappa förtroendet mellan lärare och elev.  En av eleverna tog 
även upp att det kunde kännas pressande att utföra en aktivitet på lektionen när de 
övriga i klassen tittade på. Som idrottslärare är det därför bra att uppmärksamma 
detta och vara medveten om hur eleverna kan känna, sedan kan man agera efter det. 
 

6.3 Elevers lärande i ämnet idrott och hälsa 

 
Idrott och hälsa är ett ämne som förknippas med mycket fysisk aktivitet och rörelse. 
Det faktum att även idrott och hälsa är ett ämne som alla andra där man ska lära sig 
nya saker och få ny kunskap kan kanske glömmas bort ibland. Att det ser ut såhär 
beror inte enbart på eleverna i skolan utan de vuxnas påverkan gör sig synlig. Det 
kan vara något som många får höra i tidig ålder från vuxna i omgivningen. I dagens 
samhälle är det synd att inte alla anser att ämnet idrott och hälsa är ett kunskapsämne 
likt alla andra i skolan och därmed uppmuntrar sina barn och unga till att delta i 
undervisningen. Det är samtidigt konstigt att det ser ut så då Thedin Jakobsson 
(2004) menar att allt fler i dagens samhälle talar om hur viktigt det är att man tar 
hand om sin hälsa och skyddar den för att må bra. Men det får inte blir för mycket 
fokus på den fysiska aktiviteten då det kan ge motsatt effekt. Om eleverna matas med 
för mycket information om hur viktigt det är att vara fysiskt aktiv kan de få känslan 
av att det är något som de aldrig kommer att klara av (a.a.). Annerstedt (2007) 
poängterar hur viktigt det är att vi inte enbart ser till den fysiska aktiviteten i ämnet 
idrott och hälsa. Han menar att det är minst lika viktigt att vi lär eleverna känna efter 
hur vi mår när vi är fysiskt aktiva. Om det blir för stort fokus på den fysiska 
aktiviteten kan konsekvenserna bli sådana att eleverna tappar motivationen för ämnet 
idrott och hälsa (a.a.). Det är därmed bra att tydligt informera eleverna om att ämnet 
idrott och hälsa är ett kunskapsämne som inte enbart handlar om fysisk aktivitet och 
att springa snabbt.  
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Ett antal elever kunde i undersökningen ge exempel på vad det är de lär sig i ämnet 
idrott och hälsa. I svaren handlade det om; läran om ergonomi, kunskaper om hälsa, 
kunskaper om att träna och att samarbeta. Läran om ergonomi var antingen något 
som eleverna precis hade arbetat med eller var det något som de arbetat med mycket, 
för flera av eleverna svarade just det. I ämnet idrott och hälsa finns det många olika 
moment som kan vara känsliga, särskilt när man behöver arbeta tillsammans med 
andra som man inte själv har valt. Att kunna samarbeta med andra i klassen är en 
viktig kunskap att ha med sig och som man kan öva på i ämnet idrott och hälsa. Att 
samarbeta och ta hänsyn till varandra är en god kunskap och det är ett ypperligt 
tillfälle att utveckla denna kunskap i ämnet idrott och hälsa. Fysisk aktivitet handlar 
även om social kompetens, att kunna vara tillsammans med andra. Social kompetens 
är viktigt att ha oavsett om man ska till idrottslektionen i skolan, eller till gymmet på 
fritiden. Rydqvist & Winroth (2002) skriver att det handlar om att bilda relationer 
och känna tillhörighet i grupp, så även i skolan. Genom att känna grupptillhörighet 
kan man skaffa sig kompisar, ett så kallat nätverk, som gör att man känner trygghet 
(a.a.). Genom olika övningar och aktiviteter i ämnet idrott och hälsa kan man som 
idrottslärare hjälpa eleverna att arbeta tillsammans med andra och därmed skaffa 
social kompetens. Social kompetens är något som eleverna kan ha stor nytta av i det 
fortsatta livet.  
 

6.4 Delaktighet och val av aktivitet i undervisningen 

 
Det framkom tydligt i enkätundersökningen att eleverna vill vara mer delaktiga i val 
av aktiviteter på lektionerna. Som idrottslärare kanske det inte känns så väsentligt 
vad det är för aktivitet på lektionen, det viktigaste kanske är att innehållet är varierat. 
Resultatet visade dock att eleverna vill vara med och påverka det som sker på 
lektionerna, om eleverna fick påverka valet av aktiviteter idag var det varierande svar 
på. Ett fåtal elever svarade att de var mycket aktiva i val av aktiviteter medan andra 
svarade att de aldrig eller väldigt sällan kunde påverka. Svaren kunde skilja sig 
mellan klasserna, eleverna uppfattade sin delaktighet olika, vilket kan vara ett 
dilemma för idrottsläraren. Att tillfredsställa alla elever med olika uppfattningar kan 
vara problematiskt. Störst skillnad var det dock mellan klasserna som inte hade 
samma lärare. Att låta eleverna vara delaktiga är viktigt för att fånga elevernas 
intresse och för att uppmärksamma eleverna på att deras åsikter är viktiga. Genom att 
låta eleverna vara delkatiga i val av aktivitet i undervisningen kan man öka deras 
motivation till ämnet idrott och hälsa. Annerstedt (2007) menar att som idrottslärare 
gäller det att hitta olika viktiga moment hos eleverna som påverkar dem positivt. Allt 
som påverkar eleverna positivt ökar även deras motivation, därför är det bra att 
eleverna får känna att de är delaktiga i det som sker (a.a.). 
 
De elever som svarade att de aldrig fick vara med och påverka någonting på 
lektionerna var även mer negativt inställda till ämnet överlag än de elever som ansåg 
att de kunde påverka. Eleverna menade att det alltid vara läraren som bestämda vad 
som skulle göras på lektionerna och att allt redan var färdigt när de kom till 
lektionen. Risken med att inte låta eleverna vara delaktiga i val av aktivitet i 
undervisningen menar Hassmén, Hassmén & Plate (2003) likt Annerstedt (2007) är 
att eleverna tappar motivationen för ämnet. Det är när motivationen försvinner som 
eleverna tappar intresset för ämnet och därmed blir prestationen sämre (a.a.). Glesser 
(1996) menar att det är helt och hållet vi själva som avgör vad vi ska göra och inte 
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göra, vi gör ett val. Väljer eleverna att inte vara aktiva och delta i undervisningen är 
det ett medvetet val som de gör och då spelar det i stort sett ingen roll hur man agerar 
som lärare. Därför är det mycket angeläget att lektionsinnehållet intresserar och 
motiverar eleverna för att få dem aktiva (a.a.). Som lärare finns det inte särskilt 
mycket att vinna på om man bestämmer sig för att köra på rakt fram utan att se åt 
sidan och lyssna på vad eleverna har att säga. Det är trots allt eleverna som vi ska ge 
nya kunskaper, det är eleverna som är det viktiga. 
 

6.5 Gemenskapen i klassen 

 
En god gemenskap i klassen bidrar till att eleverna känner sig trygga och därmed är 
chansen större att de väljer att delta, de tillfrågade i undersökningen var över lag 
nöjda med klassgemenskapen. I Lpo94 kan man läsa att eleverna ska känna trygghet 
i den miljö de befinner sig i samt även arbeta tillsammans med andra och visa 
respekt (a.a.). Att kunna arbeta tillsammans med andra oavsett vem, är en otrolig 
kunskap att ha med sig. Att inte alltid tycka om den man ska arbeta med men arbeta 
tillsammans ändå är något som måste tränas upp. Att acceptera sina kamrater är 
något som man kan behöva träna tillsammans med andra. Insikten av att man blir 
starkare om man är många är bra. Vid påfrestande situationer kan det vara svårt att ta 
sig förbi ett hinder ensam och då är det bra att vara flera. Det gäller dock att bygga 
upp en god gemenskap tidigt i klassen, redan från allra första början. Om eleverna 
känner sig trygga i den miljö de befinner sig är chansen större att det vågar prova nya 
saker. I ämnet idrott och hälsa kan det vara än viktigare med en god gemenskap och 
trygghet, eleverna måste utföra aktiviteter som de kanske aldrig tidigare gjort och 
utan en trygghet kan det kännas svårt. En stor fara i ämnet idrott och hälsa som 
Cullberg Weston (2007) nämner är om eleverna börjar jämföra sig med andra elever 
i klassen vilket i sin tur kan bidra till dålig självkänsla. Detta kan man förebygga med 
ett gott klassrumsklimat menar Cullberg Weston, med ett gott klassrumsklimat 
minskar förhoppningsvis jämförelserna och eleverna får en bättre självkänsla (a.a.).       
 
Många av eleverna ansåg att klassrumsklimatet var mycket bra, de menade att de 
entusiasmerade varandra och samarbetade bra. Några andra elever däremot ansåg att 
gemenskapen i klassen var sådär, de menade att det berodde på vad det var för 
aktivitet på lektionen. Om det var bollsport tog killarna oftast över och körde för sig 
vilket inte var omtyckt av övriga i klassen. Att kunna ta hänsyn till alla i klassen är 
en konst i sig, även detta är något som idrottsläraren måste uppmärksamma eleverna 
på. Det fanns även de elever som ansåg att gemenskapen i klassen var dålig och 
menade att allt för många av eleverna var för tävlingsinriktade. När de olika 
aktiviteterna skulle utföras var det några som tog över och blev dominerande, det var 
ingen som ville förlora. I kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan (2009-04-13) 
poängteras det att det inte enbart är det fysiska som är viktig i ämnet, eleverna måste 
även lära sig samarbeta med andra (a.a.). Man kan tydligt se att lärarens inställning 
och attityd påverkar elevernas inställning. Om läraren tidigt är tydlig för eleverna hur 
det ska vara i klassen och undervisningen ger det eleverna klara besked och de vet 
vad som är acceptabelt. Om läraren däremot inte är tydlig med hur det ska vara kan 
en osäkerhet uppstå hos eleverna vilket i sin tur bidrar till att klassrumsklimatet blir 
sämre. Undersökningen visade även att elever på högstadiet vill ha klara direktiv om 
hur det ska vara, annars uppstår det lätt en förvirring.   
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6.6 Elevernas prestationer och självkänsla 

 
Med en god gemenskap i klassen kan man bygga upp en trygghet i klassrummet, om 
denna trygghet finns ökar det chanserna hos eleverna att få ett gott självförtroende. 
Ett bra självförtroende är oerhört värdefullt att ha med sig i ryggsäcken vidare i livet 
för att möta eventuellt motstånd. Har man ett bra självförtroende från början kan det 
vara lättare att hantera svårigheter och komma tillbaka igen. I dag ställs det allt högre 
krav på eleverna i skolan, därför är det bra att vuxna i elevernas närhet hjälper dem 
att bygga upp det. Elevernas familjeförhållanden kan se väldigt olika ut, en del har 
fått höra mycket positivt redan som små medan andra sällan fått beröm. Annerstedt 
(2007) anser att lika snabbt som man har byggt upp ett självförtroende kan det rasa 
samman och försvinna, det är inte mycket som behövs. Cullberg Weston (2007) 
menar att det oftast är känslan av att inte duga när man jämför sig med kompisarna 
som gör att självkänslan är i botten. Jämförandet är något som kan bli mer tydligt i 
ämnet idrott och hälsa än i andra ämnen, känslan av att vara mer synlig för de övriga 
i klassen kan påverka negativt (a.a.). Kanske kan det bero på att man känner sig mer 
avklädd när man har tagit på sig idrottskläderna. Även Larsson (2003) menar att man 
inte helt kan jämför ämnet idrott och hälsa med andra ämnen, eftersom ämnet idrott 
och hälsa kräver mer av eleverna än något annat ämne. Eleverna ska ta med sig 
idrottskläder, kanske till och med rätt sorts idrottskläder, duscha tillsammans med 
andra och även arbeta tillsammans med andra (a.a.). Beroende på hur bra självkänsla 
eleverna har kan de olika kraven kännas olika svåra, för en del spelar det ingen roll 
att duscha tillsammans, för andra kan det kännas omöjligt.  
 
Resultatet i enkätundersökningen visade att största delen av eleverna ansåg sig vara 
bra i ämnet idrott och hälsa. Många svarade att de gillade sport och därför var de 
duktiga, medan andra svarade att de inte var så duktiga på sporter men de kämpade i 
alla fall och därför ansåg de sig duktiga.  Ett fåtal elever svarade att de var dåliga i 
ämnet och svarade att det inte vara något för dem. Kanske kan det finnas en koppling 
mellan dålig självkänsla och tråkigt ämne. Hos de elever som ansåg sig vara dåliga i 
ämnet idrott och hälsa är risken stor att de även har dåligt självförtroende. Annerstedt 
(2007) poängterar hur nära självkänsla och motivation ligger varandra. Med en dålig 
självkänsla tappar eleverna även motivationen för ämnet (a.a.). Så kan vara fallet för 
de elever som svarade att de var dåliga i idrott och hälsa samt att det inte gillade 
ämnet. Om man som idrottslärare lyckas bygga upp elevernas självförtroende i ämnet 
och få dem att lyckas är chansen stor att elevernas intresse för ämnet förändras och 
ökar. 
 

6.7 Lärarens roll 

 
I idrottsundervisningen kan eleverna känna sig utelämnade till omöjliga uppdrag, då 
är det viktigt med en lärare som eleverna har förtroende för. Med en kommunikation 
mellan lärare och elev kan man komma näst intill hur långt som helst, det är viktigt 
med förtroende. Annerstedt (2007) menar att läraren har stor chans att påverka 
eleverna och deras syn på ämnet idrott och hälsa. Det är lärarens uppgift att lyfta 
elevernas självkänsla och få dem att lyckas (a.a.). Många elever i högstadieåldern 
anser att det inte är särskilt mycket i skolan som är roligt, det finns för mycket 
runtomkring som är mer intressant. Därför menar Annerstedt att man som 
idrottslärare inte ska tro att eleverna självmant kommer positiva och lyckliga till 
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lektionerna (a.a.). Som idrottslärare måste man hela tiden arbeta aktivt för att få 
eleverna motiverade. Även Ekberg & Erberth (2000) anser att det är viktigt att 
motivera eleverna och menar samtidigt att det kan ske på många olika sätt. Ett sätt 
kan vara att låta eleverna vara mer delaktiga i undervisningen och ge dem mer eget 
ansvar (a.a.). Att göra eleverna mer delaktiga i undervisningen har visat sig vara ett 
bra sätt att motivera eleverna, då eleverna själva svarade att det var något de 
önskade.  
 
Undersökningen visade även att största delen av eleverna var positiva till lärarens 
roll i klassen. Eleverna svarade att läraren var bra, hade varierad undervisning, 
visade respekt, hade förståelse och humor. Svaren visar tydligt att det viktiga inte 
enbart handlar om vilka aktiviteter läraren har på lektionerna, det handlar om så 
mycket mer. Annerstedt (2007) menar att det kan vara tuffare och svårare att vara 
idrottslärare idag än för några år sedan. Idag räcker det inte att enbart vara bra fysiskt 
sett och kunna springa snabbt eller vara smidig vid instruktioner, det gäller även att 
ha pedagogiska kunskaper. Som idrottslärare är det nödvändigt att ha många olika 
och goda kvalitéer (a.a.). Detta visar även elevernas svar, där det framkommer att det 
är viktigt att läraren visar respekt för dem och att läraren visar förståelse för det 
eleverna gör och säger. Att läraren har humor visade sig också vara en viktig aspekt, 
om eleverna anser att lektionerna är roliga och att de har kul smittar det ofta av sig. 
   

6.8 Att förändra och förbättra undervisningen 

 
Vi vill få med alla elever på idrotten, det måste vara målet som idrottslärare men 
frågan är hur man ska lyckas med uppgiften. Det är många elever med olika tankar 
och åsikter om vad som är roligt respektive tråkigt. Genom att lyssna på vad eleverna 
har att säga kan man komma en bra bit på väg samtidigt som eleverna får känna att 
deras åsikter betyder något, det kanske kan bli en förändring. Som idrottslärare måste 
man i alla fall lyssna och se vad som kan göras med undervisningen för elevernas 
skull. Mycket i undersökningen tyder på att det bästa sättet att få med alla elever på 
idrotten är att de som är med tycker det är roligt och sedan talar om det för övriga i 
klassen. När lektionerna är roliga sprider det sig snabbt och då ökar chansen att allt 
fler blir nyfikna och intresserade. Som lärare kan man lyssna på eleverna och delvis 
göra undervisningen efter elevernas önskemål, man måste dock tydligt visa att 
eleverna åsikter är viktiga.  
 
Skolan har uppsatta mål för varje ämne där det står vad det är eleverna ska kunna, 
dessa måste lärarna rätta sig efter. Lärarens uppgift är att se till så eleverna når de 
mål de ska vid olika tillfällen. Ekberg & Erberth (2000) menar dock att det däremot 
inte står i styrdokumenten hur läraren ska agera eller lägga upp undervisningen för 
att målen ska nås, det är upp till varje lärare att bestämma. Att läraren tillsammans 
med eleverna bestämmer hur undervisningen ska se ut är ett bra sätt eftersom alla 
elever är olika och det kan skilja stort mellan elevernas olika fysiska kapacitet. Det 
kan vara problematiskt att alltid göra en undervisning som ska passa alla elever 
(a.a.).  
 
Eleverna i undersökningen gav förslag på förändringar som de ansåg kunde förbättra 
undervisningen. Eleverna önskade mer variation av aktiviteter, att eleverna fick vara 
mer delaktiga i val av aktiviteter, få prova nya sporter, delad undervisning och större 
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utmaningar. Att ge alla elever utmaningar kan vara en balansgång som idrottslärare. 
Det kan vara väldigt stora nivåskillnader i klasserna och därmed svårt att sätta rätt 
nivå på lektionen, då gäller det att vara lyhörd. Några få elever hade uppmärksammat 
detta och ansåg att det ibland kunde vara alldeles för lätta uppgifter för dem på 
lektionerna. Hassmén, Hassmén, & Plate (2003) menar att alla elever måste få känna 
att de får utmaningar ibland, om de aldrig får känna några utmaningar finns risken att 
de tappar motivationen. Samma sak händer om eleverna alltid får utmaningar som 
känns hopplösa och omöjliga att klara av, även då tappar de lätt motivationen (a.a.). 
Största delen av de tillfrågade svarade dock att de ville ha större inflytande i val av 
aktiviteter på lektionen, detta är något som är återkommande genom hela 
undersökningen.  
 

6.9 Avlutande diskussion 

 
Det visar sig i undersökningen att eleverna överlag är positiva till ämnet idrott och 
hälsa, endast 3 av 87 elever svarade att ämnet är ganska tråkigt. Eleverna visade sig 
även ha positiv inställning till lärarna och var mycket nöjda med dem. Vi de tillfällen 
då eleverna inte deltog i undervisningen berodde det i största fall på sjukdom eller 
skada. Anledningar som att vädret spelar roll och vilken tid på dagen lektionen låg 
togs även upp, kanske är det anledningar som man som idrottslärare sällan eller 
aldrig reflekterar över men inte heller kan påverka. Den största andelen elever 
svarade dock att de alltid deltog eller deltog ibland och endast 10 elever svarade att 
de sällan deltog. I undersökningen visade det sig att det eleverna ansåg som det 
viktigaste i undervisningen i idrott och hälsa var att eleverna själva fick vara mer 
delaktiga i val av aktivitet på lektionerna. Det var där det största missnöjet låg hos 
eleverna då de ansåg att de inte kunde påverka lektionens innehåll märkbart. 
 
Arbetet med detta examensarbete har varit väldigt givande och jag anser att min 
kunskap om undervisningen i idrott och hälsa sett ur elevernas perspektiv har ökat 
avsevärt. Att eleverna är så positiva till ämnet idrott och hälsa som undersökningen 
visar var ett glädjande resultat för mig. Att vara lärare i ämnet idrott och hälsa 
handlar om så ofantligt mycket mer än att bara vara fysiskt aktiv i olika grenar. 
Eleverna måste få känna att de är välkomna oavsett vilka förutsättningar de har och 
alla måste få känna att de kan lyckas. Elevernas kloka svar i undersökningen har gett 
mycket ny och viktig kunskap, alla idrottslärare bör ta till sig detta för att få 
möjlighet till utveckling av dagens verksamhet. 
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BILAGA 1 
 

Enkät- Idrott & Hälsa 
Svara genom att kryssa över det alternativ som ni tycker är 
bäst. Ta god tid på er att svara och ge så utförliga svar som 
möjligt så bidrar ni till att min undersökning blir så 
korrekt som möjligt. 

1. Ålder:……………… 
 

2. Pojke   Flicka 
 

3. Har du någon gång under din tid i årskurs 9 varit aktiv på 
idrottsundervisningen? 

Ja  Nej → Gå till fråga 15 
 

4. Vad anser du om ämnet idrott och hälsa i skolan?  
Mycket bra    Ganska bra      Varken bra eller dåligt    
Ganska tråkigt     Mycket Tråkigt 

 
5. Vad är anledningen till att du tycker så? 

Svar: 
……………………………………………………… 
 

6. Vad lär du dig i ämnet idrott och hälsa? 
Svar:……………………………………………… 
 

7. Hur upplever du att gemenskapen i klassen är på 
lektionerna i idrott och hälsa? 

Svar:…………………………………………………  
 

8. Hur delaktiga är ni elever i val av aktiviteter på 
lektionerna? 

Svar:………………………………………………… 
 

9. Vad anser du att de vanligaste aktiviteterna är på 
lektionerna i idrott och hälsa? 



 

Svar:………………………………………………… 
 

10. Hur ofta är du med på Idrotten? 
Alltid  Ibland Sällan Nästan aldrig 
 

11. Vilken är den främsta anledningen till att du inte 
deltar? 

Svar:………………………………………………… 
 

12. Hur ofta anser du att det är roligt på idrotten? 
Alltid Ibland Sällan Nästan aldrig 
 

13. Vad är det som gör att du inte tycker att 
idrottsundervisningen är rolig? 

Svar:………………………………………………… 
 

14. Är idrott och hälsa ett ämne som du anser att du är 
bra på? 
Berätta:……………………………………………… 

 
15. Hur upplever du din idrottslärare? 

Svar: ………………………………………………….. 
 

16. Vad vill du att det ska bli för förändring på 
idrottslektionen för att förbättra undervisningen? 

Svar:………………………………………………… 
 

17. Om det blir förändring på idrottsundervisningen 
skulle du delta vide fler tillfällen än tidigare? 

Svar:………………………………………………… 
Tack för din medverkan! 



 

 
 

 


