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ABSTRAKT 
 
Syftet med examensarbetet är att utveckla kunskap om undervisningen i idrott och 
hälsa sett ur elevernas perspektiv. Undersökningen bygger på kvalitativa 
standardiserade intervjuer. I undersökningen deltog 9 elever i årskurs 9 från en 
landsortsskola. 
 
Resultatet visar att elevernas uppfattning av idrottsämnets syfte är att främja 
folkhälsan, att ge en social fostran och att det blir ett rörelseavbrott i skolschemat. 
Tiden i idrottsämnet, 55 minuter två gånger per vecka, upplevdes i den här 
undersökningen vara lagom. Innehållet i idrottsundervisningen upplevdes varierande 
och brett. Vissa delar och moment i undervisningen upplevdes viktigare än andra. 
Det visade sig att i vissa fall gör eleverna moment de inte är fullt medvetna om 
varför de görs och vad de ska lära sig. Det skulle kunna vara eleverna till godo om 
läraren motiverar tydligare varför eleverna ska göra ett visst moment och vilka 
kunskaper momentet kan medföra. 
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1 INLEDNING 
 
I mitt yrke som idrottslärare känner jag mig ofta kluven. Eleverna sitter stilla större 
delen av dagen i skolan och när de kommer till mig i idrottshallen är de rejält laddade 
för rörelseaktivitet. Det är absolut bra. Min kluvenhet beror på att jag skulle vilja 
förmedla en djupare kunskap om kost, motion och livsstil genom t.ex. böcker, 
artiklar, olika forskningsrön och diskussioner. Jag vill inte beröva eleverna motionen 
men samtidigt vill jag ge dem djupare kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan. 
En kunskap att bära med sig ut i livet. Ibland tänker jag ”När kommer de här 
eleverna någonsin att leka spökboll igen?”. Förmodligen aldrig mer efter avslutad 
grundskola. Jag resonerar då vidare i mina tankar att det är viktigt för eleverna just 
då att få leka spökboll. Leken tränar många olika kvaliteter. Jag vill att idrottsämnet, 
utöver positiva fysiska upplevelser som t ex leken spökboll kan ge, även ska ge 
eleverna användbara kunskaper. Tänk dig att varje elev har en ”verktygslåda” som 
fylls på med olika sorters verktyg. Efter avslutad grundskola innehåller lådan de mest 
grundläggande och användbara verktygen. Det är en bra början. Verktygslådan följer 
med eleven genom livet. En del verktyg glöms kanske bort medan andra används 
flitigt. Verktyg kan rensas bort och nya kan tillkomma.  
 
Jag anser att idrott och hälsa är skolans viktigaste ämne. Vi är skapade för ett liv i 
rörelse. Att vara frisk och att må bra i kropp o själ är därför grunden i livet enligt 
mig. Det finns ett ordspråk som lyder; ”Den friske har många önskningar, den sjuke 
bara en – att bli frisk”.  
 
Samhället är i förändring just nu vad det gäller kost och hälsa. Ett exempel på det är 
att Livsmedelsverkets kostrekommendationer till svenska folket ifrågasätts allt mer 
av en mängd forskningsstudier (Wilsson, 2007). Ett annat exempel är inom 
sjukvården då motion skrivs ut till patienten istället för läkemedel (Simonson, 2008).  
Många människor drabbas förr eller senare av så kallade välfärdssjukdomar. 
Välfärdssjukdomar har en koppling till en människas livsstil, vilket innebär att 
individens sätt att leva påverkar dess livskvalitet. För att kunna välja en bra livsstil 
krävs det också kunskap för att individen ska kunna göra bra val (Lindeberg, 2003). 
Skolan är en del i det kunskapandet. 
 
Jag vill ta reda på elevernas syn på vad som är viktig kunskap i idrott och hälsa. Det 
är också intressant att se om deras åsikter ligger i linje med kursplanen för ämnet. 
Min förhoppning är att andra idrottslärare kan ta del av den här undersökningens 
resultat och t.ex. inspireras till att undersöka hur idrottsämnet uppfattas av elever på 
deras skola. Utifrån resultatet och den nya kursplanen, som börjar gälla från år 2011, 
kan idrottsläraren och skolan utarbeta en lokal arbetsplan för ämnet. 
 
 
 
 
 



4 

2 BAKGRUND 
 
Skolan med alla dess ämnen är en del i samhället. Skolan ska på olika sätt och i olika 
ämnen förmedla kunskaper till barn och ungdomar generation efter generation. 
 

2.1 Idrottsämnets syfte och innehåll i skolan ur ett historiskt 
perspektiv 

 
Fysiska prestationer har varit viktiga för mänskligheten i tusentals år. I antikens 
Grekland var kroppskulturen mycket viktig. Grekerna strävade efter att utveckla en 
fulländad kropp både utseendemässigt och i prestationsavseende. På ett högre plan 
var deras mål att nå jämvikt mellan kropp och själ (Gardner, 1994). Gymnastikämnet 
har funnits med i ”läroplaner” ända från antikens Grekland fram till nu. Däremot har 
anledningarna till varför ämnet finns i skolan aldrig riktigt kartlagts. Ämnet har 
oftast inte uppfattats som ett bildningsämne utan som ett medel att få friska 
samhällsmedborgare. Även i dagens samhälle tycks allmänheten uppfatta 
idrottsämnet som oviktigt rent kunskapsmässigt (Annerstedt, 1995).  
 

2.1.1 Pionjärerna 
 
Under 1700-talet var det fortfarande bara män i överklassen som ägnade sig åt fysisk 
träning och kroppsövningar. Men mot slutet av 1700-talet kom nya pedagogiska 
influenser gällande träning. Rousseau ansåg att kroppsövningar inte bara var för 
vuxna män utan också en viktig del i barnens uppfostran och utveckling. Däremot 
skulle inte kvinnor syssla med kroppsövningar enligt Rousseau (Folkhälsoinstitutet, 
1997).  
 
I Tyskland vid slutet av 1700-talet fick kroppsliga övningar allt större plats i 
undervisningen. Guths Muths bok, Gymnastik fur die Jugend, betraktas som den 
första moderna handboken i gymnastik. Guths Muths uppfattning var att 
kroppsövningar endast var till för män. Övningarna byggde på antikens idéer och var 
lek- och idrottsbetonade. Jahn, även han från Tyskland, introducerade 
Turngymnastiken som var av militär karaktär. Denna typ av gymnastik medförde nya 
redskap såsom räck och barr. Jahn däremot ansåg att kroppsövningar även var bra för 
kvinnor om det medförde att hon födde friska barn (Folkhälsoinstitutet, 1997).  
 
Schweizaren Pestalozzi skrev boken Rörelsens ABC som bygger på en serie övningar 
för leder och muskler (Duesund, 1996). Pestalozzi ville få ut gymnastiken till 
allmänheten. Industrialismen hade fört med sig stillasittande arbete och ensidiga 
arbetsställningar och ett behov av fysisk aktivitet hos befolkningen uppstod 
(Folkhälsoinstitutet, 1997).  Men syftet var inte bara träning av kroppen utan även att 
fostra individen. Kroppen blev en metafor för samhället och för förhållandet mellan 
samhälle och individ. Ett exempel kan vara att den kroppsliga harmoni som 
uppnåddes genom gymnastik skulle bidra till en allmän harmoni i samhället 
(Duesund, 1996).  
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2.1.2 Idrottsämnets framväxt i Sverige 
 
Dagens idrottsämne utvecklades under 1800-talet ur ett intresse att disciplinera den 
uppväxande ungdomen. Pojkar skulle t.ex. skolas till goda soldater och arbetare. 
(Gustavsson, 1998). Per Henrik Ling grundlade ett program för fysisk träning i 
skolan och ses som en frontfigur för den svenska gymnastiken. Ling utgick när han 
utformade sin gymnastik från Guts Muths, Pestalozzis och senare även Jahns idéer. 
Lings pedagogiska gymnastik ligger till grund och styr fortfarande dagens 
idrottsundervisning (Folkhälsoinstitutet, 1997).   
 

2.2 Vilka funktioner har dagens skola? 
 
Skolan har tre grundläggande funktioner som alla kräver kunskapsförmedling av 
olika slag. Den reproduktiva funktionen innebär att överföra kunskap som samhället 
uppnått till den uppväxande generationen. Den produktiva funktionen ska förse det 
framtida samhället med kunskap som behövs för att samhället ska bestå. Den 
enskilde individen ska också få lov att utveckla sin personlighet och den funktionen 
kallas för den identitetsskapande funktionen. Skolan ska lägga mest vikt vid det som 
är gemensamt för alla som bor i samma land för att bidra till att forma en nationell 
identitet (Imsen, 1999). 
 

2.3 Effekter av idrott och hälsa 
 
Ett av idrott och hälsas uppdrag är att utveckla elevernas fysiska, psykiska och 
sociala förmåga. Här följer en beskrivning av vilka effekter regelbunden fysisk 
aktivitet kan ge fysiskt, psykiskt och socialt. 
 

2.3.1 Fysiska effekter av regelbunden fysisk aktivitet 
 
Kroppen kräver rörelse för att inte förfalla. Regelbunden fysisk aktivitet motverkar 
risken att dö i förtid, lägger år till livet, och gör att människan kan klara sig själv 
under längre tid av sitt liv, lägger liv till åren. Även om man börjar träna senare i 
livet lever fysiskt aktiva personer i genomsnitt längre än fysiskt inaktiva 
(Folkhälsoinstitutet, 1997). 
 
För att må bra och behålla hälsan krävs det inte mycket aktivitet för att kroppen ska 
fungera optimalt, men det krävs att den utförs regelbundet. Olika typer av aktiviteter 
ger olika typ av träning. I huvudsak behöver kroppen träna uthållighet, styrka och 
rörlighet för att fungera bra. Det är därför viktigt att se över sin vardag och bedöma 
om kroppen får den träning den behöver. Om inte så bör bristerna åtgärdas genom en 
förändring av livsstilen eftersom risken att drabbas av en rad sjukdomar minskar 
avsevärt (Almvärn & Fäldt, 2001).  
 
Välfärdssjukdomarna har visat sig hänga ihop med inaktivitet. Regelbunden fysisk 
aktivitet motverkar därför risken att drabbas av t ex hjärt- och kärlsjukdomar, 
övervikt, högt blodtryck, åldersdiabetes, benskörhet och vissa typer av cancer 
(Paulún, 2004). Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige 
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och många av dessa dödsfall är för tidiga. Allt fler unga människor drabbas av hjärt- 
och kärlsjukdomar. Fysisk inaktivitet har visat sig vara den största bidragande 
orsaken till dessa sjukdomar (Folkhälsoinstitutet, 1997). 
 

2.3.2 Psykiska effekter av regelbunden fysisk aktivitet 
 
Regelbunden fysisk aktivitet är inte bara bra för den fysiska hälsan utan även för den 
psykiska hälsan. Livet har både ljusa och mörka sidor och de flesta får uppleva de 
båda. Psykisk hälsa avgörs av hur bra vi förhåller oss till de svårigheter och problem 
vi stöter på. Viktiga faktorer för en god psykisk hälsa är relationerna till andra 
människor, kroppens hälsotillstånd och hur man förhåller sig till och hanterar 
svårigheter (Almvärn & Fäldt, 2001). 
 
Psykisk ohälsa i form av ångest, oro, depression, ängslan och spänningar är mycket 
vanligt i Sverige. Fysisk aktivitet motverkar psykisk ohälsa såsom depressioner och 
fungerar t o m bättre än mediciner då vissa ämnen ökar i kroppen vid fysisk aktivitet. 
Ämnet serotonin är rogivande och ger bättre sömn medan endorfiner är 
smärtstillande och får oss att känna oss avspända och välmående (Paulún, 2004).  
 

2.3.3 Sociala effekter av regelbunden fysisk aktivitet 
 
Människan är en social varelse. Redan från födseln blir vi präglade av människor i 
vår omgivning. Vi lär oss att samspela med varandra och på så sätt utvecklas både 
synen på oss själva och synen på andra. Den sociala hälsan innebär att vi kan ha 
välfungerande relationer till andra människor och att vi kan vara delaktiga i en 
gemenskap. Att känna gemenskap med andra är en viktig del av vår hälsa. Vi har ett 
behov av att bli sedda och bekräftade av andra. Genom omgivningen formas 
människans självblid, självförtroende och identitet (Almvärn & Fäldt, 2001). 
 
Förutsättningen för att skolan ska kunna bidra till en fysisk och psykisk folkhälsa är 
att eleverna trivs i skolan, att de kan utveckla sin självkänsla och att de inte känner 
sig mobbade eller utstötta. Fysisk aktivitet i grupp kan skapa en gemenskap, trygghet 
och samhörighet i gruppen och på så sätt påverka den sociala utvecklingen positivt. 
Trygghet, gemenskap och samhörighet har en positiv inverkan på både arbetsmiljön i 
skolan och lärandet (Wolmesjö, 2006). 
 
Ungdomar med god motorik uppvisar ofta ett större självförtroende och tillit till den 
egna kroppens rörelseförmåga vilket har betydelse för den sociala statusen och även 
för självkänslan (a.a.). 
 

2.4 Varför idrott och hälsa i skolan? 
 
Det finns en rad skäl till varför idrott och hälsa finns som ämne i skolan. Nedan 
följer de mest framträdande argumenten. 
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2.4.1 Folkhälsoskäl 
 
Att träna kroppen genom fysisk aktivitet är en stor del av idrottsämnets syfte. 
Träningsmotivet innefattar idrotter från föreningslivet samt tävlingsidrotter (Larsson, 
2008). Bakgrunden till träningsmotivet är enligt Larsson (2008) rädslan för den 
ökade barnfetman i landet. Även träning av motorik kan hävdas som motiv, fast det 
verkar ha tappat i kraft sedan 1980-talet. Att förbättra folkhälsan genom fysisk 
träning är ett av idrottsämnets syften även enligt Raustorp (2000). Samhället skulle 
göra en ekonomisk vinst genom att utöka idrottsundervisningen i skolan för att göra 
ungdomarna friskare och i slutändan då kunna spara in på vårdkostnaderna. 
Forskning visar att fysisk aktivitet som grundläggs tidigt följer människan upp i åren. 
Inaktiva barn blir i regel inaktiva också som vuxna (a.a).  
 

2.4.1.1 Minskad fysisk aktivitet bland ungdomar 
 
Ungdomar blir mer och mer inaktiva och därmed ökar kroppsvikten samtidigt som 
kondition och styrka försämras. Ungdomar som inte är aktiva i någon idrottsförening 
har ökat de senaste åren. Samtidigt har spontanidrotten bland barn och ungdomar 
visat sig minska och det innebär att de som inte är aktiva i någon idrottsförening 
tenderar att bli inaktiva på fritiden (Ekblom & Nilsson, 2000).  
 
Trenden med minskad fysisk aktivitet bland ungdomar kan i ett längre tidsperspektiv 
leda till försämrad hälsa hos dessa individer. Detta gör att den fysiska aktiviteten 
under skoltid kan ha en stor betydelse för de ungdomar som inte är aktiva på sin 
fritid (a.a.).  
 

2.4.2 Fostran 
 
När det gäller fostran används numera termen ”psykisk och social utveckling” oftare 
än fostran.  Fostran handlar om moral och regler som eleverna ska efterleva. Det kan 
t.ex. vara att komma i tid, ha med sig rätt utrustning, delta aktivt, ha en positiv 
inställning, vara hjälpsamma och duscha efter lektionen (Larsson, 2008).   
 
Idrottsämnet bidrar också till att göra skolmiljön lugnare. Idrottsämnet ger 
möjligheter till ansvarstagande och samarbete vilket kan bidra till en fin laganda i 
klassen och därmed förbättrad arbetsmiljö i skolan (Raustorp, 2000).  
 

2.4.3 Studiefrämjande skäl 
 
Forskning visar att fysisk aktivitet höjer prestationsförmågan och studieresultaten i 
de teoretiska ämnena. Idrottsämnet har därför en underbyggande betydelse för resten 
av skolämnena (Wolmesjö, 2006). En omfattande kanadensisk undersökning visar att 
barn som tillbringar något mindre tid i teoretiska ämnen för att delta i regelbunden 
fysisk aktivitet presterar lika eller till och med bättre än klasskamraterna (Raustorp, 
2000).  
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2.5 Lärandet i idrott och hälsa 
 
Lärandet i idrott och hälsa kan beskrivas utifrån tre dimensioner: 
 

• Undervisning om rörelse 
• Undervisning genom rörelse 
• Undervisning i rörelse 

 
Undervisning om rörelse innefattar den information om en idrottsaktivitet som 
behövs för att kunna utöva den. t ex regler i bollspel. Undervisning genom rörelse 
handlar främst om att rörelsen används för att uppnå andra mål t ex sociala, 
moraliska och estetiska. Undervisning i rörelse syftar till att utveckla den kinestetiska 
förmågan (Raustorp, 2000). Det enda sättet att utveckla den kinestetiska förmågan är 
genom att röra på sig. Att delta i olika former av fysisk aktivitet är därför nödvändigt 
för att utveckla rörelsekompetensen. De tre dimensionerna är beroende av varandra 
men undervisning om och i rörelse är grunden för idrottsämnets bildningsmål 
(Annerstedt, 1995).  
 

2.5.1 Förståelsebaserad kunskap 
 
En rörelsebildad person ska inneha färdigheter för att delta i olika fysiska aktiviteter. 
Man ska kunna sköta sin egen träning och kunna värdera hur olika fysiska aktiviteter 
påverkar hälsan (Raustorp, 2000). Det räcker alltså inte att veta att motion är nyttigt. 
Man måste också veta vilken form som är lämplig och hur man ska gå tillväga för att 
kunna utnyttja denna vetskap praktiskt. Det är skillnad mellan att känna till att 
motion är nyttigt och att förstå att motion är nyttigt (Winroth & Rydqvist, 1995).  
 
Den förståelsebaserade kunskapen är därför nödvändig för att öka egenansvaret för 
den egna hälsan. Den förståelsebaserade kunskapen gör det möjligt för individen att 
göra reflekterande val och kritiskt granska information kring hälsa. Det finns två 
huvudsakliga former att skaffa sig förståelsebaserad kunskap på. Det är att lära sig 
mera fakta, teoribaserad kunskap, samt att själv prova eller göra, erfarenhetsbaserad 
kunskap. Båda formerna är nödvändiga för att öka kunskapen kring hälsa. För att 
ännu bättre förstå vad som påverkar vår hälsa krävs en större känsla av sammanhang 
(Winroth & Rydqvist, 1995). 
 

2.5.2 KASAM – känslan av sammanhang 
 
Antonovskys forskning visar att den mest betydelsefulla faktorn för god hälsa är att 
”ha en känsla av sammanhang”, även kallat KASAM. KASAM utgörs av 
begriplighet, hanterbarhet och mening i en individs tillvaro (Winroth & Rydqvist, 
1995). 
 
Det betyder att vi har en känsla av att vår tillvaro är någorlunda begriplig samtidigt 
som vi har en känsla av att vi själva kan påverka olika händelser d v s hanterbarhet. 
När vi har känslan av begriplighet och hanterbarhet så får vi också en känsla av 
mening (Winroth & Rydqvist, 1995). Människor som har en starkare känsla av 
mening eller sammanhang kan på ett bättre sätt hantera yttre och inre påfrestningar 
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än de som upplever en svagare känsla av sammanhang (Folkhälsoinstitutet, 1997). 
En känsla av sammanhang är lika viktig för undervisningen i skolan som för hälsan 
(Raustorp, 2000).  
 
Idrott kan förbättra känslan av sammanhang i flera avseenden. Rutiner och ritualer i 
träning inom idrott skapar en beständighet och därmed en ökad känsla av 
begriplighet. Det är genom erfarenhet av rörelser vi lär känna vår kropp och känslan 
av begriplighet ökar därmed. Idrott skapar goda förutsättningar för en ökad känsla av 
hanterbarhet genom att fysisk aktivitet leder till förbättrad kontroll av muskler och 
sinnesorgan. En förutsättning är att målen för träningen är rimliga att uppnå. Motion 
ökar möjligheten att ”orka” känna mening i livet. Eftersom känslan av 
meningsfullhet bygger på engagemang är tillgången på kraft, energi och vitalitet 
avgörande i det här avseendet (Almvärn & Fäldt, 2001). 
 
 

2.6 Tidigare forskning om hur elever uppfattar idrottsämnets 
syfte, tidsaspekt och innehåll. 

 
Nedan följer en presentation av vad några tidigare undersökningar visar rörande 
elevernas uppfattningar av idrottsämnets syfte, tidsaspekt och innehåll. 
Undersökningarna är Skolverkets rapport NU-03, vilken är en utvärdering av ämnet 
idrott och hälsa, en rapportsamling om idrott och hälsa av Larsson & Redelius samt 
en amerikansk studie. Undersökningarna valdes ut för att de är omfattande och djupa 
inom området. 
 

2.6.1 Elevernas syn på idrott och hälsa 
 
Enligt en undersökning av 16-åriga elevers uppfattningar av idrottsämnet i 
Storbritannien framkom det att eleverna upplevde det praktiska hälsorelaterade 
innehållet som ointressant och meningslöst. De kunde inte relatera innehållet till det 
egna livet. Vidare ansåg eleverna i undersökningen att ämnets syfte var att det skulle 
vara kul, ge en paus samt vara ett avbrott från andra ämnen (Larsson & Redelius, 
2004). 
 
Även i Sverige visar nationella utvärderingar av ämnet att eleverna anser det som 
viktigt att det ska vara kul men också att de får lära sig att samarbeta. Eleverna anser 
att ämnet är ett avbrott som ger möjlighet att få röra på sig och slippa sitta still 
(Larsson & Redelius, 2004).  I Skolverkets rapport NU-03 ingår en undersökning av 
specialarbeten gjorda av blivande idrottslärare. Där framgår det att det vanligaste 
motivet för idrottsämnet som uppges av eleverna är att idrott och hälsa är ett skönt 
avbrott i den övrigt stillasittande vardagen i skolan. Det gäller både i grundskolan 
och gymnasiet (Skolverket, 2005).  
 

2.6.2 Elevernas synpunkter på antalet timmar i idrott och hälsa 
 
En majoritet av både pojkar och flickor vill ha mer idrott och hälsa i skolan. 
Anledningen till att eleverna vill ha mer idrott har visat sig vara att ämnet är roligt, 
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att det blir ett avbrott från de övriga lektionerna eller för att få visa upp vad de kan 
(Larsson & Redelius, 2004). Även Skolverkets utvärdering, NU-03, visar att två 
tredjedelar av eleverna önskar mer tid till idrott (Skolverket, 2005).  
 

2.6.3 Elevernas uppfattning av lärandet i idrott och hälsa  
 
Eleverna upplever att de gör olika aktiviteter, snarare än att de få lära sig olika saker. 
Att göra saker framstår tydligare än själva lärandet (Larsson & Redelius, 2004). Det 
behöver enligt Larsson & Redelius (2004) inte betyda att eleverna inte lär sig något. 
Skolverkets utvärdering av ämnet, Nu-03, visade att reflektion, samtal och 
diskussion förekommer i mycket liten utsträckning. Lärandet sker istället genom 
görandet (Skolverket, 2005).  
 
I Skolverkets utvärdering, NU-03, uppger två tredjedelar av eleverna i år 9 att 
kunskap i ämnet är viktigt för att skapa en meningsfull fritid. Studien visar att det 
viktigaste enligt de flesta elever är att ha roligt genom att röra på sig. Därnäst 
kommer att lära sig samarbeta. Andra aspekter som framkommer som mycket viktiga 
enligt eleverna är att få ett bättre självförtroende, få känna att kroppen duger, få 
prova på många idrottsaktiviteter och få springa av sig (Skolverket, 2005). 
 
Att prova på många olika idrottsaktiviteter framgår även vara viktigt i en amerikansk 
studie. I den amerikanska studien om ungdomars attityder angående 
idrottsundervisningen framkom att eleverna ville att innehållet skulle vara bredare 
med fler typer av sport- och träningsaktiviteter. Eleverna ville även att innehållet 
skulle var mer utmanande. Ett förslag var att gruppera elever efter förmåga för att 
alla ska få en passande utmaning. De flesta eleverna i undersökningen tyckte om när 
idrottslektionerna innehöll någon typ av lagspel (Rikard & Banville, 2006).  
 
Eleverna i Larsson & Redelius (2004) rapport uppger att bollspel och bollekar 
dominerar lektionsinnehållet. De specifika moment som finns med och betonas i 
kursplanen förekommer ytterst sällan. Majoriteten av eleverna uppfattar att dans, 
simning, orientering och friluftsliv inte förekommer oftare än högst en eller två 
gånger per år (Larsson & Redelius, 2004). I Skolverkets utvärdering NU-03 
framkommer särskilt tre saker som eleverna uppger att de lärt sig i ämnet: olika 
idrottsaktiviteter, att man mår bra av att röra på sig och att ta hänsyn till både pojkar 
och flickor. Därefter uppges kunskaper om hur man kan förbättra sin kondition, 
styrka och rörlighet, utveckla trygghet vid rörelseaktiviteter, ansvara för sin egen 
träning samt livsstilens betydelse för hälsan (Skolverket, 2005).  
 
Delstudien i Skolverkets utvärdering NU-03 som analyserar blivande idrottslärares 
specialarbeten visar att eleverna i skolår 9 anser att de lärt sig ledarskap, samarbete, 
fått grunder i olika sporter, lärt sig äta rätt samt fått bättre kondition (Skolverket, 
2005).  
 

2.7 Kursplanen i idrott och hälsa 
 
Skolverket utformar läroplanen och kursplanen vilka är styrdokumenten för skolans 
verksamhet. Styrdokumenten beskriver ämnet, vad eleven ska lära sig samt 
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betygskriterier. Den senaste läroplanen för grundskolan, Lpo94, infördes 1995 i 
svenska skolor. Lpo94 innebär att arbetssättet och betygssystemet är målrelaterat. 
Målen ska styra verksamheten. Målformuleringen avser årskurs fem och nio. 
Kursplanerna är utformade för att klargöra vad eleverna ska lära sig. Kursplanerna 
ger stort utrymme för läraren att välja stoff och arbetsmetod. Kursplanerna anger inte 
arbetssätt, organisation eller metod. Däremot anger de utgångspunkter för urval av 
stoff, vilket måste göras lokalt (Imsen,1999).  
 
När Lpo94 infördes medförde den stora förändringar för idrottsämnet. Ämnet bytte 
namn från Idrott till Idrott och hälsa (Raustorp, 2000). Ämnesinnehållet och målen 
breddades betydligt då Lpo94 infördes. Friluftsliv, ergonomi, dans och hälsa är 
exempel på områden som betonades hårdare. Arbetssättet skulle inte längre vara lika 
lärarstyrt utan ge eleverna mer ansvar (Annerstedt, 1995). Idrottsämnet har varit ett 
prestations- och färdighetsinriktat ämne. Nu skulle hälsa och livsstil ur ett livslångt 
perspektiv betonas (Raustorp, 2000).  
 
Samtidigt som den nya kursplanen infördes skars obligatoriska timtalet för idrott och 
hälsa i grundskolan ned med 25 procent (Raustorp, 2000). Skolan har enligt 
skollagen sedan 2003 ett gemensamt ansvar för att erbjuda eleverna daglig fysisk 
aktivitet utöver idrottsämnet (Larsson, 2008). 
 
Ämnet ska enligt kursplanen syfta till att ge ungdomar kunskaper om hur kroppen 
fungerar och hur regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv gynnar välbefinnandet. 
Elevens fysiska, psykiska och sociala förmåga ska utvecklas. Ämnet ska ge 
kunskaper om hur livsstilen påverkar hälsan. Även att skapa intresse för nya 
aktiviteter samt ge grundläggande färdigheter i rörelseaktiviteter och 
friluftsverksamhet ingår i ämnets syfte (Skolverket, 2010).  

Att lära ut olika idrotter är nedtonat och istället lyfts hälsoperspektivet fram i Lpo94 
enligt Folkhälsoinstitutet. Undervisningen ska innehålla lek och allsidig 
rörelseträning och stimulera eleverna till rörelse på fritiden. Eleverna ska se 
sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa och därmed kunna öka sina 
förutsättningar för en god hälsa (Folkhälsoinstitutet, 1997).  

Kunskapskraven formuleras i kursplanen som uppnåendemål och strävansmål. Mål 
att uppnå anger en miniminivå av kunskaper som eleverna ska uppnå. Det är den 
grundläggande kunskapsnivån i ämnet. De allra flesta elever ska komma längre i sitt 
lärande och då är det mål att sträva mot som anger kvaliteter som undervisningen ska 
sträva mot (Imsen, 1999).  

Uppnåendemål Strävansmål 
– förstå sambandet mellan mat, motion 
och hälsa och kunna tillämpa kunskaper 
i ergonomi i vardagliga sammanhang, 

– utvecklar sin fysiska, psykiska och 
sociala förmåga samt utvecklar en 
positiv självbild, 
– utvecklar kunskap om vad som främjar 
hälsa, 
– 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 



12 

bestående intresse för regelbunden fysisk 
aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa, 

– kunna delta i lek, dans, idrott och 
andra aktiviteter och kunna utföra 
lämpliga rörelseuppgifter, 

– utvecklar förmågan att leka, motionera 
och idrotta på egen hand och 
tillsammans med andra, 
– utvecklar och fördjupar sin 
rörelseförmåga och lust att röra sig samt 
stimuleras att ge uttryck för fantasi, 
känslor och gemenskap, 

– kunna forma och genomföra aktiviteter 
för egen motion, 

– utvecklar förmågan att organisera och 
leda aktiviteter, 

– kunna orientera sig i okända marker 
genom att använda olika hjälpmedel 
samt kunna planera och genomföra 
vistelse i naturen under olika årstider, 

– får inblickar i idrottens och 
friluftslivets historia samt lär känna olika 
former av lekar, danser och idrottsformer 
i olika kulturer, 

– kunna hantera nödsituationer i och vid 
vatten, 
 

– utvecklar kunskaper om och beredskap 
för handlande i nöd- och 
katastrofsituationer både på land, i och 
vid vatten. 

– ha kunskaper i livräddande första 
hjälp, 

 

– ha kunskaper i vanliga 
rörelseaktiviteter och hur de kan 
bedrivas på ett säkert sätt. 
 

– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta 
missförhållanden som kan förekomma i 
samband med olika typer av fysiska 
aktiviteter samt ges förutsättningar till 
ett personligt ställningstagande i idrotts- 
och hälsofrågor, 

För mer information om kursplanen läs bilaga 3. 

Nuvarande kursplaner (Lpo94) har enligt Skolverket visat sig upplevas otydliga och 
svårhanterliga av många lärare. Därför ska Skolverket konstruera nya kursplaner som 
syftar till att bli tydligare och lättare att förstå. Kursplanerna ska, i ett förslag från 
regeringen, både ha tydligare mål och kunskapskrav. Kursplanerna ska ange vilka 
kunskaper i ämnena som undervisningen ska inriktas mot (Folkhälsoinstitutet, 2010). 
Kursplanerna ska enligt Skolverket (2009) införas i skolorna år 2011. Utkastet till 
den nya kursplanen i idrott och hälsa finns i bilaga 4. 
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3 PROBLEM  
 
Rapporterna om befolkningens ohälsa är många. Förändringar av livsstilen är ofta 
nyckeln till hälsa och välmående. Barn och ungdomar i skolan måste få tillgång till 
kunskap om och erfarenhet av en hälsosam livsstil genom idrottsämnet. Finns det 
överensstämmelse mellan kunskapsmål och elevernas synsätt? 
 
Syftet är att undersöka hur eleverna uppfattar ämnet idrott och hälsa när det gäller: 
 

- Ämnets syfte i skolan 
- Ämnets tidsaspekt 
- Ämnets innehåll  
- Ämnets kunskapsmål 
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4 METOD 
 
Nedan följer en beskrivning av metoden som använts för undersökningen.  
 

4.1 Undersökningsgrupp 
 
Undersökningsgruppens skola ligger i södra Sverige utanför en mellanstor stad. 
Skolan har ca 320 elever i årskurserna sju till nio. Skolan erbjuder två olika profiler. 
Den ena profilen är natur och teknik som funnits på skolan i tre år. En klass per 
årskurs har valt den profilen. Den andra profilen är idrott och hälsa med fokusering 
på bollspel. Den är ny för det här läsåret och innefattar endast en klass. De 
intervjuade eleverna tillhörde ingen profil eftersom tanken var att intervjuunderlaget 
skulle spegla ”vanliga” elever.  Sedan tre år tillbaka är idrottsämnet på den här 
skolan organiserat med en lektion utomhus varje vecka och en lektion inomhus varje 
vecka hela läsåret.  
 
Undersökningsgruppen valdes ut pragmatiskt. Jag bad en idrottslärare välja ut tio 
elever från nionde klass, fem flickor och fem pojkar. På grund av tidsbegränsning 
togs alla elever från samma skola då det skulle gå snabbare att genomföra 
undersökningen. Jag tillfrågade en idrottslärare jag kände till sedan tidigare. Det 
medförde att idrottsläraren var tillmötesgående och snabbt gav mig namn på elever 
med varierande betyg i idrottsämnet. Jag ville ha med lika många flickor som pojkar 
för att få en blandad intervjugrupp. Betygen skulle sträcka sig från G till MVG för att 
få en bred intervjugrupp. Jag valde elever från nionde klass eftersom de befinner sig i 
slutet av sin grundskoleutbildning och därför har längre erfarenhet av det jag vill 
undersöka jämfört med yngre elever.  
 
Eleverna i undersökningsgruppen hade olika betyg i ämnet idrott och hälsa, från G 
till MVG. En av pojkarna hade ett avtal med idrottsläraren att ta en promenad vissa 
lektioner då han inte alltid ville delta i gruppaktiviteter. Nedan följer en beskrivning 
av individerna. 
 
 
Intervjuperson Anna Bodil Cecilia Desire Eva Adam Bertil Ceasar David 
Ålder 15 15 14 15 15 15 15 15 14 
Betyg i idrott 
och hälsa 

MVG VG VG G G MVG VG G G 

Inställning till 
idrott och 
hälsa  

Skönt 
med 
rörelse 
och 
kul. 

Roligt 
för 
det 
mesta. 

Roligt 
för det 
mesta.  

Kul. Skönt 
avbrott. 

Mycket 
roligt. 

Ganska 
tråkigt 
men 
gör sitt 
bästa. 

Tråkigt. Jobbigt. 
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4.2 Undersökningsmetod 
 
Jag ansåg att intervjuer skulle på bästa sätt belysa problemområdet. Vid arbete med 
frågor för att samla information ska två aspekter beaktas för att på bästa möjliga sätt 
få svar på problemområdet enligt (Patel & Davidsson, 1994). Dels graden av 
standardisering som innebär hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det 
gäller frågornas utformning och ordning. I helt standardiserade intervjuer ställs 
likalydande frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. Sådana intervjuer 
används vid jämförelser och generaliseringar. Dels graden av strukturering som 
innebär hur mycket utrymme som lämnas till intervjupersonen att tolka frågorna fritt 
beroende på sin egen inställning och tidigare erfarenheter (Patel & Davidson, 1994). 
 
För att lättare kunna jämföra intervjusvaren valde jag därför att göra intervjufrågorna 
helt standardiserade. Jag ville lämna ett stort utrymme för intervjupersonerna att 
svara inom och valde därför att göra lågt strukturerade intervjufrågor. Jag ställde 
öppna frågor med maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom.  
 
Det är en bra förberedelse att kritiskt granska frågorna genom att ta hjälp av någon 
som inte är insatt inom området (Patel & Davidson, 1994). Jag provade frågorna på 
en utomstående för att stärka förståelsen av frågorna. 
 
 

4.2.1 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet har att göra med osäkerhet vid insamlandet av information. 
Med validitet menas att vi måste veta att vi undersöker det vi avser att undersöka. 
Med reliabilitet menas att vi måste veta att vi undersöker på ett tillförlitligt sätt (Patel 
& Davidson, 1994).  
 
Reliabiliteten kan räknas som förhållandevis god om intervjuaren använder sig av 
standardiserade intervjuer, vilket jag har gjort. Eftersom intervjuaren gör 
bedömningar vid registrering av svar kan fler olika typer av bedömarfel uppstå. 
Därför är det en förutsättning att intervjuaren är tränad på att göra intervjuer (Patel & 
Davidson, 1994). Då min erfarenhet av att göra intervjuer är begränsad kan jag dra 
slutsatsen att reliabiliteten i det här avseendet blir lägre jämfört med om jag hade 
större vana vid att genomföra intervjuer. 
 
 Jag valde att spela in intervjuerna med en diktafon. På så sätt kunde jag lyssna på 
intervjuerna flera gånger efteråt för att kontrollera att jag hade uppfattat svaren 
korrekt. Det är ett sätt att höja reliabiliteten. Däremot kan närvaron av diktafon 
påverka de svar intervjuaren får. Svaren kan bli mindre spontana (Patel & Davidson, 
1994). Jag ansåg att spela in intervjuerna med diktafon gav flest fördelar.  
 
Intervjuareffekten kan påverka reliabiliteten. Med intervjuareffekten menas att 
intervjuaren uppträder på ett sätt under intervjun att individerna medvetet eller 
omedvetet svarar vad som förväntas av dem (Patel & Davidson, 1994). I mitt fall kan 
de ha påverkats av att de visste om att jag är idrottslärare och i det avseendet i deras 
tankesätt förväntade mig vissa svar. Jag var medveten av detta innan och försökte 
därför hålla mig neutral då de svarade på mina frågor genom att undvika att 
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kommentera deras svar. Jag ville inte heller leda in dem på vissa spår genom att 
ställa följdfrågor. Därför undvek jag följdfrågor i så stor utsträckning som möjligt. 
Att döma och kritisera ska också undvikas. Även gester och minspel från 
intervjuaren är faktorer som kan påverka resultatet. Dessa är svåra att var medveten 
om då man intervjuar (Patel & Davidson, 1994). 
 

4.3 Genomförande 
 
Jag sökte upp de tilltänkta eleverna på skolan. Jag hade dagen innan tittat i 
skolkatalogen för att få ett ansikte på namnen jag fått av idrottsläraren. Jag sökte upp 
eleverna på en lektion och tog ut dem utanför klassrummet för att kunna prata med 
dem ostört. Deras idrottslärare hade förvarnat dem om att jag skulle komma. Jag 
informerade eleverna om undersökningens syfte och vad deras medverkan kommer 
att innebära (Patel & Davidson, 1994). Därefter frågade jag om de kunde tänka sig 
att vara med och att det var frivilligt i så fall. Samtliga tackade ja till att delta i 
intervjuerna.  
 
För att få tillstånd att genomföra intervjuerna kontaktade jag elevernas föräldrar via 
e-post (Patel & Davidson, 1994). Jag fick svar redan dagen efter av samtliga 
föräldrar att det gick bra att intervjua deras barn.  
 
Tid för intervjuerna bokades med eleverna. Jag lät eleverna bestämma och anpassade 
mig efter dem. Jag ville inte att de skulle missa något viktigt i skolan eller stressa på 
t.ex. lunchrasten. Intervjuerna utfördes i grupp vid tre olika tillfällen. Två av 
intervjuerna utfördes på elevernas idrottslektioner och en intervju på en lektion som 
kallas elevens ”arbetstid”.  
 
Miljön under intervjun påverkar hur bra resultatet blir. Samtliga intervjuer skedde i 
skolans bibliotek då jag tyckte att det är en neutral och lugn plats. Jag hade bokat 
biblioteket en timme per gruppintervju så att vi kunde vara där ensamma. Där fanns 
en mjuk soffa och fåtöljer att sitta i (Patel & Davidson, 1994).  
 
Intervjuerna påbörjades med att informera eleverna om att deras deltagande är 
anonymt (Patel & Davidson, 1994). Jag berättade att jag skulle spela in intervjun 
med en diktafon. Inspelningen skulle endast jag lyssna på och sedan radera den. Jag 
förde även anteckningar med nyckelord för att efter varje fråga kunna sammanfatta 
för dem vad de svarat och fråga om de eventuellt ville lägga till något innan vi gick 
vidare. Intervjuerna tog mellan 35 och 40 minuter att genomföra. Intervjuerna 
genomfördes under påföljande två dagar.  
 

4.4 Databearbetning 
 
Samtliga intervjuer transkriberades. Det var lätt att stoppa och spola tillbaka 
materialet på datorn under arbetet med transkriberingen. När intervjuerna är 
bearbetade till textformat blir undersökningsmaterialet mer överskådligt (Patel & 
Davidson, 1994). Tillförlitligheten blir högre när intervjuerna är i textformat 
eftersom analysen blir noggrannare än om man enbart förlitar sig på att lyssna på 
intervjuerna (Larsson, 2007). Intervjuerna lästes om och om igen för att jämföra 
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olika svar och för att hitta likheter och skillnader. Jag strök under likheter och 
skillnader som jag kunde se i intervjusvaren. Därefter byggde jag upp olika teman 
och förstärkte dem med citat från deltagarna (Larsson, 2007).  
 

4.5 Bortfall 
 
Undersökningsgruppen skulle bestå av fem pojkar och fem flickor. En pojke fick 
förhinder och kunde inte medverka och därför blev det bara fyra pojkar.  
 

4.6 Etiska aspekter 
 
Då deltagarna var minderåriga krävs det tillstånd från vårdnadshavaren för att få 
genomföra intervjuer. Förfrågan om tillstånd skickades per e-post till deltagarnas 
föräldrar. Jag informerade om att deltagandet är frivilligt och anonymt samtidigt som 
jag tillfrågade deltagarna samt även vid tillfället för intervjun. Materialet har 
hanterats konfidentiellt (Patel & Davidson, 1994).  
 

4.7 Metoddiskussion 
 
Bortfallet av en elev kan ha påverkat resultatet. Pojken som inte var med 
representerade betyget VG. Eftersom det fanns med en annan pojke med betyget VG 
i undersökningen ansåg jag att det räckte med en representant för det betyget.  
 
En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är den här skolans organisation av 
idrottslektioner utomhus. Svaren kanske skulle ha sett annorlunda ut på en skola med 
fler antal idrottslektioner inomhus. 
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5 RESULTAT 
 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna med de nio eleverna i form av löpande 
text och citat.  
 

5.1 Elevernas uppfattning av idrottsämnets syfte i skolan  
 
Eleverna har samma uppfattning av idrottsämnets huvudsyfte. Några elever anger 
även andra syften för idrottsämnet.  

5.1.1 Tillfälle för rörelse 
Elevsvaren uttrycker olika syften som alla handlar om tillfälle för rörelse. 
 
Motion för alla 
Elevernas uppfattning av idrottsämnets huvudsyfte som skolämne är att eleverna ska 
få tillfälle att röra på sig.   
 
Att man ska röra på sig (Eva) 
 
För vi ska få röra på oss… ja, få motion (Bertil) 
 
För vissa elever anses idrottsämnet med dess fysiska aktivitet extra viktigt. 
 
Motion för inaktiva ungdomar 
Det lyfts fram av några elever att idrottsämnets syfte även är att aktivera de 
ungdomar som inte är fysiskt aktiva på sin fritid.  
 
Att det kanske inte är så många ungdomar som rör på sig på fritiden (Bodil) 
 
Alla kanske inte går på nån sport o då kanske det är bra att få röra på sig i skolan (Adam) 
 
Rörelsepaus 
Rörelse upplevs positivt i kontrast till stillasittandet i de andra ämnena i skolan. 
Idrottsämnet uppfattas av eleverna som ett avbrott i ett skolschema som innebär 
långa stillasittande skoldagar.  
 
Sen är det ju skönt med. Man får springa av sig lite, man sitter ju här rakt upp och ner hela dagarna 
(Anna) 
 
Syftet med idrottsämnet i skolan handlar främst om att få tillfälle för rörelse enligt 
elevsvaren. En annan aspekts som lyftes fram handlade om utveckling av sociala 
förmågor. 

5.1.2 Utveckla social förmåga 
Ämnets syfte kunde vara att utveckla egenskaper såsom social kompetens och 
samarbete. 
 
Det är säkert att utveckla några egenskaper… jag vet inte vad det är… kanske samarbete, social 
kompetens och sådant (Adam) 
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Ämnets syfte uppfattas av eleverna främst vara att få tillfälle för motion, att ge 
inaktiva ungdomar motion samt att få ett rörelseavbrott. Utöver rörelsesyftet 
framkommer även syftet att utveckla den sociala förmågan. 
 
 

5.2 Elevernas uppfattning av idrottsämnets tidsaspekt 
 
Elevernas svar uttrycker en samstämmighet angående idrottsämnets tidsaspekt. 
Nedan redovisas elevernas uppfattning av idrottsämnet tidsmässigt. 
 

5.2.1 Tid i idrottsämnet 
Eleverna hade idrottslektion två gånger i veckan och de varade 55 minuter vardera. 
 
Antal idrottslektioner per vecka 
Eleverna ansåg att två idrottslektioner per vecka var tillräckligt för ämnet. 
Elevsvaren uttrycker att de varken vill ha mer eller mindre tid i ämnet. Förvånande 
då de uppfattade idrottslektionerna som ett skönt avbrott på schemat. Skulle de inte 
vilja ha det varje dag?  
 
Känns lagom o ha gympa två dagar i veckan (Bertil) 
 
Jag tycker faktiskt det är bra med två gånger i veckan(Bodil) 
 
Ett par idrottslektioner i veckan uppfattades vara lagom. När det gäller 
idrottslektionens längd var uppfattningarna återigen samstämmiga. 
  
Idrottslektionens längd 
Elevernas idrottslektioner var 55 minuter långa vilket ansågs av eleverna vara lagom 
tid för fysisk aktivitet.  
 
Jag tycker det är bra med 55 minuter för annars blir det för kort o då hinner man knappt o börja, o 
man behöver inte ha längre för då blir man för trött, alltså så (Anna) 
 
Några elever hade tidigare haft en längre och en kortare idrottslektion. På den längre 
lektionen tyckte de att tiden blev för lång då de inte orkade prestera lika mycket mot 
slutet av lektionen. Den korta lektionen hann de knappt börja förrän det var dags att 
plocka ihop. Här är det idrottslärarens uppgift att planera lektionerna effektivt.  
 
Man orkade ju inte göra så mycket på slutet... det var för långt tycker jag (Eva) 
 
Och så inne när det var så kort så hann vi knappt plocka fram förrän det var slut (Desiree) 
 
Elevsvaren uttryckte inte bara åsikter om lektionstiden för idrottsämnet utan även 
åsikter om tiden efter idrottslektionerna. 
 

5.2.2 Tid efter idrottslektion 
Ett vanligt problem är att tiden före och efter idrottslektionen är för knapp för 
eleverna. Att hinna i tid till idrottslektionen var det ingen av eleverna som tog upp i 
den här undersökningen. Däremot upplevde eleverna att det var stressigt efter 
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idrottslektionen att hinna till nästa lektion. Duscha och byta om skulle hinnas med på 
tio minuter.  
 
Och sen är det ju med det att ibland när man ska duscha så blir det att man kommer för sent till 
lektionen fem till tio minuter varje gång ju (Adam) 
 
Det kan påverka deras inställning till idrott då de kanske förknippar idrott med stress. 
Några ansåg att det bästa vore om idrottslektionen låg sist på schemat. Då skulle de 
inte behöva stressa efter idrottslektionen.  
 
Det är ändå skönt att ha det gjort och sen är man fri hela dagen men ändå, när man har det på slutet 
av dagen är det bara till att dra hem efter (Ceasar) 
 
Det uppfattades vara lagom att ha två idrottslektioner i veckan. Tiden på 55 minuter 
ansågs även det lagom då några elever faktiskt hade provat andra varianter som inte 
ansågs tillfredställande. Däremot var tiden efter lektionerna för knapp. Det var inte 
tillräckligt med tid mellan idrottslektionen och nästkommande lektion. 
 
 

5.3 Elevernas uppfattning av idrottsämnets innehåll 
 
Nedan redovisas vad eleverna anser att de lär sig och vad som är användbar 
respektive mindre användbar kunskap för dem. När det gäller innehållet överlag i 
idrottsundervisningen ansåg eleverna att det är ganska bra innehåll.  
 
Jag tycker det är rätt bra redan, fast det finns vissa saker man kanske inte gillar lika mycket t.ex. när 
man är i skogen och ska bygga vindskydd (Bertil) 
 
Jag tycker man lär sig det mesta, testa på allt och så (Anna) 
 

5.3.1 Innehåll i idrottsämnet som ansågs ge användbar kunskap 
Vissa moment i idrottsundervisningen ansågs vara bra och gav användbara 
kunskaper. De moment eleverna uttryckte vara bra är kost, motion och hälsa, 
orientering, simning, livräddning och ledarskapsövningar. 

Kost, motion och hälsa 
Sambandet mellan kost, motion och hälsa ansåg eleverna vara viktigt att ha kunskap 
om.  
 
Det här med kost o hälsa är bra o kunna inom, som vad som är bra att äta när man ska träna o vad 
man ska tänka på (Bodil) 
 
Några hade fått en stor del av denna undervisning på lektionerna i hemkunskapen.   
  
Vi har ju det i hemkunskapen, det var ju det här att förstå vad man ska äta för att få ut det bästa av 
träningen, det hör ju ihop hemkunskapen och idrotten där (Desiree) 
 
Hälsa o kost går vi igenom på hemkunskapen bara (Anna) 
 
De som inte fick samma undervisning i hemkunskapen tyckte ändå att det skulle vara 
bra att få lära sig mer om mat, motion och hälsa även på idrottslektionerna. 
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Alltså vi har ju inte mycket lektioner i hälsa. Det skulle vara bra att ha ibland, vi hade en lektion med 
kost o hälsa på idrotten men det känns för lite, jag tycker det skulle va mera (Cecilia) 

Orientering 
Eleverna uttryckte att orientering kändes tråkig att ha på lektionerna. Däremot var de 
flesta medvetna om att lära sig läsa kartor ändå var en viktig kunskap att ha med sig 
senare i livet. Exempelvis kunde kartkunskapen komma till användning vid resor.  
 
Orientering är rätt tråkigt men man kan ha nytta av det i framtiden, du vet läsa kartor (Adam) 
 
Orientering, just att man lär sig att läsa kartan. Man kanske inte behöver det nu men sen när man ska 
ut och resa och så (Bodil) 

Simning och livräddningskunskaper 
Både simning och livräddning ansågs av eleverna vara nödvändig kunskap.  
 
Men vi gör ju livräddning och så här också och det är väl bra att ha (Desiree) 
 
Jag tycker när vi är i simhallen är det bra när vi har klädsim o så, blir liksom tyngre o simma med 
kläder, det kan ju vara bra (Anna) 
 
Ledarskapsövningar 
Att utveckla en social kompetens angavs vara en kunskap som idrottsämnet kan bidra 
med. 
 
Sen väl att det är viktigt med social kompetens (Adam) 
 
Flickorna tyckte att egenledda lektioner var till stor nytta för dem. Att öva på att 
prata inför människor och att leda och planera en aktivitet tyckte de var ett viktigt 
moment.  
 
Ja… alltså de här egenledda lektionerna kan jag tycka är bra, man lär sig leda en grupp (Bodil) 
 
Men alltså man får öva att leda andra människor o prata inför andra o massa sånt (Anna) 
 

5.3.2 Innehåll i idrottsämnet som ansågs utveckla sekundära 
kvaliteter 

Vissa moment upplevde eleverna bidrog till att utveckla sekundära kvaliteter. 
Bollspel, redskapsgymnastik och musikprogram är exempel på aktiviteter som bidrar 
till sekundära kvaliteter enligt eleverna. 
 
Bollspel 
Pojkarna ansåg att bollsporter var kul men inget de kommer att ha nytta av i 
framtiden. Någon tillade att bollsport tränar även kondition. På så sätt kunde 
bollsporter ge en kunskap för framtiden.  
 
Alltså jag tycker det är kul med bollsporter och så nu men i framtiden har vi ingen direkt nytta av 
dem. Men visst konditionen ingår ju lite där också om man tar i och är seriös och så (Adam)  
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Redskapsgymnastik och musikprogram 
Vid första anblick ansågs både redskapsgymnastik och musikprogram av flickorna 
vara onödiga kunskaper.  Efter en stunds resonemang kom de fram till vissa 
kvaliteter dessa moment faktiskt tillförde. 
 
Musikprogram och steg till musik var enligt flickorna onödig kunskap att ha med sig 
ut i livet.  
 
Det här med dansen att man ska göra steg till musik, jag kommer ju inte behöva det sen, inte ha 
någon nytta av det, inte om man jämför med typ orientering (Bodil) 
 
Även redskapsgymnastik ansågs onödig då de inte skulle hjula eller hoppa över 
plintar någonsin igen.  
 
Jag har ingen användning av att kunna hoppa över en plint i framtiden (Anna)  
 
Flickorna resonerade vidare att både rörelse till musik och redskapsgymnastik 
tränade kvaliteter såsom koordination och smidighet.  
 
Hjula, stå på händer, hänga upp o ner o sånt har jag ingen nytta av, men i o för sig, det handlar ju om 
smidighet o sånt. O dans är ju koordination egentligen (Desiree) 
  
Kvaliteter såsom styrka, koordination och balans ska eleverna ska lära sig i ämnet 
enligt flickorna.  
 
Men dans är ju koordination och det är ju sådant man ska lära sig också. Typ styrka, balans och 
koordination och sådant (Cecilia) 
 

5.3.3 Innehåll i idrottsämnet som ansågs mindre viktigt 
Vissa moment i idrottsundervisningen ansågs vara mindre viktiga. Eleverna förstod 
inte alltid syftet med momenten. Utevistelse under samtliga årstider var inte populärt. 
Även friluftsliv, lek i skogen, avslappning och konditionstester upplevdes mindre 
viktiga. 

Friluftsliv 
Det resonerades kring att lära sig överleva på olika sätt i naturen genom att t.ex. 
bygga vindskydd. Några av eleverna ställde sig frågande till om det verkligen ingick 
i kunskapsmålen.  
 
Det här med att bygga vindskydd som vi gör, ingår det egentligen? (Desiree) 
 
Jag tvekar lite på det faktiskt (Adam) 
 
Någon trodde att det möjligtvis kunde vara bra någon gång i framtiden att klara av att 
bygga ett vindskydd. 
 
Jag vet inte… kanske behöver jag bygga vindskydd i framtiden (Bertil) 
 
Det kan tolkas i målen att bygga vindskydd skulle kunna vara en väg att nå målet 
som innebär att kunna genomföra vistelse i naturen under samtliga årstider.  
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Utevistelse under samtliga årstider 
De intervjuade eleverna hade idrottslektion utomhus en gång i veckan året om. Det 
uppkom en rad åsikter om detta. Eleverna verkade inte vara riktigt nöjda med detta 
system. Målet i kursplanen som innebär att kunna genomföra vistelse i naturen under 
samtliga årstider är tolkningsbart på så sätt att det inte står specificerat hur mycket tid 
som ska läggas på utomhusaktiviteter. Hårt draget skulle det räcka med 4 tillfällen. 
Det är upp till varje idrottslärare och skola att bestämma. Eleverna uttryckte 
argument mot utevistelse under kallare årstider. 
 
Man ska ha så mycket kläder med sig och det blir så mycket packning hela tiden(Cecilia) 
 
Och så är det ingen som vill röra sig heller för det blir ju bara så jobbigt (Anna) 
 
Nästan varje gång det är utegympa så ösregnar det, så spelar vi kanske brännboll, så är det svinkallt 
o då står man bara där o fryser ihjäl (Desiree) 
 
De flesta eleverna tyckte att det skulle vara bra att ha lektion utomhus under varmare 
årstider.  
 
Jag tycker man kan vara ute på våren alltså så och typ efter sommaren typ till oktober, inte hela 
vintern (Anna)  
 
Just när det är soligt o varmt måste jag säga, är det synd faktiskt att vi har gympan inne (Adam) 
 
Några av eleverna föreslog en flexibel planering. Då kunde lärare och klassen 
bestämma tillsammans att vara ute några gånger under läsåret. I dessa fall kunde 
läraren informera klassen om de skulle vara utomhus eller i idrottshallen inför varje 
ny vecka.  
 
Eller så kan läraren bara informera bara, den här veckan ska vi bygga vindskydd, ta med utekläder 
(Bertil) 
 
Ett annat förslag som framkom var att ha lektionen i idrottshallen om det skulle 
regna.   
 
Man kan ju ha det bara det inte är dåligt väder för det förstör ju allting. Man kan ju gå in istället 
(David) 
 
Det borde gå att ställa in, alltså ifall det regnar, då borde man kunna vara inomhus(Bodil) 
 
Då eleverna till en början visade en negativ inställning till utevistelse vid kyligare 
väderlek var det positivt att de själva resonerade kring och gav förslag på hur det 
skulle kunna se ut istället. 
  
Lek i skogen 
Ett moment som några elever påpekade att de inte förstod syftet med var en slags lek 
i skogen. Att göra denna lek i skogen kunde några elever inte se någon mening eller 
syfte med.  
 
Det här med flaggan begriper inte jag, springa runt i skogen så där, jag fattar inte vad som är 
meningen med det egentligen (Adam)  
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Avslappningsband 
Ibland var det avslappningsövningar i slutet på lektionerna. Då lyssnade de på ett 
band med instruktioner. Syftet att slappna av förlorades då det upplevdes störande att 
lyssna på en röst på bandet. Ett förslag var att det i så fall skulle vara bättre att lyssna 
på lugn musik istället. 
 
Hellre att ligga och lyssna på lugn musik än att höra henne prata. Sen tar det ju tjugo minuter innan 
hon slutar pratar, alltså det är omöjligt att slappna av när hon pratar (David) 
 
Konditionstester 
Konditionstester ansågs av flertalet som onödiga för framtiden. Däremot var det bra 
att göra dem i skolan för att få se hur bra kondition man har. Konditionstester kunde 
alltså vara intressanta just nu men inget de trodde sig använda sig av i framtiden. 
 
Man ser ju ens kondition, annars tycker jag inte det är så nyttigt, men ja nu kan det vara bra (Adam) 
 
 

5.1 Elevernas uppfattning av idrottsämnets 
kunskapsmål 

 
Nedan följer resultatet av hur eleverna uppfattar idrottsämnets kunskapsmål. Vägen 
för att nå kunskapsmålen är konkret vad som görs på lektionerna, innehållet. 
Ramarna för innehållet är kunskapsmålen. Eleverna är osäkra på vad kunskapsmålen 
egentligen består av och vad de ska uppnå. 

5.1.1 Vägen för att nå kunskapsmålen 
Elevsvaren uttrycker att både läraren och även eleverna själva bestämmer på olika 
sätt hur vägen för att uppnå kunskapsmålen ska se ut. 
 
Lärarens roll 
Samtliga elever ansåg att läraren i första hand bestämmer innehållet på lektionerna.  
 
Ja det är mest läraren som bestämmer vad vi gör (Cecilia) 
 
Det är han som bestämmer (Desiree) 
 
Eleverna uttrycker att även de kan påverka innehållet på olika sätt. 
 
Elevernas roll 
Det framkom några olika sätt som eleverna tyckte de kunde använda sig av för att 
bestämma innehållet på idrottslektionerna. Eleverna kunde påverka innehållet genom 
elevledda lektioner. Genom att planera och leda en egen lektion kunde de på så sätt 
ha inflytande över innehållet i idrottsundervisningen.  
 
Elever kan hålla i gympan (Eva) 
 
Elevledda lektioner har vi ibland (Bertil) 
 
Några elever tyckte innehållet även påverkades genom att de kom med förslag på 
aktiviteter till läraren. 
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Det är ju han som bestämmer men vi får ju vara med och tycka till lite ibland också (Bodil) 
 
Vi kan väl komma med förslag och så (Adam) 
 
Innehållet kunde påverkas genom att säga ifrån och då kunde läraren i vissa fall 
ändra innehållet.  
 
Om vi klagar för mycket så kan han ändra, men det är ju inte ofta (David) 
 
Förutom att innehållet avgörs av läraren och eleverna framkom även att yttre faktorer 
kan ha en viss påverkan. 
 
Yttre faktorer 
Vädret kunde vara en bestämmande faktor över innehållet vid lektioner utomhus.  
 
Alltså vädret kan ju göra att vi ändrar på vad vi tänkte göra (Adam) 
 
Det är ytterst kursplanen som bestämmer ramarna för innehållet genom ett antal mål 
som eleverna ska ha uppnått efter avslutad grundskola.  

5.1.2 Kunskap om kunskapsmålen 
Det visade sig att ingen av de intervjuade eleverna kände sig säkra på vad 
kunskapsmålen i kursplanen för idrott och hälsa egentligen innebar. Eleverna hade 
inte sett kursplanen och kände sig osäkra på vad den kunde innehålla. En elev menar 
att om eleverna hade vetat mer om vad som krävs och vad de ska göra skulle de 
kämpa mer.  
 
Man skulle nog kämpa mer om man visste vad som krävdes och behövdes (David) 
 
En annan elev uttryckte att det han sett av kursplanerna i andra ämnen var svårt att 
förstå. Kunskapsmålen överlag kunde vara tydligare och enklare skrivna enligt 
honom.  
 
Vi har ju kollat på dom i svenskan o musiken. Men dom är ändå lite krångligt skrivna också… så alla 
kanske inte… så man förenklar det lite hade det varit lättare (Adam) 
 
Även om eleverna funderade länge och svarade trevande så kan deras svar relateras 
till många av kunskapsmålen på ett eller annat sätt, vilket visar att de visste en del 
om kursplanen i alla fall.  

Kunskapsmål eleverna var medvetna om 
Eleverna var väl medvetna om att det var viktigt att lära sig sambandet mellan kost 
och motion. 
 
Att förstå sen vad man ska äta för att få ut det bästa av träningen (Anna) 
 
Det här med kost och motion pratar han ju mycket om… det är ju viktigt tycker jag (Desiree) 
 
Att kunna utföra ett rörelseprogram till musik ingår i målen samt att utföra en 
ledaruppgift i någon form. Det var eleverna medvetna om. 
 
Det med steg till musiken ingår väl också (Cecilia) 
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Sen är det väl att ha en egen lektion (Bertil) 
 
Andra moment eleverna tyckte var kunskapsmål var friidrott och orientering och 
med en viss tveksamhet även simning och bollsporter. 
 
”Det är väl massa typ med friidrott och orientering och sådant (Anna)” 
 
”Eh, simningen eller (David)” 
 
”Jag vet inte, kanske att man ska kunna delta eller utöva olika bollsporter eller något står det 
(Adam)” 

Kunskapsmål eleverna inte var medvetna om 
Nödsituationer, livräddning, säkerhet, ergonomi, lek och dans är moment som finns 
med i kunskapsmålen, men eleverna tog inte upp dessa moment överhuvudtaget.  När 
det gäller rörelse till musik var det egenutformade gympaprogram eleverna menade, 
inte dans.  
 
Elevernas uppfattning av kunskapsmålen kan bli ännu bättre då det visade sig att ett 
antal viktiga moment inte omnämndes överhuvudtaget. Elevsvaren uttrycker att 
idrottsämnets innehåll bestäms av främst läraren. Eleverna upplevde också att de på 
olika sätt kunde påverka innehållet. Andra faktorer som påverkar innehållet kan vara 
vädret. 
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6 DISKUSSION 
 
Texten utgår från syftet och huvudstrukturen är densamma som i resultatkapitlet.  
Resultatet diskuteras och relateras till bakgrunden.  
 

6.1 Elevernas uppfattning av idrottsämnets syfte i skolan 
 
Ämnet idrott och hälsas syfte i skolan upplevdes väldigt klart och tydligt av eleverna. 
Det fanns ett huvudargument: att få tillfälle för rörelse. Förutom att få motion ansågs 
det vara bra med en rörelsepaus eftersom eleverna sitter stilla resterande tid i skolan. 
Idrottsämnet ansågs även ge tillfälle att aktivera ungdomar som inte rör på sig på 
fritiden.  Ungdomar som är inaktiva på sin fritid ökar och enligt Ekblom & Nilsson 
(2000) är den fysiska aktiviteten under skoltid mycket viktig för just dessa 
ungdomar. Ett annat motiv för att ämnet syftade till att utveckla kunskaper såsom 
samarbete och social kompetens.  
 
Elevernas förklaring till syftet för idrottsämnet stämmer väl överens med resultatet i 
Skolverkets utvärdering av ämnet samt med rapporten av Larsson & Redelius (2004). 
I båda undersökningarna anger eleverna att syftet för idrottsämnet, förutom att vara 
kul, är en rörelsepaus och ett tillfälle att utvecklas socialt. Elevernas åsikter stämmer 
även överens med Larssons (2008) och Raustorps (2000) argument för ämnet, 
nämligen motion och social fostran. Dessa argument återkommer vid en tillbakablick 
i ämnets historia. Syftet var i ett historiskt perspektiv att fostra individen genom 
fysisk aktivitet enligt Duesund, (1996) och Gustavsson (1998). Både Raustorp (2000) 
och Wolmesjö (2006) menar att idrottsämnet har ett underbyggande syfte för de 
teoretiska ämnena i skolan då den fysiska aktiviteten medför att eleverna presterar 
bättre i dessa ämnen. I den här studien framlades inga framträdande argument om 
studiefrämjande skäl. Då eleverna i den här studien uppfattade idrottsämnet vara en 
välkommen rörelsepaus från den annars stillasittande skoldagen skulle det kanske 
kunna höja deras prestationsförmåga i de teoretiska ämnena.   
 
Dessa argument för idrottsämnet är bra. Det som möjligtvis saknas är en bredare 
grund för varför idrottsämnet finns och varför det är viktigt. De argument och syften 
för ämnet som råder skulle kunna nedvärdera ämnets status då mer fördjupande 
kunskaper som t.ex. sambandet om kost, motion och hälsa utelämnas. Det skulle vara 
bra om den nya kursplanen kommer att upplevas mer tydlig i avseendet vad eleverna 
egentligen ska lära sig i ämnet. Orsaken till att en ny kursplan ges ut är enligt 
Skolverket (2009) och Folkhälsoinstitutet (2010) just att den ska tydligare beskriva 
vilka kunskaper ämnet ska inriktas mot. Det i sin tur skulle kunna medföra ett 
förändrat synsätt på ämnet. Både nuvarande kursplan och den nya kursplanen 
uttrycker att ett syfte är att ge eleverna kunskaper till en hälsosam livsstil. Att 
prioritera det syftet ännu mer och förmedla det i undervisning på ett tydligare sätt 
kan gynna inte bara samhället, utan den enskilda individen i ett längre perspektiv.  
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6.2 Elevernas uppfattning av idrottsämnets tidsaspekt 
 
Varken mer eller mindre utrymme i schemat för idrottsundervisning efterfrågas av 
eleverna. De var nöjda med två lektionstimmar i veckan. Här emotsäger eleverna sig 
själva då flertalet tyckte det var skönt att få ett rörelseavbrott i skolan då de på övriga 
lektioner mest satt stilla. I det avseendet borde det vara bra att få ett rörelseavbrott 
varje skoldag. Däremot visar både Skolverkets utvärdering och Larsson & Redelius 
(2004) rapport att majoriteten av eleverna vill ha mer tid för ämnet idrott och hälsa i 
skolan. 
 
Om eleverna på den här skolan hade fått möjlighet till rörelseavbrott i form av t.ex. 
en promenad under skoltid så kanske de hade varit positiva till det. Det kan hända att 
eleverna tyckte att det var fullt tillräckligt att ta med idrottskläder två dagar i veckan.  
Det kan också handla om vana. Som Raustorp (2000) påpekar, skars tiden för idrott 
och hälsa ned drastiskt i och med införandet av kursplanen 1994. Hade eleverna varit 
vana vid fler idrottslektioner på schemat kan det hända att de reagerat då tiden 
minskades. 
 
Larsson (2008) påpekar att skolan enligt skollagen sedan 2003 har ett ansvar att 
erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet utöver idrottsämnet. Det erbjöds ingen extra 
tid för motion utöver ordinarie idrottslektioner på den här skolan. Det kan möjligtvis 
bero på att många högstadieskolor har svårt att erbjuda det eftersom det i slutändan 
handlar om resurser och tid. För att få daglig fysisk aktivitet till stånd, även om det 
bara handlar om något så enkelt som en promenad, behövs det förmodligen någon 
form av ledare för aktiviteten.  
 
Eleverna var nöjda med idrottslektion två gånger i veckan och det kan ändå betraktas 
ge regelbunden motion. När fysisk aktivitet sker regelbundet gynnar det enligt 
Almvärn & Fäldt (2001), Paulun (2004) och Folkhälsoinstitutet (1997) både den 
psykiska och den fysiska hälsan. 
 

6.3 Elevernas uppfattning av idrottsämnets innehåll  
 
När det gäller innehållet överlag i undervisningen var eleverna relativt nöjda och 
tillfreds då de tyckte utbudet av aktiviteter var brett. Ett brett utbud av aktiviteter 
anses viktigt för eleverna både i Skolverkets utvärdering NU-03 och i studien av 
Rikard & Banville (2006). En del kunskaper och moment kunde eleverna se sig ha 
nytta av i ett livslångt perspektiv, medan andra kunskaper ansågs vara mindre 
användbara. Vissa moment tycktes först onödiga och de förstod inte varför det ingick 
i undervisningen, men med eftertanke kunde de se indirekta kunskapskvaliteter som 
momenten medförde. 
 
1994 års kursplan medförde ett namnbyte från Idrott till Idrott och hälsa och 
Raustorp (2000) beskriver att hälsa och livsstil ur ett livslångt perspektiv betonas i 
större utsträckning än tidigare.  Flertalet elever beskrev att kunskap om kost, hälsa 
och motion och hur det hängde ihop var viktigt för dem. Jag tolkar det som väldigt 
positivt att de skulle vilja lära sig mer om detta på idrottslektionerna.  
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Orientering hörde också till en viktig kunskap enligt många elever även om det 
upplevdes som ett ganska tråkigt moment. De kunde se att de hade användning av 
kartkunskap även senare i livet. Jag tolkar det inte som att de menar att orientera 
genom att hitta kontroller i skogen som undervisningen oftast går ut på. Eleverna 
kunde se bortom kontroller i skogen och applicerade kartkunskapen som användbar 
vid resor av olika slag. Det är vanligt att ungdomar ger sig ut i världen på längre 
resor numera. Det kan vara ett bra argument för idrottsläraren att använda för att 
motivera orientering.  
 
Att få tillfälle på idrottslektionerna att utveckla sitt ledarskap upplevdes positivt av 
eleverna. Ledarskap var de medvetna om att de kunde använda sig av i andra 
sammanhang. Precis som med kartkunskap tänker eleverna även här steget längre 
och kan applicera möjligheten att använda kunskapen i andra sammanhang. Även 
simning och livräddning tillhörde livslånga kunskaper enligt eleverna. 
  
Bollspel är ett exempel på aktivitet som kan medföra andra kunskaper än just själva 
bollspelet. Bollspel ansågs vara roligt men oviktigt då eleverna kanske inte skulle 
utöva det i framtiden. Däremot gav bollspel ett mervärde i form av utveckling av 
konditionen. Även redskapsgymnastik och rörelse till musik ansågs ge ett mervärde. 
Vid första anblick ansågs dessa moment vara oanvändbara och onödiga. Eleverna 
skulle aldrig mer hoppa över en plint eller göra några rörelseprogram till musik igen. 
Efter en stunds fundering lyftes andra argument fram. Kvaliteter såsom koordination 
och balans tränades indirekt genom dessa moment. Idrottsundervisningen med dess 
fysiska aktiviteter kan även bidra med ytterligare mervärden, som dock inte framkom 
i den här undersökningen. Både Almvärn & Fäldt (2001) och Wolmesjö (2006) 
menar att idrottsundervisningen kan ge gemenskap, samhörighet i gruppen och 
trygghet vilket påverkar och utvecklar den psykiska och sociala hälsan positivt.  
 
Friluftsliv är ett exempel Annerstedt (1995) ger på moment som kom att betonas 
hårdare då den nuvarande kursplanen Lpo94 infördes. Enligt nuvarande kursplan 
Lpo94 ingår undervisning utomhus och i den kommande kursplanen betonas 
utevistelse ännu mer. Den här skolan hade dragit utevistelse till sin spets genom att 
undervisa utomhus en av två lektioner i veckan året om. Det kan vara en bra idé då 
många människor håller sig mer inomhus under det mörka vinterhalvåret. Ungdomar 
blir mer och mer inaktiva och Ekblom & Nilsson (2000)  menar att spontanidrotten 
bland barn och ungdomar minskar. Spontanidrott sker för det mesta utomhus t ex på 
gatan, skolgården eller i skogen.  Elever på högstadiet går oftast inte ut på rasterna 
som de gör i de lägre årskurserna. Det kan dels bero på att det spontana intresset för 
leken avtar i puberteten, dels kan det bero på att skolgårdarna på många 
högstadieskolor inte inbjuder till aktivitet.  
 
Eleverna i den här undersökningen var mycket missnöjda med systemet med 
utomhusundervisning. De framlade många argument till varför det var bättre att ha 
idrottslektionen inomhus. Argumenten handlade om att det var kallt ute och ibland 
regnade det vilket inte var speciellt inbjudande till rörelse och engagemang. Då 
tänker jag på alla barn som går på dagisverksamhet som ofta är ute och leker flera 
timmar dagligen. Varför är ungdomar negativt inställda till dåligt väder? Vad det 
beror på kan diskuteras. Det skulle kunna bero på att de inte vet riktigt hur de ska klä 
sig rätt för utevistelse. Det kan också bero på att de helt enkelt inte har råd att 
införskaffa den här typen av klädsel då de kanske bara använder den på 
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idrottslektionen. Eller kan det vara så att de inte är tillräckligt härdade eller vana vid 
att vistas utomhus?  
 
Däremot var eleverna välvilliga till att kompromissa och gav en del förslag på 
lösningar, vilket var positivt. Kärnan var att de ville få möjlighet att vistas inomhus 
vid dåligt väder. Här har läraren en stor uppgift att vända den negativa känslan som 
utevistelsen i det här fallet har bidragit till. Det skulle vara bra att visa eleverna vad 
det står om utevistelse i kursplanen och även visa dem vad forskning säger om hälsa 
och utevistelse. För att öka förståelsen om utevistelsens positiva effekter ytterligare 
krävs det enligt Winroth & Rydqvist (1995) inte bara teoretisk fakta, utan även att 
eleverna gör det praktiskt. Det handlar då om förståelsebaserad kunskap. Att frisk 
luft gör oss gott är ett vedertaget begrepp, men att känna till detta gentemot att 
verkligen vistas utomhus är skillnad. Syftet med utevistelsen är ju att ge eleverna en 
positiv upplevelse så att de i ett livslångt perspektiv känner ett värde av att vistas 
utomhus. 
 

6.4 Elevernas uppfattning av idrottsämnets kunskapsmål  
 
Kursplanens kunskapsmål för idrottsämnet ska styra innehållet på idrottslektionerna 
och bör vara kända för eleverna. Läraren tolkar kunskapsmålen och planerar 
undervisningen. Eleverna i undersökningen hade ett visst inflytande i planeringen 
genom ledaruppgifter och önskemål.  

6.4.1 Vägen för att nå kunskapsmålen 
Jag kan genom min undersökning se att det finns flera avgörande faktorer i olika led 
som bestämmer hur vägen för att uppnå kunskapsmålen i idrottsämnet ser ut. Min 
första tanke var att kursplanen med sina kunskapsmål, styrdokumentet som varje 
lärare måste följa, i första hand avgör hur lektionerna fylls.  
 
Eleverna var eniga om att det är läraren som i första hand avgör innehållet. Möjligen 
tänkte de rent innehållsmässigt på lektionerna. Det framkom även att innehållet 
kunde utformas av elevernas inflytande på olika sätt. Det är bra att eleverna upplevde 
delaktighet i innehållet då skolan enligt läroplanen ska genomsyras av 
elevinflytande. Elevinflytande är viktigt eftersom när man får tillfälle att påverka 
händelser, i det här fallet idrottslektionen, bidrar det till att öka känslan av 
sammanhang, KASAM. En ökad känsla av sammanhang påverkar i sin tur hälsan 
positivt. KASAM är t o m den mest betydelsefulla faktorn för en god hälsa menar 
Winroth & Rydqvist (1995). Därför är det troligtvis mycket positivt då eleverna får 
möjlighet till delaktighet och inflytande i idrottsundervisningen. 
 
Imsen (1999) beskriver tre olika faktorer som bestämmer innehållet i kursplanen. Det 
är att skolan ska lägga vikt vid det som är gemensamt för alla som bor i ett land, att 
skolan med sina ämnen har en reproduktiv funktion, och att ämnena i skolan ska 
utveckla individens personlighet och identitet. Den reproduktiva funktionen innebär 
enligt Imsen (1999) att överföra kunskap som samhället uppnått till den uppväxande 
generationen. Det här kan märkas tydligt i idrottsämnets kursplan. I Sverige har vi 
djupa traditioner inom idrottsämnet när det gäller t.ex. friluftsliv, orientering och 
simning, vilket även kan utläsas i kursplanens kunskapsmål. De är också exempel på 
överföring av kunskap som anses viktig för oss i Sverige. Det är intressant att 
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eleverna i studien av Larsson & Redelius (2004) uppger att bollspel och bollekar 
dominerar lektionsinnehållet. Dessa aktiviteter står inte ens med i kursplanen. 
Rimligen vore kanske att moment som tydligt finns i kursplanen dominerar 
lektionsinnehållet. Att ämnena i skolan ska utveckla individens personlighet och 
identitet återspeglas tydligt i kursplanen för idrott och hälsa. Av resultatet framgår att 
ledarskap, samarbete och social kompetens är kvalitéer eleverna upplever ges tillfälle 
för att utveckla genom idrottsundervisningen.  

6.4.2 Kunskap om kunskapsmålen 
Det visade sig att eleverna i intervjun inte var helt medvetna om kunskapsmålen för 
ämnet idrott och hälsa. Ändå kunde de anknyta till flera av målen, vilket var positivt. 
Kanske är det så att deras lärare berättar för dem om målen inför vissa moment och 
att eleverna på så sätt känner till målen i kursplanen på ett omedvetet plan. 
Kunskapen om kunskapsmålen för idrottsämnet kan troligtvis alltid förbättras hos 
eleverna.  
 
Resultatet visar att om eleverna känner sig mer medvetna om kunskapsmålen och 
visste mer exakt vad som krävdes av dem skulle de anstränga sig mer. Känslan av 
sammanhang (KASAM), vilken är viktig för en människas hälsa, skulle kunna öka 
om kunskapsmålen var mer kända för eleverna. Precis som Almvärn & Fäldt (2001) 
menar, är idrott i sig med rörelse och ritualer redan mycket positivt för känslan av 
sammanhang. För att öka engagemanget på idrottslektionerna ännu mera kan det 
därför vara en bra idé att tydliggöra kunskapsmålen på ett bättre sätt. Skolverkets 
utvärdering av ämnet, Nu-03, visade att reflektion, samtal och diskussion 
förekommer i mycket liten utsträckning i idrottsämnet. Ett sätt att tydliggöra 
kunskapsmålen kan just vara genom samtal, reflektioner och diskussioner på 
idrottslektionen. 
 
Syftet med den nya kursplanen enligt Skolverket är att den ska skrivas på ett sätt som 
gör den mer lättförståelig för lärare, elever och föräldrar. Den nya kursplanen som 
börjar gälla 2011 medför förhoppningsvis att det blir lättare för läraren att förmedla 
kursplan och mål på ett bättre sätt än tidigare.  
 

6.5 Slutsats 
 
Elevernas uppfattning om idrottsämnets syfte stämde väl överens med tidigare 
undersökningar och till viss del även med det historiska perspektivet. Syftet har varit 
och verkar fortfarande vara ett rörelseavbrott, att främja folkhälsan och att fostra 
socialt. Tidsaspekten upplevdes i den här undersökningen vara lagom, vilket inte 
stämmer överens med tidigare undersökningar där eleverna önskar mer tid i 
idrottsundervisning. Innehållet i idrottsundervisningen upplevdes varierande och 
brett. Vissa delar upplevdes viktigare än andra.  
 
Jag kan dra slutsatsen att i vissa fall gör eleverna moment där de inte är medvetna om 
varför de görs och vad de ska lära sig. Det skulle kunna vara eleverna till godo om 
läraren motiverar tydligare varför eleverna ska göra ett visst moment och vilka 
kunskaper momentet kan medföra. Vid intervjuerna visade det sig att eleverna själva 
efter en stunds fundering kunde resonera sig fram till olika syften med momenten. 
De hade en insikt i vad de skulle lära sig men kanske inte ordagrant enligt 
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kursplanen. Det kan vara eleverna tillgodo om läraren lägger tid i undervisningen till 
att låta eleverna reflektera och diskutera före eller efter vissa moment. Diskussioner, 
samtal och reflektioner kan bidra till att öka medvetenheten ännu mer av vilka 
kunskaper idrottsämnet faktiskt förmedlar. Meningsfullheten skulle kunna öka om 
syftet medvetandegörs tydligare för eleverna.  
 
Examensarbetets huvudsyfte är att utveckla kunskap om undervisningen i idrott och 
hälsa sett ur elevernas perspektiv. Då den nya kurplanen börjar gälla 2011 kan det 
vara ett bra tillfälle för idrottslärare att revidera de lokala kursplanerna. Genom att 
undersöka elevers perspektiv på idrottsundervisning kan det vara till hjälp och 
inspiration vid revidering av lokala kursplaner.  
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BILAGA 1 
INTERVJUMALL ELEVER 
 
Deltagare i intervjun: 
 
Kön? Ålder?   Årskurs?  Inställning till ämnet idrott och hälsa? 
A 
B 
C 
D 
E 
 
 
Vem/vad bestämmer innehållet på lektionerna? 
 
Varför finns ämnet i skolan? 
 
 
Vad tror  ni man ska lära sig i ämnet idrott och hälsa? 
 
Vad tycker ni man ska lära sig i ämnet? 
 
 
Vilka moment/kunskaper tycker ni är viktigast för er just nu? 
 
Vilka moment/kunskaper tycker ni är viktigast att bära med sig i livet? 
 
Vilka kunskaper är mindre viktiga? 
 
Vilka kunskaper saknas i dagens idrottsundervisning som borde finnas med? 
 
Vilka kunskaper är helt onödiga i dagens idrottsundervisning? 
 
 
Vad vet ni om kursplanen i ämnet idrott och hälsa? 
 
Vad tycker ni ska ingå i den nya kursplanen? 
 
Hur mycket tid på schemat behövs till idrott och hälsa? 
 
 
Är det något ni vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Jane Alexandersson och jag gör just nu ett examensarbete vid högskolan i 
Kalmar. Jag har valt att undersöka vad ungdomarna i högstadiet anser om idrottsämnet. Vad 
tycker de man ska lära sig i idrottsundervisningen?  Vad tycker de är viktig kunskap? Vad är 
mindre viktigt? Saknar de något i idrottsundervisningen i skolan? Och så vidare...  
 
Jag har tillfrågat Era ungdomar om de skulle vilja ställa upp på en intervju nästa vecka. De 
tackade ja. Nu undrar jag om det är ok för Er föräldrar att jag intervjuar Era ungdomar? 
 
Det är anonymt förstås.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Jane Alexandersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 3 
 

 

 
Kursplan för Idrott och hälsa 

Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135  
Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. 
Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur 
vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska 
och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 
Under generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger 
kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att 
bedriva dem. Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett 
grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika 
aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 
förståelse och respekt för andra. 
Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott 
och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett 
mångkulturellt och internationellt samhälle. 
Mål att sträva mot 
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, 
– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 
– 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, 
– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge 
uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 
– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med 
andra, 
– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i 
samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt 
ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor, 
– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 
– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, 
danser och idrottsformer i olika kulturer, 
– utvecklar kunskaper om och beredskap för handlande i nöd- och katastrofsituationer 
både på land, i och vid vatten. 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga 
rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, 
erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande 
är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. 
Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för både 
uppväxttiden och senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att själva ta 
ett ansvar för uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning. 
Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet 
förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I 
ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen 
vid olycksfall. 
Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar 
är beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning 
utvecklas. Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl 
hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv. Tillsammans med 
kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids kroppsövningskultur ger 
ämnet möjligheter att bl.a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv ifrågasätta de idealbilder 
som sprids via olika medier. I ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse för 



 

människors olika förutsättningar när det gäller fysiska aktiviteter. Ett kulturellt perspektiv 
i ämnet speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och rörelseuttryck i 
andra kulturer. 
Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig rörelserepertoar 
kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv upplevelse av rörelse 
och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på så 
sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger 
möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter samt träna 
kondition, styrka och rörlighet. 
Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det 
gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får 
eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse 
för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för 
betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det f emte skolåret 
Eleven skall  
– behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och 
kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik, 
– ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på 
rygg, och hantera nödsituationer vid vatten, 
– ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett, 
– kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel, 
– ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för 
allemansrätten, 
– känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan, 
– ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och 
om hur skador kan undvikas. 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det n ionde skolåret 

Eleven skall  
– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 
ergonomi i vardagliga sammanhang, 
– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 
rörelseuppgifter, 
– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 
– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 
planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, 
– kunna hantera nödsituationer i och vid vatten, 
– ha kunskaper i livräddande första hjälp, 
– ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt. 
Bedömning i ämnet idrott och hälsa 
Bedömningens inriktning  

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna kroppen 
fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan 
bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att elevens kunskaper 
om vilka faktorer som påverkar den egna hälsan är en viktig bedömningsgrund. Elevens 
förmåga att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett 
ändamålsenligt sätt liksom bredden av fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen.  
Ytterligare en bedömningsgrund är elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll och 
precision liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och 
stämningar. Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters 
betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv är av 
vikt vid bedömningen. 
Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och 
välbefinnande kan bibehållas och förbättras.  
Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa. 
Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska 
aktiviteter. 
Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider.  
Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika 
fysiska aktiviteter. 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 



 

Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av 
olika idrotts- och friluftsaktiviteter. 
Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt 
motionsprogram. 
Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med 
hänsyn till olika deltagares behov. 
Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på 
exempelvis balans, precision och tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 4 
 
Skolverkets förslag till kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 

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

Syfte 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 
rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom 
undervisningen ska eleverna få möta många olika slags rörelseaktivteter. Eleverna ska 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan 
och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, 
genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen 
också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges 
förutsättningar 
att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga 
och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att 
delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 
kroppsuppfattning 
och positiv självbild. 
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer 
och naturen under olika årstider, och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker 
och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i 
nöd situationer. 
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att 
utveckla förmågan att 
- röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang, 
- planera, genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika 
synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 
- genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och 
miljöer, samt 
- förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i 
vatten. 
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Centralt innehåll 
Undervisningen i idrott och hälsa ska behandla följande 
centrala innehåll 
I årskurserna 1–3 
Rörelse 
- Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras 
sammansatta former i lekar, danser och rörelser till musik, inomhus och utomhus. 
- Enkla lekar och danser och deras regler. 
- Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 



 

- Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, fl yta och simma i mag- och ryggläge. 

Friluftsliv och utevistelse 
- Att orientera sig i närmiljön samt enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver 
rumsuppfattning. 
- Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. 
- Allemansrättens grunder. 
- Ord och begrepp för att kunna samtala om upplevelser av lek, hälsa och naturoch 
utevistelser. 
- Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och 
ute vistelser. 

I årskurserna 4–6 
Rörelse 
- Sammansatta grundformer i kombination med olika redskap. 
- Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till 
musik. 
- Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 
- Simning i mag- och ryggläge. 

Hälsa och livsstil 
- Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. 
- Vilka kulturella och geografi ska förhållanden i närmiljön som påverkar och 
möjliggör valet av fysiska aktiviteter. 
- Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. 
- Ord och begrepp för att kunna samtala om upplevelser av olika fysiska aktiviteter 
och träningsformer. 

Friluftsliv och utevistelse 
- Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors 
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uppbyggnad och symboler. 
- Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika 
årstider. 
- Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 
- Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. 
- Badvett samt säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten 
med hjälpredskap. 

I årskurserna 7–9 
Rörelse 
- Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser 
och rörelser till musik. 
- Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa 
aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. 
- Traditionella och moderna danser, samt rörelse- och träningsprogram till musik. 
- Olika simsätt i mag- och ryggläge. 

Hälsa och livsstil 
- Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 
- Ord och begrepp för att kunna samtala om upplevelser och effekter av olika 
fysiska aktiviteter och träningsformer. 
- Förebyggande av skador, till exempel genom allsidig träning. 
- Olika defi nitioner av hälsa, samt samband mellan rörelse, kost och hälsa. 
- Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och 
regler som reglerar detta. 



 

- Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 
- Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, 
till exempel av genus. 

Friluftsliv och utevistelser 
- Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för 
positionering. 
- Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 
- Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 
- Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 
- Badvett samt säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid 
vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen. 
Skolverkets arbetsversion av kunskapskrav i idrott och hälsa i grundskolan 

Arbetsversio
n 
Kunskapskrav 
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 6 
Eleven använder sin allsidiga rörelseförmåga i givna danser, lekar, spel, idrotter och 
rörelseuppgifter till musik med viss säkerhet samt beskriver med exempel hur de 
fungerar och är uppbyggda. 
Eleven planerar och genomför rörelseaktiviteter med tillfredsställande resultat 
samt beskriver med exempel enkla samband mellan rörelseaktivitet och hälsa. Efter 
genomförd aktivitet avger eleven ett enklare omdöme om sin egen aktivitet utifrån 
givna frågeställningar. 
Vid naturvistelse i kända förhållanden och miljöer genomför eleven aktiviteter med 
viss säkerhet samt beskriver med exempel hur allemansrättens rättigheter och 
skyldigheter 
tillämpas i samband med aktiviteten. Eleven orienterar sig i kända miljöer och 
använder hjälpmedel med viss säkerhet. 
Eleven beskriver och ger exempel på risker vid rörelseaktiviteter i givna situationer 
och ger exempel på hur dessa förebyggs. Eleven simmar 200 meter varav 50 meter i 
ryggläge och hanterar nödsituationer med hjälpredskap vid vatten. 
__________________________________________________________________ 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven använder sin komplexa rörelseförmåga i givna danser, lekar, spel, idrotter och 
rörelseuppgifter till musik med viss säkerhet och beskriver och ger exempel hur dessa 
fungerar och är uppbyggda. 
Eleven beskriver och ger exempel på hur kost och olika träningsformer kan påverka 
den egna rörelseförmågan. Eleven beskriver och ger exempel på enkla samband 
mellan rörelseaktivitet och hälsa. Baserat på sina kunskaper planerar och genomför 
eleven rörelseaktiviteter med tillfredsställande resultat. Efter genomförd aktivitet 
avger eleven ett enklare omdöme om sin egen och andras aktivitet utifrån givna 



 

frågeställningar. 
Eleven genomför friluftslivsaktiviteter under givna förhållanden och miljöer med 
viss säkerhet samt beskriver och ger exempel på hur allemansrättens rättigheter och 
skyldigheter tillämpas i samband med aktiviteten. Eleven orienterar sig i givna miljöer 
och använder hjälpmedel med viss säkerhet. 
Eleven beskriver och ger exempel på risker i givna rörelseaktiviteter och visar med 
viss säkerhet hur de kan förebyggas. Eleven simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge 
och hanterar nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap. 
Skolverkets arbetsversion av kunskapskrav i idrott och hälsa i grundskolan 

Arbetsversio
n 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven använder sin komplexa rörelseförmåga i bekanta danser, lekar, spel, idrotter 
och rörelseuppgifter till musik med säkerhet och förklarar hur dessa fungerar och är 
uppbyggda 
Eleven förklarar och visar på enkla samband mellan hur kost och olika träningsformer 
kan påverka den egna rörelseförmågan. Eleven förklarar enkla samband 
mellan rörelseaktivitet och hälsa. Baserat på sina kunskaper planerar och genomför 
eleven rörelseaktiviteter med gott resultat. Efter genomförd aktivitet avger eleven ett 
ut vecklat omdöme om sin och andras aktivitet utifrån givna och egna frågeställningar. 
Eleven planerar och genomför friluftslivsaktiviteter under bekanta förhållanden och 
miljöer med säkerhet samt förklarar hur allemansrättens rättigheter och skyldig heter 
tillämpas i samband med aktiviteten. Eleven orienterar sig i bekanta miljöer och 
använder hjälpmedel med säkerhet. 
Eleven förklarar risker i bekanta rörelseaktiviteter och visar med säkerhet hur de 
kan förebyggas. Eleven simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge hanterar nöd - 
situationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven använder sin komplexa rörelseförmåga i såväl nya som bekanta danser, lekar, 
spel, idrotter och rörelseuppgifter till musik med god säkerhet och förklarar och drar 
slutsatser om hur dessa fungerar och är uppbyggda. 
Eleven förklarar och drar slutsatser om olika samband mellan hur kost och olika 
träningsformer kan påverka den egna rörelseförmågan. Eleven förklarar och drar 
slutsatser om olika samband mellan rörelseaktivitet och hälsa. Baserat på sina 
kun skaper planerar, organiserar och genomför eleven rörelseaktiviteter med gott 
resultat samt anpassar vid behov aktiviteten till ändrade förutsättningar. Efter 
genomförd 
aktivitet avger eleven ett välutvecklat och nyanserat omdöme om sin egen och 
andras aktivitet utifrån egna relevanta frågeställningar. 
Eleven planerar, organiserar och genomför friluftslivsaktiviteter under nya förhållanden 
och miljöer med god säkerhet samt förklarar och drar slutsatser om hur allemansrättens 



 

rättigheter och skyldigheter tillämpas i samband med aktiviteten. Eleven 
orienterar sig i nya miljöer och använder hjälpmedel med god säkerhet. 
Eleven förklarar och drar slutsatser om risker i nya rörelseaktiviteter och visar med 
god säkerhet hur de kan förebyggas. Eleven simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge 
och hanterar nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap. 


