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ABSTRAKT 

Att det föreligger ett problem kring bedömning i Idrott och Hälsa är ett tidigare känt 

problem. I denna studie tittar vi närmare på hur eleverna uppfattar och värderar olika 

kunskaper med avseende på teori och praktik i Idrott och Hälsa. Det granskas även vad 

eleverna tror att läraren värderar vid bedömning samt vad eleverna själva anser 

värdefullt att lära sig i kursen. Undersökningen är gjord med en enkätstudie på 187st 

gymnasieelever. Underlaget omfattar på pojkar, flickor, elever som läser 

studieförberedande program, elever som läser yrkesförberedande program, elever som 

motionerar regelbundet och de som inte gör det. Resultat visar på att de teoretiska 

kunskaperna skattas något högre vid bedömning än de praktiska kunskaperna. Dock så 

anses säkerhetskunskaper som hjärtlungräddning och livräddning som viktiga, något 

som dock eleverna inte uppfattar betonas så mycket i undervisningen. Att de teoretiska 

kunskaperna värderas högre kan anses stämma överrens med den historiska förändringen 

som har skett där den teoretiska förankringen har fått större betydelse med 

hälsobegreppets tydliga intåg i ämnet i samband med läroplansreformen 1994.  
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1 INTRODUKTION 

 

Ämnet Idrott och Hälsa i skolan är idag ett ämne som kan diskuteras på flera sätt. I 

vad ligger ämnets egentliga syfte och utgångspunkt. Fram tills Lpf 94 presenterades 

så hette ämnet antingen gymnastik eller idrott. När den nya läroplanen 1994 anlände 

fick kursen ändra skepnad till Idrott & Hälsa. Således tog ämnet en lite annorlunda 

vändning och fokuset på hälsobegreppet blev klart mer påtagligt. Med denna 

förändring påpekade kursplanen vikten av både fysisk aktivitet men även en ökad 

medvetenhet om relationen mellan livsstil och hälsa (Skolverket, 1994). I och med 

detta intåg fick också ämnet en större teoretisk del och ämnet blev både bredare och 

ett mer tydligt kunskapsämne. Som Annerstedt skriver ”För några år sedan skulle 

det vara otänkbart att ens diskutera att ha skrivningar och läxor i idrott och hälsa. 

Idag är teoretiska kunskaper en integrerad del av ämnet” (Annerstedt, Peitersen & 

Rønholt, 2001, sid. 295). 

 

Vi har nu under snart fyra och ett halvårs tid studerat på lärarutbildningen och vid 

flertalet tillfällen under våra praktikperioder stött på problematiken i verksamheten 

kring bedömning, betygssättning och tolkning av betygskriterier. Vi har diskuterat 

detta flitigt med lärare i allmänhet under vår utbildning. I synnerhet har vi diskuterat 

med våra framtida kollegor i Idrott och Hälsa på gymnasiet. Problematiken ligger i 

de frågor som , Peitersen & Rønholt (2001) berör som kretsar kring när man ska 

bedöma, hur man ska bedöma, och vad man ska bedöma. Till skillnad från en vanlig 

klassrumssituation sker detta för en idrottslärare i en livlig och rörlig fysisk miljö där 

pedagogen har flera saker i fokus samtidigt. När vi har varit ute har vi stött på lärare 

som diskuterar dilemmat kring hur man ska värdesätta de teoretiska kunskaperna 

kontra de praktiska. Ska man idag i ämnet klara sig väldigt långt på att kunna visa 

upp väldigt goda teoretiska färdigheter om förståelsen för hälsa och livsstil, detta 

utan att visa på några direkta färdigheter praktiskt? Eller ska en väldigt duktigt 

praktisk idrottselev få ett relativt högt betyg trots att han inte visar någon nämnvärd 

kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet? Tekniskt sätt att bedöma prov eller 

arbeten är ett enklare arbete för läraren än vad som gäller i en praktisk miljö. 

Annerstedt säger ”Vid skriftliga prov gäller å andra sidan för alla lärare att kunna 

utforma valida frågor som är utformade på ett bra sätt och som avser att ta reda på 

graden av förståelse hos eleven.”(a.a, sid.298) I vilken grad värdesätter man, och 

använder sig då läraren av olika bedömningsformer i verkligheten? Redelius(2007) 

skriver om hur både lärare och elever har svårt att definiera vad som är viktig 

kunskap i idrottsämnet. Vidare menar de att det har konsekvenser i bedömning och 

betygssättning då lärarna bedömer olika och det finns en stor spridning i 

betygssättningen mellan idrottslärare. Hur förmedlas egentligen det syfte som ämnet 

har till eleverna och speglas det i vad de lär sig och tar till sig av kursen? Värderas 

teoretiska och praktiska kunskaper på ett likvärdigt sätt i praktiken? 
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2 BAKGRUND  

I detta avsnitt har vi för avsikt att ge en överblick av området för att kunna belysa 

den problematik som finns. För att göra detta kommer vi först visa på hur ämnet har 

förändrats historiskt, för att sedan titta på hur det är uppbyggt med dagens system 

och kursplan. Vidare kommer vi sedan granska aktuella studier som belyser de 

problem som lärarna inom Idrott och Hälsa idag har. Vi har även för avsikt att se hur 

denna problematik tar uttryck i elevens värld. 

2.1 Gymnastik blir Idrott och Hälsa  

Undervisningen i gymnastik och idrott har genomgått förändringar under de senaste 

hundra åren och utformningen som den är idag med namnet Idrott och Hälsa är 

relativt ny. Vi kommer här nedan försöka göra en kortare genomgång av vad som 

hänt och på en ytlig nivå kan man dela in utvecklingen i tre tidsperioder.  Tiden 

under 1800-talet fram till 1912, 1912 fram till 1950 och 1950 fram till idag 

2.1.1 1800talet fram till 1912 

Vart ämnet tar sin början är relativt oklart men enligt Annerstedt(1991) fanns från 

och med 1813 en gymnastiklärarutbildning. Under 1800-talet fick dock gymnastiken 

inget riktigt genomslag då det fanns för få lärare och på många håll dåliga faciliteter. 

Gymnastik som ämnet hette under denna tiden vad därmed ingen självklarhet och det 

förekom enbart på vissa läroverk. Från och med sekelskiftet var undervisningen 

obligatorisk men klasserna var väldigt stora med minst 50 talet personer i varje grupp 

och oftast brist på gymnastiksalar. Bristen på undervisningssalar kvarstod på många 

platser i landet ända fram till 1960-talet. Ämnet hade under denna tid väldigt låg 

status då skolan var ”lässkola” där gymnastik ansågs som onödigt. Främsta 

anledningen till att det kvarhölls var av militära skäl då det betraktades som 

förebyggande för värnplikten. Under 1800talet var gymnastikundervisning för flickor 

i princip obefintlig och fick sitt fäste först i tiden runt sekelskiftet, detta som en 

konsekvens av att andelen sjuka flickor upptäcktes vara betydligt större än pojkars. 

Att flickornas undervisning inte var så vanligt förekommande förstås också av att 

gymnastiken var starkt präglad av Per Henrik Ling. En gymnastik vars fokus var 

inriktad på uppfostran och skapad av och för män, och som leddes av män (a.a.).  

Linggymnastikens övningar var riktade på allsidighet, kroppskontroll och god 

hållning. Under denna tid var en god hälsa nästan synonymt med en god hållning 

(Quennerstedt, 2006).  

2.1.2 1912 fram till 1950 

Annerstedt (1991) har i sin avhandling delat in tiden från 1912-1950 i en period av 

idrottsämnets utveckling som han kallar för brytningsfasen. Att perioden startar 1912 

kan mycket väl hänga ihop med att Sverige arrangerade olympiska spelen det året , 

och det fick efterspel i idrottsundervisningen. Det var fortsatt Linggymnastiken som 

var det dominerande innehållet men det började kritiseras och ifrågasättas allt mer 

och mer. Idrotten, lek och spel började göra sitt intåg och övningsförrådet blev större. 

Till följd av detta bytte ämnet här namn till Gymnastik med lek och idrott. 

Linggymnastikens betydelse ändrades här ifrån att ha varit det enda innehållet till att 

bli ett mer övergripande begrepp för flera aktiviteter.  
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2.1.3 1950 fram till idag 

Annerstedt(1991) menar att under den efterföljande perioden fick fysiologin ta större 

plats och den aktuella forskningen inom detta område fick utgöra ämnets grund. Lek 

och idrott fick utifrån detta ta större plats samtidigt som musik fick en stor del 

utrymme i innehållet. Som en konsekvens av forskningen blev det också betydande 

att konditionsfrämjande aktiviteter utgjorde majoriteten av innehållet och 

övningstillfällena skulle vara tre gånger per vecka.  

 

Under andra hälften av 1900-talet visar Annerstedt(1991) att det sker det stora 

förändringar i gymnastikundervisningen. Ämnet byter åter igen namn, denna gång 

till Idrott. Namnbytet har stark förknippning med hur idrottsrörelsen tar större plats i 

ämnet. Via att förse lärarna med fortbildning, läromedel och konsultation uppstår ett 

starkt samband mellan de båda. Vidare så får ämnet en bredare målsättning då eleven 

ska ges möjlighet att utvecklas på många plan. Inte bara den fysiska delen tas nu i 

beaktande utan även psykisk, social och estetisk utveckling ska nu erbjudas (a.a.) . 

Sandahl(2005) visar på en tendens att både tiden och antalet lektionstillfällen 

minskar. Den största förändringen sker när nya läroplanen träder in med Lpo94 och 

Lpf94. I samband med denna får kommunerna fritt ansvar att fördela både tid och 

tillfällen vilket gör att det ser väldigt olika ut runt om i landet. Ämnets främsta 

målsättningar under denna tid är att stärka elevens hälsa och uppbringa ett intresse 

för fysisk aktivitet som man kan bevara vidare i livet. Det är även att eleverna ska ha 

roligt under lektionerna och förknippa glädje ihop med rörelse. Desto närmare 

sekelskiftet man kommer får också rekreativa delar och tankar allt större betydelse 

och betoning. Under hela denna tid är ämnet nära sammanlänkat med idrottsrörelsen 

där många aktiviteter är direkt tagna eller liknande därifrån. Innehållet bestod till 70-

80% av gymnastik och fysisk träning, friidrott och bollspel. Om man ser till de sista 

decennierna så har dans, friluftsliv och orientering fått ta större del av innehållet 

medan gymnastik och friidrott har minskat lite grann. (a.a.)  

 

Sandahl (2005) påvisar att under 90-talet skedde återigen ett namnbyte, den här 

gången från Idrott till dagens namn Idrott och Hälsa. Detta då man under 

utformningen av den nya reformen insåg att ämnets innehåll inte överrensstämde så 

bra med namnet för kursen. Med namnändringen och reformen fick kursen ett 

bredare kunskapsinnehåll med tre tydliga områden. Det första innefattar olika former 

av rörelse, det andra friluftsliv. Det tredje området var hälsoområdet som var mer 

teoretiskt förankrat med riktning mot hälsovård. Redan tidigare hade en teoretisering 

av ämnet påbörjats med införandet av momenten ergonomi och hälsolära som dök 

upp under Lgr80, men den fick ännu tydligare proportion med Lpf94. Efter Lgr80 

blev det i verkligheten ingen större förändring och teorin fick inte något större 

utrymme. Förutom teoretiseringen fick idrotten också en klart mindre förankring i 

och med Lpf94. Idrotten fick då enbart ta plats som en del av rörelseområdet, ifrån 

att ha varit det dominerande delen i ämnet. Ämnet övergick ifrån att vara ett praktiskt 

ämne med stor betoning på övning till ett teoretiskt kunskapsämne. (a.a.).    

2.2 Från normrelaterat betygssystem till målrelaterat system  

I samband med införandet av Lpf 94övergick man från ett normalrelaterat 

betygssystem till ett målrelaterat. Med ett normalrelaterat användes betygen för att 
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rangorda eleverna (Annersted, 2007). Med detta system utgick man från en 

normalfördelningskurva och kunde genom denna kurva rangordna eleverna. 

Utgångspunkten var alltså att kunskapsbasen hos eleverna var normalfördelad över 

gruppen det vill säga att man hade ett antal elever som hade i varje betyg mellan 1-5 

med dominans för en trea i betyget. Det som var olyckligt med detta system var att 

flertalet lärare använde systemet på fel sätt. Lärare använde normalfördelningskurvan 

som motivering till betygssättningen, riksgenomsnittet fick ligga som matris för hur 

fördelningen av betygen skulle se ut. På så sätt kunde man inte dela ut femmor till 

alla elever i en klass även om alla gjort sig förtjänta av det. Kontentan av detta var att 

lärarna inte förstått systemet med normalfördelningen på riksnivå.  

 

Det målrelaterade eller kunskapsrelaterade som infördes 1994 återspeglar elevernas 

kunskaper i mer absoluta termer, med detta menas att man hade klara tydliga mål om 

vad eleven förväntas nå upp till. För de olika kriterierna finns direktiv om vad eleven 

skall uppnå för respektive betyg. Med det målrelaterade betygssystemet som 

bedömning menas att de färdigheter, förmågor, kunskaper och kvalliter som önskas 

utav läraren kan identifieras innan kursstart.  I alla betygsystem finns dock problem 

med att på ett tillförlitligt och objektivt sätt kunna mäta kunskapen(Annerstedt 2007).  

 

I GY11 går följande att utläsa för bedömning av eleverna, Läraren skall tillvarataga 

all information om elevens kunskaper i förhållande till de nationellt utsatta 

kunskapskrav som finns för varje kurs. Till detta skall även fogas de kunskaper som 

eleven vid sidan av undervisningen tillägnat sig. En utvärdering av varje elevs 

kunskaper skall också utföras utifrån de nationella kunskapskrav som finns utsatta 

för varje kurs (Skolverket, 2011).  

2.3 Idrott och Hälsa som skolämne  

I detta avsnitt har vi tittat närmare på vad kursplanen för Idrott och Hälsa 1 på 

gymnasiet säger och vad som är ämnets syfte, samt vad som framgår som tydligt 

teoretiskt och praktiskt i ämnet.  

2.3.1 Ämnets syfte 

Utifrån Skolverkets(2011) kursdokument för kursen Idrott och Hälsa kan man utläsa 

att det finns olika kärndelar av ämnet. Kursplanen innehåller en del där man ser vad 

ämnet ska syfta emot. Detta bör man särskilja ifrån vad som kallas kunskapskrav 

som är de krav som ställs på eleven för olika betygssteg. Syftet är inget direkt objekt 

du ska nå fram till utan är en överliggande idé om vart man vill nå på sikt. 

Kunskapskraven är i motsats till detta en fast punkt som eleven ska nå fram till, i 

olika utsträckning för olika betyg. Granskar man ämnets syfte framhävs att man på 

ett allsidigt och mångsidigt sätt får utveckla sin förmåga att använda kroppen. 

Utformningen ska även vara på ett sätt som stimulerar till ett vidare intresse för att 

använda faktorer som natur, andra utemiljöer och olika aktiviteter som en redskap för 

att uppnå en god hälsa. Det som skrivs ovan innebär att eleven ska sträva emot att 

utvecklas sitt sätt att använda kroppen på, detta genom olika strategier där man inte 

tränar/övar samma saker kontinuerligt. Exempel på kroppslig förmåga kan vara 

uthållighet, smidighet eller spänst, men även att använda sin kropp i förhållande till 

omgivningen som utrustning och andra personer. I samband med detta ska eleven 
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försöka skapa en känsla för ett vidare intresse av rörelse där man kan använda sig av 

olika miljöer och arenor för detta. Vidare så ska undervisningen vara utformad så att 

eleverna kan delta på sina egna förutsättningar och att de själva kan forma sin 

undervisning efter egen förmåga. En undervisning med olika svårighetsgrader där 

eleven själv får möjlighet att anpassa in sig efter de krav som ställs kontra den egna 

förmågan. Den fysiska aktivitet som bedrivs ska relateras och kopplas till 

vetenskapliga rön och fakta (Skolverket, 2011). I kommentarerna till kursplanen 

förtydligas detta och påpekas att kopplingen mellan utförande och teori inte är/varit 

tillräcklig. Vidare så påpekas att ämnets kunskapsuppdrag ligger i att man reflekterar 

och analyserar de praktiska erfarenheter man införskaffar sig, utifrån de 

vetenskapliga rön som råder. (Skolverket, 2011).  Förankringen i ämnet ska försöka 

ta sin utgångspunkt utifrån vetenskapen och därifrån ska man försöka relatera till de 

olika aktiviteternas, och dess funktion kontra vetenskapen 

 

Kursplanen(Skolverket, 2011) påpekar även att ämnets syfte ska ha ett 

hälsoperspektiv där eleven blir medveten om hälsa och miljön, i detta innefattas 

kroppens förhållande till olika miljöer och frågor om ergonomi. Hur man kan 

påverka sin miljö för kroppens välbefinnande. Innehållet ska även stimulera till att 

skapa ett intresse och förmåga för att arbeta med samhällsfrågor som berör detta 

både på en arbetsplats och mer övergripande politiskt. Med ett hälsoperspektiv så ska 

undervisningen också innehålla avsnitt så att man förstår effekterna av ett aktivt liv 

samt konsekvenserna av det motsatta. Hur olika livsstilar spelar in på kroppen och 

välbefinnandet samt vad som händer med kroppen när den arbetar och får röra sig. 

Det betonas även att eleverna ska få träna sig i att hantera nödsituationer och 

säkerhet . I kommentarerna (Skolverket, 2011) till styrdokumenten så förtydligar 

man att säkerhet handlar om hur eleven planerar och genomför lektioner utan att 

utsätta sig och andra för risker, samt även att göra rätt uppvärmning för ändamålet, 

och även att använda sig av rätt och riktig utrustning.   

 

Det framhålls i ämnet hur man ska beröra och diskutera olika frågor inom idrotten 

som kan vara etiskt och moraliskt komplicerade. Undervisningen i sig ska syfta till 

att motverka klassiska stereotyper av vad som anses vara manligt och kvinnligt. I 

samband med detta kan man diskutera olika ideal som råder i dagens samhälle och 

hur dessa spelar in, påverkar och har betydelse för befolkningen (Skolverket, 2011).  

 

2.3.2 Ämnets innehåll 

Det som tas upp i kursplanen som det centrala innehållet för Idrott och Hälsa 1 är ett 

brett spektrum av delar som berör hälsan, välbefinnande och idrott. Stommen i vad 

som är ämnets innehåll utgörs av det som behandlats ovan i ämnets syfte. En stor del 

berör delar av det vida begreppet hälsa. Kroppens rörelse och effekter av detta är lite 

av en stöttesten och fundamental del i denna stomme. I denna vägs även betydelsen 

av olika livsstilar och hur dessa tar form i olika kroppsliga konsekvenser in. Hur 

olika faktorer som, sömn, kost, tobak, alkohol med mera påverkar kroppen både i 

allmänhet och i samband med fysisk aktivitet. En annan del är friluftslivet som lyfts 

fram där eleven ska både förstå vikten av att vistas i utemiljöer men även kunna själv 

planera och genomföra aktiviteter i naturen och andra miljöer utomhus. Här väger 
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man även in säkerhet och att kunna hantera en eventuell nödsituation skulle uppstå. 

Säkerheten vägs även in i de andra fysiskt aktiva delarna. En annan del av innehållet 

är ergonomin.  I dagens arbetsmiljöer kunna förstå och själv anpassa sin situation på 

ett ergonomiskt bra och riktigt sätt för att bespara kroppen på diverse skador som kan 

uppstå av felaktiga utförande och dåliga miljöer. I innehållet berörs även ett mer 

aktuellt och historiskt perspektiv där man ska förstå det kulturella, sociala värdet och 

betydelsen av fysiska aktiviteter. Återigen lyfts även samhällsfrågor som kan 

förknippas med idrotten fram som könsmönster, jämställdhet och etik och moral där 

eleven ska ta ställning och ha egna uppfattningar (Skolverket, 2011). Här nedan kan 

man följa kursens centrala innehåll i sin helhet:   

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

 Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. 

 Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning. 

 Rörelse till musik samt dans. 

 Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

 Metoder och redskap för friluftsliv. 

 Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

 Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och 

drunkningstillbud. 

 Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation. 

 Spänningsreglering och mental träning. 

 Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån 

ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik. (Skolverket, 2011, sid. 3)  

     

2.3.3 Teoretiskt och Praktiskt   

Vid en ytlig läsning av kursplanen kan det vara svårt vid en första anblick att säga 

vad som kan tolkas som teoretiska moment kontra praktiska. Granskar man 

noggrannare hur kunskapskraven beskrivs så framgår det en differentiering av de vad 

som kan anses teoretisk och praktisk. I kunskapskraven används ofta verb som 

diskuterar och beskriver, verb som kan tolkas som svåra att utföra praktiskt med 

avseende på fysisk aktivitet. Dessa kan dock vara tydligt ihopkopplade med praktiska 

moment men de utförs teoretiskt. Det finns även verb som kan tolkas som mer 

praktiska. Dessa kan vara utöva, genomföra och anpassa sina rörelser. Dessa verb är i 

kunskapsinnehållet mer förknippade med praktiska moment. Ser man till ett konkret 

kunskapskrav så kommer båda formerna till uttryck. Som i detta krav för betyget E, 

som har följande lydelse:  

 

”Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver 

eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga 

förmågan och hälsan”.(Skolverket, 2011. sid.3)  
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Den första meningen syftar tydligt på ett praktiskt angripande av olika aktiviteter 

som kan utveckla kroppens förmåga, i detta fall används ordet genomförande. I den 

efter följande mening så ska eleven även kunna berätta om de berörda aktiviteternas 

betydelse för kroppen och hälsan. Här används ordet beskriver. Denna ansats kan ses 

som mer teoretisk men tydligt kopplad till det praktiska.   

 

Vid en grov indelning kan man tyda/tolka det att kunskaper som berör livsstilen och 

dess utformnings betydelse för kropp och hälsa är en kunskap som det inte ställs 

några direkta praktiska krav på att kunna tillämpa. Livsstil är brett begrepp men 

utifrån vad det innehållet(Skolverket, 2011) säger och dagens rådande samhälle bör 

aspekter som motion och olika effekter av träning, stress, ergonomi, alkohol, droger, 

kost och sömn innefattas. Den praktiska kunskapen i detta ligger i att kunna pröva 

och genomföra olika motionsformer och aktiviteter som är gynnsamma för 

välbefinnandet och hälsan. Innehållet tar här upp dans och rörelse till musik som en 

konkret gren som bör innefattas i undervisningen, och eleverna får en möjlighet att 

utveckla sig inom. Det finns även kunskaper som har större betydelse att kunna 

tillämpa praktiskt. Kunskaper om livräddning och nödsituationer är till viss del 

teoretisk kunskap om hur man gör, men den får inte så stort värde utan att kunna 

tillämpa den praktiskt. Friluftsliv är en annan kunskap som kan anses gå under 

samma kategori. Att veta hur man gör och utför praktisk friluftsliv är en förutsättning 

för att den kunskapen ska få något direkt värde. Denna ytliga kategorisering av 

teoretiska och praktiska kunskaper används fortsättningsvis i studien för att se hur 

eleverna värderar den teoretiska kontra praktiska kunskapen. Här nedan presenteras 

den överskådligt:  

 

Teoretisk kunskap     Praktisk kunskap 

Levnadsvanor påverkan på kroppen 

(stress, droger, alkohol)  

Pröva olika träningsformer/aktiviteter 

Kost och sömn    Livräddning och Hjärtlungräddning   

Effekter av träning  Friluftsliv 

Larsson och Meckbach (2007) lyfter fram hur förhållandet mellan teori och praktik i 

idrottsdidaktiken länge varit en av flera centrala frågor inom ämnet, och som under 

lång tid diskuterats flitigt. Det har tidigare ansetts finnas två kategorier av 

idrottslärare där de ena är teoretiker och andra är praktiker. Idag är fokuset på att 

integrera de båda i en och samma fysiska enhet. Denna person ska då även kunna 

samspela mellan teorin och praktiken i undervisningen. Vidare skriver man hur teori 

är en kunskap ”om” en företeelse medans praktik är den kunskapen ”i” en företeelse 

som utövaren kan visa på (a.a). Tar man detta till skolverkets dokument och centralt 

innehåll så ser man att betoningen är ungefär likvärdig mellan kunskaperna ”om” och 

”i” olika moment(Skolverket, 2011) . Med olika exempel som ”Kunskaper om 

betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och 

hälsa”(sid.1) och ”Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med 
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fysiska aktiviteter”(sid.1) ser man hur det framställs kunskaper både ”om” och ”i” 

idrotten.     

2.4 Hälsans plats i ämnet Idrott och Hälsa 

Quennerstedt (2006) visar på att det inom ämnet Idrott och Hälsa råder en, vad han 

kallar, fysiologidiskurs. Med detta menas att när man skriver om hälsa i 

styrdokumenten har det en utgångspunkt som syftar till fysiologin. Denna diskurs 

betonar kunskaper inom fysiologi, anatomi samt idén om att regelbunden fysisk 

träning och bra kostvanor är det centrala för hälsan. Det är alltså detta synsätt som 

främst präglar hälsobegreppet i skolans verksamhet. Vidare så menar Quennerstedt 

att de aktiviteter som anses värdefulla i Idrott och Hälsa i relation till denna diskurs 

är aktiviteter där kondition, styrka och rörlighet tränas. Utifrån detta perspektiv på 

hälsa är alltså aktiviteter med högt deltagande och hög intensitet begripliga. 

Aktiviteter med boll som sedan tidigare är visat som en dominerande aktivitet på 

idrottslektionerna menar Quennerstedt på är förståligt utifrån detta synsätt. Vidare 

menar han att bollspel är en aktivitet som har högt deltagande och hög intensitet 

framförallt bland pojkar men även bland flickor och samtidigt är det en aktivitet som 

tränar kondition. Tittar man å andra sidan på vad som ger absolut högst deltagande 

bland tjejer så är det aerobics/dans men detta har inget större utrymme generellt sett i 

undervisningen. Quennerstedt ställer utifrån detta frågan om pojkars hälsa prioriteras 

framför tjejers? Eller om elever vars intresse är stort i bollspel prioriteras framför 

dans/aerobics intresserade? (a.a)  

 

Med detta perspektiv blir dock aktiviteter som inte ger hög aktivitet och kan anses 

träna kondition, styrka och rörlighet inte lika begripliga. Hälsodelen framställs ofta 

som den teoretiska biten av ämnet och den del som ska ge ämnet sin status. 

Kunskaper om arbetsmiljö, ergonomi, stress, näringslära och träningslära är på så sätt 

saker som borde behandlas i ämnet. Samtidigt så får inte teoretiska eller lugnare 

aktiviteter ta för stor del ifrån den hälsofrämjande intensiva aktiviteten sett ur den 

fysiologidiskurs som råder (Quennerstedt, 2006). Denna diskurs som enligt 

Quennerstedt existerar är inte ett självklart utgångsperspektiv på ordet hälsa. Thedin-

Jacobsson(2005) säger att sättet att angripa begreppet ”hälsa” är inte lätt och utifrån 

styrdokumenten saknas det vägledning, riktlinjer och metoder för hur man ska 

förmedla denna kunskap. Begreppet hälsa är väldigt brett och kan tolkas, nyanseras 

och förmedlas på väldigt många sätt. Thedin-Jacobsson(2005) visar i sin studie hur 

det verkar föreligga väldigt olika inställningar ifrån lärarna till denna allt större del 

av ämnet. Grovt sätt finns det tre grupper som differentierar sig vid lärarnas tankar 

om hälsa i ämnet.   

1. Dem som ser det som en helt teoretisk del och förknippar det med mer 

klassisk undervisning i klassrummet. Här föreläser och diskuterar man, även 

läsning kan förekomma. Kunskapen prövas ofta i from av läxor eller prov.    

2. Dem som anser att hälsa är något som berörs i andra ämnen och inte behövs 

ta upp så mycket i Idrott och Hälsa. Hälsoaspekter tas ju ändå upp i ex. 

hemkunskapen där man pratar om kost eller i biologin när man pratar om 

kroppen. Hälsa kan förekomma i ämnet när man har ex. temadagar eller 

dylikt.   

3. Hälsa främjas i ämnet genom de aktiviteter som genomförs och att man är 

fysiskt aktiv. (Thedin-Jacobsson, 2005)  
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Det är alltså tydligt att lärarna inte helt reflekterat över hälsans inverkan och 

utgångspunkt i ämnet trots dess namn. Lärarna uttrycker också en svårighet att 

utifrån det diffusa begreppet veta hur det ska angripa det. De önskar en enighet inom 

lärarkåren som är tydligare än styrdokumentens anvisningar i vad och hur man ska 

undervisa kring begreppet. Thedin-Jacobsson(2005) påpekar själv vikten av en 

samstämmighet för att kunna formera och skapa en kunskapsinlärande läromiljö. 

Lärarna definierar främst hälsodelen av ämnet som teoretiskt . Utifrån lärarnas 

svårigheter att göra lokala kursplaner verkar inte de målen som innefattar hälsodelar 

tolkats i någon större utsträckning (a.a).  

 

Thedin-Jacobsson(2005) påpekar att något som kanske bör lyftas fram i större 

utsträckning när man pratar om hälsa i Idrott och Hälsa är den psykiska och sociala 

hälsan. Att förmedla kunskap kring vikten av sociala relationer, tillhörighet, 

begriplighet och meningsfullhet och dess påverkan på välbefinnandet både psykiskt 

som fysiskt. Även att koppla den personliga psykiska och sociala utvecklingen som 

kan vara ganska påtaglig i ungdomsåren, till hälsa. Forskaren lyfter i detta fall fram 

hur man kan ta in upplevelser av sociala relationer, känslor, attityder och sig själv i 

undervisningen. Vidare så menas inte att det fysiologiska perspektivet på hälsa ska 

gömmas undan utan snarare att andra delar också ska framhävas och betonas (a.a.).  

 

2.5 Lärares problem med betygssättning  

Att bedöma och betygssätta i Idrott och Hälsa lyfts av många fram som svårt och 

bekymmersamt. Många faktorer inverkar på detta och forskare har betonat flertalet 

saker som inte är lyckosamma i undervisningen. En av dessa faktorer som lyfts fram 

är problematiken som råder med ett målrelaterat betygssystem. Annerstedt och 

Larsson (2010) visar att skillnaden i betygssättning inte är så stor mellan ämnen. 

Mängden elever som får samma betyg är alltså lika sett till olika ämnen som Idrott 

och Hälsa, Engelska och Matematik. Däremot kan det finnas en stor variation inom 

Idrott och Hälsa och hur lärare sätter betyg. Variationen var stor både inom och 

mellan skolor. Man påvisar även hur lärare har svårigheter i att definiera vilken 

kunskap som är viktig och vad som ska bedömas. Lärarna som deltar i studien menar 

på att dessa svårigheter grundar sig i de oklara styrdokumenten och otydliga 

informationen som ges ifrån skolverket. Detta mynnar ut i en brist på information om 

vad och hur man ska bedöma. En annan lärare pekar på svårigheten i att bedöma ett 

ämne som saknar mätbarhet i sin bedömning. I Matematik är det lätt att skilja på rätt 

och fel, men i Idrott och Hälsa är det svårt att få fram praktiskt mätbara resultat som 

rimligt betygsunderlag i förhållande till kunskapskraven. Vidare menar forskarna att 

svårigheten i att definiera vad som förmedlas och ska bedömas får direkt konsekvens 

i en stor spridning av betyg. Vad som är värt ett E ifrån den ena läraren kan ifrån en 

annan vara värt C eller B. I Redelius och Hays studie (2012) föreslås också ett utökat 

stöd ifrån utbildningssystemet framförallt via stödjande och förtydligande texter till 

betygskriterierna, men även via fortbildning kring betygsättning och bedömning. 

Även i Backmans (2010) avhandling kring friluftsliv återkommer problemet kring 

tydlighet i kursplanen. Lärarna i studien uttrycker sig vilja ha mer konkret skrivna 

mål av vad som ska innefattas inom friluftslivet. Det framkommer även i studien att 
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hälsa inte ses som ett av värdena med att genomföra friluftsliv, utifrån intervjuerna 

med idrottslärarna. Detta är intressant och något som Backman (a.a.) tycker är 

anmärkningsvärt då ämnet i Sverige heter Idrott & Hälsa. Det påvisas även att 

idrottslärarna ofta förvandlar friluftsliv till utomhusaktiviteter. Till något som de är 

mer bekväma med att undervisa i. Aktiviteter som ofta är direkta sporter. Backman 

(a.a.) menar att detta hänger ihop med att lärarna refererar till friluftsliv som något 

som är dyrt, kräver mycket tid, teknisk utrustning, har mycket risker och kräver en 

plats som är utanför bebyggelsen. Vidare så påpekas att den uppfattning som lärarna 

har beror på en integrering av olika faktorer. Dessa faktorer är de som lyfts fram 

kring friluftsliv i kursplanen, egna upplevelser, förmågan att kontrollera fysiska och 

organisatoriska faktorer utomhus i samband med idrottsundervisning samt de värden 

som förmedlas kring friluftsliv på lärarhögskolan och traditionellt inom 

skandinaviskt friluftsliv (a.a.).  

 

Lärarna idag har stort fokus på fysisk aktivitet på lektionerna och man lägger mindre 

tid på diskussion och reflektion av ämnesinnehållet. Detta kan tolkas som att lärarna 

ser innehållet som för uppenbart för att diskutera och reflektera över. Ett annat sätt 

att tolka det på är att läraren kan ha ett synsätt där man lär sig när man är aktiv och 

praktiserar aktivitet. I båda fallen uteblir reflektionen av vad det som praktiseras 

leder till. Tankar och funderingar om olika sätt att se på träning, rörelseformer och 

hälsa får sällan ta form i undervisningen. Vidare menas att det som ska läras och det 

som förväntans lära sig får för lite utrymme och hamnar i skuggan av praktiska 

aktiviteter. (Skolverket, 2005) 

2.6 Lärarna uppvisar variation i värdering av förväntad 

kunskap 

Det är inte bara betygskriterierna som varierar mellan lärare utan även vad som 

förväntas och värdesätts av läraren. Vissa lärare har väldigt låga förväntningar och 

begär i princip bara att eleven är närvarande för att dela ut ett betyg, medan andra 

kräver mer av sina elever (Annerstedt, Larsson, 2010). I den nationella utvärderingen 

från grundskolan (Skolverket, 2005) visar man på hur lärarna värdesätter att eleverna 

har roligt i samband med fysisk aktivitet. Andra saker som lärare värdesätter vid 

bedömning är att eleven kommer i tid, positiv attityd, social kompetens och närvaro, 

ledarskapsförmåga, skicklighet i olika sporter och resultat på prov. Många av dessa 

faktorer är enligt kursplanen på inget sätt relevant för betyg. Som pedagog ska man 

aldrig bedöma personlighet och utan bedömningen ska baseras på de färdigheter och 

den förståelse som tas upp i kursplan. Lärarna idag har utvecklat en egen referensram 

för vad som krävs för att uppnå olika betyg. Denna ram verkar basera sig på 

erfarenheter, rutin, och magkänsla men när man granskar den närmare så utgörs inte 

denna referensram av styrdokumenten. När skolorna även saknar insyn och 

transparens i betyg och bedömning har det stor påverkan på det skolsystem som ska 

vara likvärdigt över landet (a.a.). Variationen i betyg bland elever grundar sig mer i 

lärarna än i elevernas kapacitet(Redelius och Hay, 2012). Nationella utvärderingen 

(Skolverket, 2005) visar även hur elever som uppnått högsta betyg inte kan eller 

behövt visa på kunskaper som krävs för detta i t.ex. simning. I studien ser man även 

ett tydligt sammanhang mellan ett högre betyg och idrottande på fritiden. Vidare så 

ser man att innehållet på lektionen ofta utgörs av det som pojkarna sysslar med på sin 

fritid. Utifrån detta kan antas att pojkarna får andra förutsättningar för högre betyg 
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och gynnas av att innehållet i undervisningen ofta är liknande fritidsaktiviteterna. 

Annerstedt (2007) menar däremot att elever som idrottar på fritiden har större 

förutsättningar att uppnå högre betyg. Detta i och med att dem på sin fritid utvecklar 

sina idrottsliga kunskaper och färdigheter som de sedan kan använda under 

lektionerna. Huruvida innehållet på idrottslektionerna samvarierar med elevernas och 

i synnerhet pojkarnas fritidsaktiviteter berör han dock inte. Redelius(2007) menar att 

det faktum att pojkar får generellt sett högre betyg i Idrott och Hälsa är en 

konsekvens av hur lärarna värderar och premierar faktiska idrottsliga prestationer. 

Eftersom pojkar på ett översiktligt sätt är uthålligare och starkare än flickor så lyckas 

de prestera bättre resultat under lektionerna. Slutsatsen från detta är att pojkarna får 

högre betyg än flickorna. Detta är tecken på att lärare värderar och premierar 

praktiska kunskaper högre och de teoretiska står tillbaka. En konsekvens av detta är 

att bedömningen gynnar föreningsaktiva och de som inte är föreningsaktiva riskerar 

att få en försämrad självbild. En sådan konsekvens står helt emot den grundtanke 

som finns i ämnet där läraren ska försöka uppmuntra till vidare fysiska aktivitet och 

en god självbild.   

2.7 Elevernas uppfattning av vad som premieras och värderas 

Att lärarna har värderingar vad det gäller bedömning som inte är helt relevanta 

speglar sig också i elevens synsätt på vad som är viktigt i Idrotten. När eleverna 

svarar på vilka faktorer som är viktiga för ett högt betyg kommer liknande som 

lärarna nämnde fram. Eleverna tänker sig att saker som att göra sitt bästa, sportslig 

förmåga, positiv attityd, ledarskap, närvaro, uppförande, aktivitet, teoretisk kunskap, 

aktiv i förening och att bli uppmärksammad och sedd på lektionen är betydande för 

betyget. Många elever är också av uppfattningen att man inte behöver lära sig 

någonting i Idrott och Hälsa utan framhäver snarare vikten av att vara duktig på att 

samarbeta (Redelius och Hay, 2012).   

 

Redelius (2004) har som en delstudie av den riksomfattande studien Skola-Idrott-

Hälsa(SIH) undersökt hur elever i grundskolans senare år uppfattar ämnet Idrott och 

Hälsa. Hon tittar även på olika kännetecken för de grupper som anses vara positivt 

respektive negativt inställda till ämnet, och hur den inställningen är relaterad till 

olika faktorer så som kön, uppskattning av egen förmåga, betyg med flera. I studien 

framgår att, om än inte övertygande, så är Idrott och Hälsa det enskilda ämne som 

eleverna värderade högst vid ett spontant svar. Dock så var olika språk det 

ämnesområde som eleverna tyckte bäst om. Bollsport är enligt eleverna den vanligast 

förekommande aktiviteten och en tredjedel av respondenterna säger att det 

återkommer varje vecka. Generellt sätt anser eleverna att ämnet är roligt men det 

förekommer ändå elever som anser att ämnet borde vara frivilligt. En annan åsikt 

som framträder är att pojkar i högre grad upplever att de får visa sig duktiga i ämnet. 

Vissa elever påvisar att momenten efter lektionen med ombyte och dusch kan vara 

problematiskt men generellt sett så är det inget eleverna har något emot. Redelius 

drar utifrån studien slutsatsen att görandet är mer centralt i ämnet än lärandet. Detta 

förringar dock inte att eleverna lär sig något påpekar Redelius. Några 

sammanfattande slutsatser ifrån studien är att flickor som inte är aktiva i högre grad 

upplever ämnet som väldigt presterande och att detta är jobbigt medans aktiva elever 

inte upplever detta i samma utsträckning. De elever som har en negativ inställning 

till ämnet har i högre andel lägre betyg, lägre tilltro till egen förmåga, inte är aktiva i 



14 

 

föreningar, upplever sig inte ansträngas sig till den grad att de blir svettiga flera 

gånger i veckan samt tror att deras föräldrar anser ämnet är mindre viktigt än andra 

ämnen.  

 

I denna bakgrundsdel hade vi önskat kunna redovisa mer information och forskning 

kring vad eleverna har för uppfattningar kring betyg, bedömning och värdering kring 

olika kunskaper. Vid sökning i olika databaser som ERIC och Sportdiscuss 

framkommer dock inga studier som vi anser lyfter fram det problem som vi vill 

undersöka. Detta pekar på att undersökningsbehovet av att gå in och se hur elevernas 

upplevelse av sin omgivning när det kommer till bedömning är relativt oexploaterat. 

Ovan har det presenterats hur ämnet har förändrats över tid och hur man idag kan se 

att den teoretiska förankringen i ämnet har blivit klart större efter läroplanen 1994 

och namnskiftet till Idrott och Hälsa. Ämnet idag är utformat med olika delar som 

mer eller mindre tydligt syftar åt teoretiska och praktiska bitar. Det finns fortfarande 

moment som är klart praktiskt betonade men det även moment som reflektion, analys 

och eftertanke kring hälsodelar och livsstil som tydligt teoretiska. Dagens utformning 

har dock visat sig skapa problem för lärarna kring bedömningen och vad som ska 

värderas och bedömas. Tidigare studier har visat att variationen i bedömning i landet 

är stor och många lärare verkar gå sin egna väg. Egenskaper som aktivitet, närvaro 

och engagemang som är rent personliga och inte finns i styrdokumenten är faktorer 

som i verkligheten utgör delar av lärarens referensram för bedömning. Elevernas 

uppfattning problemet är inte utrett i någon nämnvärd utsträckning dock kan man se 

att i högstadiet är det fortfarande ett uppskattat ämne där många är positivt inställda. 

Utifrån Redelius (2004) studie verkar eleverna uppfatta att betoningen är på att agera 

och vara aktiv snarare än att lära sig saker. Behovet av studera problemet tycks 

finnas.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt försöker vi förklara vår teoretiska utgångspunkt i denna studie. Vi har 

valt att ta stöd ur delar av pragamtismen och främst John Deweys idéer och tankar. 

Bör betonas att det är vissa delar ur Deweys filosofi som vi har tagit stöttning ur och 

inte hela filosofin. Dewey (1999) beskriver bland annat hur erfarenheterna har 

betydelse för lärandet. Erfarenheten delas upp i två delar den aktiva och den passiva. 

Den aktiva delen är att man gör någonting, man prövar och testar. Den passiva delen 

innebär att man är i aktiviteten och man går igenom den. De två delarna leder till att 

vi gör något och sedan får man gå igenom följderna av detta. Det vill säga en 

handling och dess konsekvens. När vi sedan genomgått en erfarenhet och utifrån 

detta förändrar handlingen ges förändringen en värdefull kunskap utifrån den tidigare 

erfarenheten. Man har lärt sig något. Som exempel nämner Dewey att det är ingen 

erfarenhet när barn stoppar fingret i elden, men att det däremot är en erfarenhet när 

det förknippas med den smärta som man får genomlida av handlandet. Om vi tar till 

oss en färdighet utan att tänkt över den, så menat Dewey att vi saknar förståelse för 

hur vi ska kunna använda handlandet.  

 

Ett reflekterande synsätt över vad man gör är alltså en nyckel till lärandet. Vidare 

menar Dewey (a.a) att alla erfarenheter innehåller en del av det som vi kallar ”trial 

and error”. Man prövar någonting till det verkar rätt och sen har man det 

fortsättningsvis som utgångspunkt. När vi sen kan koppla in reflektionen och 

tänkandet så upptäcker vi samband mellan det vi gör och konsekvenserna av 

detsamma blir. Handling och konsekvens blir sammanflätat. Efter detta blir 

förutseendet mer klart och exakt. Nu så förstår vi händelsen och den upplevs inte 

som slumpmässig längre. I Deweys(1999) synsätt sker tänkandet i flera steg. Först så 

gör man och reflekterar över konsekvensen. Utifrån detta bildar man en tanke eller 

teori om hur sambandet ligger till. Runt denna tanke eller teori funderar man och 

överväger kring lösningar för att sedan pröva återigen i handling. Om nu handlingen 

ger avsedda konsekvenser och förutsatta förändringar, anses den som giltig. Ger den 

inte förväntade konsekvenser får teorin reflekteras över igen för att senare modifieras 

och på nytt prövas i handling. Med det här synsättet på lärande är alltså individen 

engagerad och involverad i att tillägna sig kunskaper (Dewey, 2004) och en aktiv del 

i lärandet. Läraren eller pedagogens uppgift blir att vägleda och styra den 

omgivningen som är ständigt förändrande i utifrån den utvecklande individen och 

dess erfarenheter i kontexten. 

 

 Dewey (2004) pekar också på att den tydliga uppdelning och fokus på teori och 

praktik bör slopas. För att skolan ska närma sig samhället och där eleverna faktiskt 

senare ska verka så behöver man integrera teorin mer med praktiken. Han betonar 

också att man inte ska titta på teoretisk och praktiskt utifrån ett dualistiskt 

förhållningssätt där de båda parterna står emot varandra, alltså antingen det ena eller 

det andra. I ett sådant synsätt tenderar det bli en ojämn fördelning mellan parterna 

vilket inte är gynnsamt.    

 

Utifrån Deweys tankar om lärande utifrån erfarenhet, reflektion och prövande, samt 

hur eleven själv är en aktiv del i sitt tillägnande av kunskap, tänker vi oss att lärandet 
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mynnar ut i det klassiska citatet ”du blir bra på det du tränar”. Reflekterar du och 

skapar modeller för det du tränar utvecklar du också en förståelse som ger dig vidare 

kunskap att kunna förutseenden. I ett sammanhang med Idrott och Hälsa så utvecklas 

således inte så mycket förståelse om du inte reflekterar över din praktik. Dock 

skaffar du dig erfarenheter, färdigheter och i även praktiska kunskaper som ex. 

teknik i det du praktiserar, men med reflektion kan du sätta in det i ett sammanhang. 

Ett sammanhang som inbegriper ett större synsätt och kanske mer tar in begreppet 

hälsa.  Utifrån detta tar vi också med oss i resonemanget kring teori och praktik i 

Idrott och Hälsa dem kring om tyst kunskap som Gustavsson(2002) presenterar. Tyst 

kunskap avser att man vet hur man utför kunskapen men inte kan sätta ord på vad för 

kunskap det är som tillämpas. I idrottsliga sammanhang skulle det exempelvis kunna 

vara att man kan springa väldigt fort men vet inte kunskapen kring varför man kan 

det. Många av de praktiska yrkena har kallats för tyst kunskap men idag ställs det 

större krav i och med det framväxande kunskapssamhället på att även de ska kunna 

uttrycka sin kunskap. Förståelsen för den kunskapen man utför uteblir om man inte 

reflekterar över den. Dock så kan en tyst kunskap innefatta förståelse bara att 

individen inte väljer att uttrycka den. I skolsammanhang blir det förödande då krav 

ställs på att visa upp sin kunskap vilket eleven ibland kan men inte gör, eller då kan 

utföra men inte uttrycka kunskapen kring.  

 

Det som vi tar med oss och blir vår teoretiska utgångspunkt i denna studie är att 

lärande sker via handlande och reflektion av handlandet. Via reflektion uppstår 

förståelse och man kan på nytt testa sitt handlande på ett förmodat bättre sätt och i 

flera sammanhang. Lärande blir således en konsekvens av det man tränar på och 

utifrån detta tänker vi oss att läraren får en central roll i utbildningen via sin 

bestämmande roll över vad som sker i undervisningen, men även via sin guidning till 

reflektion över kunskapen. Utifrån detta tänker vi oss att elevernas synsätt borde 

spegla lärarens värderingar och framhävning kring vad som är viktigt i ämnet. Vi tar 

även med oss synsättet kring det som kan omfattas som tyst kunskap, där eleven i 

förhållande till Deweys ide saknar reflektion och förståelse, eller har brister i att 

uttrycka den.   
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4 PROBLEM OCH SYFTE 

Med denna undersökning vill vi titta på och undersöka hur eleverna på 

gymnasieskolan uppfattar betydelsen av teoretisk kontra praktisk kunskap i ämnet 

Idrotts och Hälsa på gymnasieskolan.. Om pedagogen värderar kunskaper på olika 

sätt kan man tänka sig att detta speglas i undervisningen. Därför kommer vi i denna 

undersökning titta på elevers uppfattningar om vad de ser som värdefullt och tror 

värderas av teoretiska och praktiska kunskaper i Idrott & Hälsa ämnet på gymnasiet. 

Vad mynnar kursen ut i hos eleven i dess synsätt och uppfattning av lärandet och 

värdefull kunskap? Utifrån den ska vi försöka besvara våra frågeställningar nedan:    

 

- Utifrån kursplanens innehåll vad anser eleverna på gymnasiet är viktigt att 

lära sig i Idrott och Hälsa?  

- Hur bedömer eleverna betydelsen av teoretisk och praktisk kunskaps värde i 

Idrott och Hälsa?  

- Vad tror eleverna att lärarna värdesätter av teori och praktik i bedömning av 

Idrott och Hälsa?   
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5 METOD 

Vi har valt en kvantitativ metod för vår undersökning. I likhet med vad Eljertsson 

(2005) säger får man genom att utföra en enkätundersökning ett brett statistiskt 

säkerställt underlag för få och enkla frågeställningar. Detta är vad vi söker utifrån 

vårt syfte. Den enkät vi utformat når ut till en större urvalsgrupp och på så sätt får vi 

ett omfångsrikt underlag att redovisa ett resultat som besvarar den frågeställning vi 

utformat för undersökningen. Vid en kvalitativ studie hade vi behövt intervjua 

relativt många elever vilket ändå kanske inte hade gett särskilt bred uppfattning om 

problemet förekommer och i vilken grad. En nackdel med en kvantitativ 

enkätundersökning är att förståelsen för ungdomars sociala situation går förlorad och 

förklaringen till varför den är som den är (Eriksson, L,T, 2006). Den frågeställning vi 

söker svar på kräver dock inte den djupare förståelse som en kvalitativundersökning 

som exempelvis intervjuer ger, därför är en kvantitativ enkätundersökning att föredra 

för vår undersökning. Studien kommer således inte ge några direkta förklaringar utan 

förklarar mer hur situationen ser ut och om ett problem föreligger i verkligheten. 

Men den knappa tidsram vi hade passade det sig bättre med en enkätundersökning 

jämfört med intervjuer som alltid är tidsödande.  

5.1 Underlagsgrupp 

Enkätundersökningen har lämnats ut på två stora gymnasieskolor i södra Sverige, 

med stora skolor avser vi fler än 1000 elever per skola. Valet av gymnasieskolorna 

motiverar vi med att vi båda studerar till gymnasielärare. Samt att det är här vi hört 

och stött på problematiken med undervisningsinnehållet och bedömningen på vilket 

vi grundar vår undersökning. För att komma ut och göra undersökningen har vi 

använt oss utav våra kontakter, således gick kommunikationen snabbare och vi fick 

komma ut direkt till klasserna. I och med detta blev också bortfallet mindre. Vi har 

dock varit noggranna med att få göra undersökningen i olika typer av grupper. Olika 

i avseende på årskurs, program och studie/yrkesförberedande program. Deltagarna 

var i åldrarna 16-19 år och bestod av så väl studieförberedande elever som 

yrkesförberedande elever. I vår enkätundersökning har 187 elever deltagit fördelat på 

119 killar och 68 tjejer. Fördelningen på årskurser är som följer; år 1 - 76 stycken 

deltagare, år 2 - 66 stycken, år 3 - 45 stycken. Andelen studieförberedande var 

övervägande mot yrkesförberedande då studie-eleverna var 113 stycken medan 

yrkes-eleverna var 74 i antalet. Många av yrkesprogrammen förbereder för yrken 

som är traditionellt sett väldigt mansdominerade så som snickare, byggare, 

mekaniker, yrkeschaufförer osv. Det förekommer även program som är det motsatta 

t.ex. frisörprogrammet. Det här könsmönstret avspeglas sig i vår studie då 

könsfördelningen av de 74 st yrkeseleverna var 65 killar och 9 tjejer. Eleverna verkar 

vara tämligen aktiva under sin fritid, av hela enkätunderlaget på 187 personer är det 

nämligen 135 personer som anger sig motionera eller träna fler än två gånger per 

vecka, vilket var den högsta graden att välja i frågan om aktivitetsfrekvens.  
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Tabell 1. Fördelningen av respondenterna i kön och studieinriktning. 

 

Läser  Studieförberedande Yrkesförberedande Totalt 

Pojkar 54 65 119 

Flickor 59 9 68 

Totalt  113 74 187 

Tabell 1 redovisar hur svarsunderlaget är fördelat på olika kategorier som kön, 

studie/yrkesförberedandeprogram.. 

 

Tabell 2. Fördelning av respondenternas motionsvanor och studieinriktning. 

 

Motionerar  Studieförberedande Yrkesförberedande Totalt 

< 2ggr/ vecka 99 36 135 

1-2 ggr / vecka 13 30 43 

Inte alls 1 8 9 

Totalt 113 74 187 

Tabell 2 redovisar hur svarsunderlaget är fördelat på olika kategorier som motionsvanor och 

studie/yrkesförberedandeprogram.. 

5.2 Pilotstudie 

För att prova vår enkät, och hitta eventuella oklarheter valde vi att göra en 

pilotstudie. Vi delade ut vår enkät till 7-8personer som fick besvara och ge sin 

synpunkt på enkäten. Personerna som deltog bestod av elever, på en gymnasieskola 

som inte deltog i den riktiga underökning, och av studerande som läser på 

universitet. Pilotstudien gav en del tips och åsikter på mer eller mindre lätt tolkade 

frågor. Efter att ha fått dessa personers åsikter gjorde vi små justeringar av enkäten 

 

5.3 Genomförande av undersökningen 

Vi har försökte utforma enkäten på ett så tydligt och enkelt sätt som möjligt för att 

missförstånd inte skall uppstå och på så vis felaktig data. Via pilotstudien försökte vi 

här undvika att bli blinda för våra egna frågor och på så sätt ytterligare undvika enkla 

och onödiga missförstånd. Vissa missförstånd kan dock ändå ha uppkommit men den 

risken löper man alltid i en undersökning. 

 



20 

 

När man gör intervjuundersökningar finns utrymme för frågor som är oklara, detta 

finns inte i enkätundersökning. Därför är det väldigt viktigt att utforma enkäten på ett 

sådant sätt att den är lättförstålig och lätt att besvara. Även layouten kan vara av 

betydelse då om den uppfattas som professionellt utforma tenderar svarsprocenten 

öka. När man utformar enkäter bör man försöka ha relativt slutna frågor då dessa 

tenderar att vara lättare att besvara i jämförelse med öppna frågor. Designen skall 

vara enkel och lättförstålig att följa, detta för att minimera risken att de tillfrågade 

missar att svara på någon av frågorna. Vi utformandet bör man även tänka på att göra 

enkäterna relativt korta eftersom en viss trötthet kan uppstå hos den utvalde om 

omfånget blir för stort (Bryman, 2011). Detta var saker som vi tog i beaktande när vi 

utformade enkäten. Vi försökte skapa en så tydlig och lättförstålig layout som 

möjligt, så att respondenterna blev guidade genom undersökningen. Alternativen i 

vår enkät utgick ifrån den kategorisering som presenteras i bakgrunden men för att 

inte innesluta deltagarna helt fanns även möjlighet att svara ”annat” och sedan 

förklara vad man syftade på. I utformandet av enkätfrågorna utgick vi ifrån de 

syftesfrågor vi skrivit. Vi försökte även skriva flertalet frågor som kunde ringa in 

liknande svar, för att kunna dra aningen större slutsatser. Vi valde även att ta med ett 

antal sorterande frågor för att kunna väga olika grupper mot varandra. Till exempel 

motionerande och icke motionerade, pojke och flicka eller studie och 

yrkesförberedande program. Vi valde även att ha ett skalbyte inne i enkäten, där man 

vänder på ordningen av vad som är mycket viktigt respektive inte viktigt. På de första 

frågorna är mycket viktigt placerat till vänster. Från fråga tre ändras denna skala så att 

mycket stor är placerat till höger. Detta medför att eleverna måste vara 

uppmärksamma igenom hela enkäten och eventuellt nonchalant svarande kan lätt 

upptäckas.  

 

Vi valde att själva närvara när enkäten besvarats, vi har haft dialog med lärare om tid 

och plats när det passat bäst, både för dem och för oss. I och med att vi deltagit vid 

själva undersökningen har vi även kunnat besvara eventuella frågor kring dess 

utformning om sådana skulle uppstått. Vid genomförandet av enkäten presenterade 

vi oss först, förklarade vårt ändamål, kortfattat vad enkäten handlade om och att 

deltagarna var helt anonyma. Sedan delade vi ut enkäten och deltagarna fick svara i 

egen takt vilket tog ca 5-10 minuter. Enkäten samlades sedan in och sammanställdes. 

Undersökningen gjordes alltid i anslutning till starten av en lektion då eleverna var 

fokuserade och uppmärksamma.   

 

5.3.1 Analys databearbetning  

 Efter insamlingen av våra enkäter har vi använt oss programmet Microsoft Exel för 

att analysera och sammanställa vår data. I enlighet med vad Trost & Hultåker (2007) 

skriver gav vi alla våra enkäter löpnummer för att hålla ordning. Alla svaren fördes 

efter detta mekaniskt in i programmet. Trost & Hultåker (2007) rekommenderar att 

man kodar varje svarsvariabel med siffror så att arbetet ska gå fortare, vilket vi har 

följt. I programmet skapades ett filter för att enkelt sortera och jämföra olika 

variabler mot varandra för att analysera och få fram ett resultat. I vårt analyserande 

valde vi att diktomisera svaren som var ”ganska viktigt” och ”mycket viktigt”, detta 

för att vi anser dessa två på något sätt utgör ett svar där eleven tycker alternativet är 

viktigt. På samma sätt gjordes med svaren ”ej viktigt” och ”något viktigt”. Vid 
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frågan med alternativ ifrån ett till fem där fem motsvarar ”mycket stor” och ett 

motsvarar ”liten”, har vi parat ihop svaren fyra och fem samt ett och två. Utifrån 

analyserandet har vi sedan plockat fram det som vi tycker var viktigast resultaten sett 

till vårt syfte och lyft fram detta i resultatredovisningen.     

5.4 Reliabilitet och Validitet 

För att få en god kvalité i en kvantitativ undersökning är det ytterst viktigt att 

säkerheten kring informationen man får fram genom undersökningen är hög. För att 

uppnå en hög säkerhet kring materialet är det ytterst viktigt att undersökningen har 

god validitet och reliabilitet, detta för att få så trovärdigt material som möjligt. (Patel 

& Davidsson, 2003) 

 

Bryman (2011) skriver om hur det finns tre viktiga faktorer när man resonerar om 

reliabilitet nämligen stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. 

Stabilitet handlar om hur resultatet som visas är stabilt och gäller över tid utan 

fluktueringar För att göra vår studie stabil har vi försökt standardiserat vårt 

genomförande av enkätundersökningen.  Vi har i vår studie samlat klasserna vid 

lektionsstart. Därefter gav i en kort presentation om oss och enkätens syfte samt 

funnits där för eventuella frågor. Proceduren har varit på ett liknande sätt vid alla 

insamlingstillfällen. Huruvida elevers åsikter och resultatets stabilitet i sig är, är svårt 

att resonera om då detta hänger ihop med undervisningen och det är värderingarna 

utifrån undervisningen som vi vill uppskatta. Åsikterna som samlas in är såklart 

individuella och möjligheten finns att respondentgruppens sammanlagda åsikt skulle 

skilja sig vid en annan grupp. Vi tänker oss dock att det relativt stora underlaget ska 

ge en rättvis bild och skulle så även göra vid en upprepning av studien. Intern 

reliabilitet handlar delvis om skalorna som används i studien är följdriktiga (a.a). 

Återigen råder här en individuell uppfattning om vad olika saker är värda som kan 

skilja sig mellan elever. För att underlätta här har vi i enkäten gett riktlinjer med 

begrepp som mycket viktigt, något viktigt eller inte viktigt och dylikt. Utifrån detta 

tänker vi oss att svaren ska innefattas inom samma ram även i hänsyn till olika elever 

och deras uppfattning. Interbedömarreabilitet avser hur väl olika bedömare tolkar 

resultat. Detta grundar sig i subjektiva bedömningar om man till exempel ska 

kategorisera in olika data (a.a.). Dessa subjektiva bedömningar finns inte direkt i vår 

enkät då vi inte sorterar in svaren i några externa fack. Dock så har vi delat in svaren 

i olika kategorier så som viktigt och oviktigt. Denna sortering var dock inte subjektiv 

utan vi har tagit direkt siffror och avkodningar och fört ihop. En viss subjektiv 

bedömning sker dock i det mekaniska införandet av svaren då det ibland förekom två 

svar på samma fråga. I dessa fall får man då göra tolkningar om vilket de avser svara 

ovh vilket de har försökt styka över. Dessa subjektiva tolkningar har vi tillsammans 

diskuterat och ska inte påverka vårt resultat i någon större utsträckning.  

 

Validitet handlar om hur väl vi har undersökt eller mätt det vår studie avsett (a.a) . 

För att stärka validiteten i vår studie hade vi våra syftesfrågeställningar som 

utgångspunkt när vi utformade enkäten. För att eleverna ska förstå vad vi frågar efter 

och därmed besvara det vi söker, så har vi försökt använda oss av enkla begrepp som 

inte ska kunna tolkas på så många sätt. Vi har även försökt formulera oss tydligt och 

konkret. Pilotstudien hjälpte här till att ge oss ökad inblick och förståelse. Att med 
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flera frågor sedan försöka inringa syftet ur flera perspektiv anser vi ger studien 

styrka. Det skalbyte som användes i enkäten, kräver även elevens fokus och 

förstärker trovärdigheten i resultatet. Detta då man uppmärksammar oseriösa 

respondenter som vill avverka enkäten snabbt utan eftertanke. Att små delar av vår 

studie även överrensstämmer med den forskning som tidigare gjorts kan tydas som 

att vi på ett adekvat sätt lyckats mäta det vi avsett 

5.5 Etiska aspekter 

I samtal om etiska aspekter brukar fyra krav nämnas. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

avser att man informera deltagarna i undersökning vilka villkor de har. Att det t.ex. 

är helt frivilligt och att de får avbryta när de önskar. Samtyckeskravet säger att man 

deltagaren ska lämna sitt samtycke för att vara med i undersökningen. Är deltagaren 

under 15år bör man också be om vårdnadshavares tillstånd. Väljer en utvald 

respondent att inte svara är det viktigt att man tillåter detta utan påtryckningar. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter sköts med stilfullt sätt. Deltagarna 

ska förbli helt anonyma utan att man ska kunna förstå vem det är som svarat. Likaså 

bör forskarna hålla tystnadsplikt om underlaget och uppgifterna som samlas in. Vid 

en avslutad studie bör underlaget förstöras. Nyttjandekravet innebär att man 

använder de uppgifter som samlas in enbart till forskningsändamål och inte till andra 

saker (Vetenskapliga rådet, 2002). I vår studie har vi försökt följa dessa principer och 

vi meddelade lärarna innan vi kom, samt informerade deltagarna om deras 

förutsättningar och vad studien behandlade. Att deltagandet var frivilligt och helt 

anonymt. Vi har även varit noggranna med att skydda materialet och behandla det 

utifrån både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har även varit noggranna 

med att kolla så att den litteratur vi använt oss utav har följt de etiska principerna på 

ett korrekt sätt. 
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6 RESULTATREDOVISNING 

I detta avsnitt kommer de resultat som vi kunnat utläsa utifrån vår undersökning 

presenteras. Resultatet presenteras utefter den ordning vi lagt fram frågorna i syftet.  

6.1 Vad eleverna anser är viktigt att lära sig i Idrott och Hälsa 

 De viktigaste momenten som tas upp i kursplanen idrott och hälsa enligt eleverna är 

hjärtlungräddning, kost och sömn samt levnadsvanor. I dessa kategorier har cirka 85 

% av deltagarna uppgett att dessa är viktiga moment. Detta speglar även 

svarsalternativen i frågan om vilka kunskaper eleverna kommer att bära med sig i 

framtiden. Även här har levnadsvanor, hjärtlungräddning samt kost och sömn hög 

procentsats (80 %). Effekter av träning och att testa på olika träningsformer är också 

något som eleverna anser vara viktigt att ta upp i kursen om en med något lägre 

procentsats. Här anser dock eleverna procentuellt att effekterna av träning är något 

viktigare än att testa på olika träningsformer, i så väl kursinnehåll som för framtiden. 

Minst viktigt av de kategorier vi har anser eleverna att friluftsliv är här uppger 

mindre än hälften av eleverna att detta är ett viktigt moment för så väl framtiden som 

i utbildningssyfte.   

 

Granskar man elevernas uppfattning om vad de tror läraren tycker är viktigt vid 

bedömning i de olika kategorierna, påvisar eleverna störst vikt vid livräddning och 

hjärtlungräddning. Här svarar 68% personer i undersökningen att de tror att detta 

kommer ligga till grund för det betyg de kommer att få.  Även effekter av träning får 

hög svarskvot. Där efter följer kunskaper om kost och sömns påverkan på kroppen 

samt levnadsvanor som alkohol, droger och stress. Återigen kommer momenten att 

testa på olika träningsformer och friluftsliv lägre ner på listan i inbördesordning. 

Sammantaget visar undersökningens frågor på att elevernas uppfattningar om vad 

som värdesätts vid bedömning, överensstämmer med deras uppfattning om vad som 

anses viktigt att lära sig i idrott och hälsas kursplan. Samt vad de anser vara viktiga 

kunskaper att ta med sig från kursens innehåll för framtiden. Generellt sätt är 

uppfattningen att kunskaperna som vi angivit i enkäten är mycket viktiga för eleven. 

Med visst undantag för friluftsaktiviteter.  Dock så anser generellt sätt färre personer 

att kunskaperna har stor betydelse för betyget. Vi har här vid vår kategorisering 

tolkat det som att de eleverna tycker kunskapen är viktig om de svarat antingen fyra 

eller fem på enkäten. Svar fem motsvarar mycket stor betydelse och därmed anser vi 

att fyra motsvarar ungefär stor betydelse. Ser man på fördelningen av svaren är det 

här ligger svarsalternativ tre på en svarsfrekvens mellan 21-28 % beroende på 

kunskapsområde. Vi anser dock att alternativet utgör en mellan eller lagom nivå och 

att eleverna inte anser betydelsen som stor. Utifrån detta blir det alltså en skillnad i 

mängden som tycker kunskaperna är viktiga och de som tycker betydelsen för 

betyget är stor. 
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Tabell 3. Kunskaper som eleven anser är viktiga, som del i ämnet Idrott och 

Hälsa, för framtiden och som betydelse för betyg. 

 

 

Kunskapsområde 

Kunskapsområdet är viktigt för 

kursen i 

Idrott och 

Hälsa 

för 

framtiden 

för betyget 

Levnadsvanors påverkan på 

kroppen   
85 % 93 % 52 % 

Kost och Sömn 87 % 89 % 60 % 

Effekter av träning 79 % 81 % 65 % 

Livräddning och HLR  87 % 90 % 69 % 

Pröva olika träningsformer/ 

aktiviteter 
74 % 63 % 57 % 

Friluftsliv 48 % 47 % 43 % 

Tabellen redovisar hur många som anser att någon av de angivna kunskaperna i kolumnen till vänster 

är viktig. Eleverna har svarat på om kunskapen är viktig i ämnet Idrott och Hälsa, hur viktig den är 

för dem i framtiden samt vilken betydelse kunskapen anses ha för betyget. 187elever svarade och inom 

parenteserna anges svarsfrekvensen i procent. 

 

Av de kunskaper som eleverna tycker är viktiga att bära med sig i framtiden är det 

levnadsvanors påverkan på kroppen som eleverna anser är den viktigaste kunskapen. 

Hos de elever som deltagit i vår undersökning anser nästan alla elever att det var 

viktigt. Även frågor som berör kost/ sömn, hjärtlungräddning och effekter av träning 

fick hög procentsats (över 80 %) av deltagarna ansåg att detta var viktiga kunskaper 

att bära med sig i livet. Däremot så får kategorierna friluftsliv och att pröva på olika 

träningsformer en något lägre procentsats som kunskap att bära med sig i livet.  

 

Utifall eleverna tyckte att någon kunskap uteslöts ur enkäten så fanns möjligheten att 

svara annat och sedan förklara vilken kunskap man då avsåg. Svarsfrekvens på detta 

var väldigt låg och de flesta alternativen anser vi kan innefattas under andra 

alternativ. Svarsalternativ som kom fram i undersökningen var olika typer av roliga 

aktiviteter som bollsporter eller lasergame, vikten av röra på sig varje dag samt att 

kunna samarbeta. Samarbete är en kunskap som inte på något direkt sätt innefattas i 

kursplanen men däremot skulle kunna tolkas in i undervisningen utifrån dess syfte.  

6.2 Elevernas uppskattning kring betydelsen av teoretisk och 

praktisk kunskaps värde i Idrott och Hälsa   

 
Här nedan presenteras resultatet ifrån enkäten som besvarar den andra frågan ifrån 

syftet som anges i rubriken ovan.  
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6.2.1 Teoretiska kunskaper  
Utifrån enkätundersöknings svar så kan man tyda att alternativ som är teoretiska får 

en hög värderingsrespons i enkäten. Alternativ som kunskaper om ”Levnadsvanors 

påverkan på kroppen”, ”Kost och sömn” och kunskaper om ”Effekter av träning” 

betonar eleven som viktigt. Detta är alternativ som utifrån kursplanen (Skolverket, 

2011) inte finns några krav på att praktiskt kunna tillämpa i någon större utsträckning 

och därmed kan tolkas som mer teoretisk kunskap. Antalet elever som tycker alla 

dessa alternativ är ganska viktigt eller mycket viktigt att ta upp i Idrott och Hälsa 

ämnet är 68 %. Utav de elever som motionerar och tränar fler än två gånger per 

vecka är det 76 % som anger att den teoretiska kunskapen som tas upp i ämnet är 

viktigt. Granskar man sedan vad eleverna tycker om dessa teoretiska kunskaper och 

dess betydelse för deras framtida liv så anser de även då att det är viktig kunskap. 

Antalet elever som besvarat samtliga alternativ som angavs ovan men vad det nu 

gällde betydelsen av kunskapen i framtiden så var det 75 % som ansåg dessa som 

viktiga. De teoretiska kunskaperna anses alltså både viktiga som kunskap i ämnet 

men även som en viktig kunskap att ta med sig vidare i livet.  

 

 

Den teoretiska kunskapen verkar dock inte framstå som särskilt viktig när det 

kommer till betyg. Utifrån enkäten är det bara ca 40 %  av eleverna som tycker att de 

teoretiska faktorerna har stor betydelse för betyget. Detta kan anses anmärkningsvärt. 

En stor del av de deltagande eleverna anser att teoretisk kunskap är en viktig kunskap 

som de har stor nytta av i framtiden, men de anser den inte som en utgörande del av 

betyget. Detta tyder på en lite sned bild av överrensstämmelsen mellan det man gör 

och det som betonas viktigt i ämnet och vad som bedöms. Av de olika faktorerna är 

det olika ”effekter av träning” som är det som eleverna anser har störst betydelse för 

betyget. Det kan man säga delvis stämmer överens med Quennerstedts (2006) tankar 

om att det råder en fysiologi diskurs i synsättet på hälsa. Kunskapen om effekter av 

träning passar bra in i tänket om att träna och ta om kroppen är grunden för en god 

hälsa.        

 

6.2.2 Uppskattning av praktiska kunskaper 
Elevernas värdering av de alternativ som är mer praktiska skiljer sig lite ifrån de 

teoretiska. Alternativen som vi har tolkat som praktiska är ”Livräddning och 

hjärtlungräddning”, ”Pröva olika träningsformer/aktiviteter” och ”Friluftsliv”. 

Livräddning och hjärtlungräddning kan anses som en delvis teoretisk kunskap, men 

vi har tolkat den som en praktisk då vi anser att man inte har så stor nytta av 

kunskapen om du inte kan tillämpa den i praktiken. Detta är också alternativ där det 

finns direkt praktiska krav utifrån styrdokumenten (Skolverket, 2011) Ser man då på 

vad eleverna svarade så var det motsvarande 38 %  som tyckte att samtliga alternativ 

som avsåg praktisk kunskap, som togs upp var viktig. Här visar det sig att friluftsliv 

är den tydligaste delen av undervisningen som eleverna inte tycker är så viktig. Att 

just friluftsliv inte anses som viktigt, kan ev. höra ihop med dess framställning i 

skolan. Ofta har man friluftslivsdagar som mer framställs som roliga ändamål och 

betonar kanske inte så mycket lärotillfälle. Vi har i många fall upplevt friluftsdagar 

som i verkligheten egentligen inte alls berör friluftsliv, utan där man istället får pröva 

på och välja idrotter som man tycker är roliga. Att spela fotboll eller innebandy kan 

vara vanligt förekommande men det är inte friluftsliv. Man kan även ifrågasätta 
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skridskor i en ishall som friluftsliv, skridskoåkning ute i naturen på öppen is är 

absolut en friluftsaktivitet men i en ishall? Bortser man ifrån friluftslivet och bara till 

de andra alternativ så visar det sig att cirka 67 % tyckte att kunskaperna som 

behandlas är viktiga. Kollar man på hur viktig de tycker kunskapen är för framtiden 

så är det 57 % som tycker den praktiska kunskapen bortsett ifrån friluftslivet som är 

viktigt. Räknar du även in den faktorn som är friluftsliv sjunker procentenheterna ner 

till 38 %, alltså är det mindre än hälften som anser att den praktiska kunskapen är 

viktig för de i framtiden.  

Tabell 4. Hur många elever anser att teoretiska och praktiska kunskaper är 

viktigt? Både utifrån det som tas upp i ämnet och som viktig kunskap för 

framtiden. (n=185)  

 

 

Kunskapsområde 

Kunskapsområdet är viktigt för 

kursen i 

Idrott och 

Hälsa 

för 

framtiden 

för betyget 

Levnadsvanor påverkan på kroppen+ 

Kost och Sömn + Effekter av träning 
68 % 75 % 40 % 

Livräddning och HLR + Pröva olika 

träningsformer/ aktiviteter + 

Friluftsliv 
38 % 38 % 32 % 

Livräddning och HLR + Pröva olika 

träningsformer/ aktiviteter 
67 % 58 % 45 % 

I tabellen ovan redovisas hur många av eleverna som ansett att samtliga de angivna faktorerna i varje 

alternativ (se vänster kolumn) är viktiga, först som hur viktig den är att ta upp i skolämnet Idrott och 

Hälsa och sedan som viktig kunskap för framtiden. Resultatet är angivet först som antal personer och 

sedan som en procentsats. Levnadsvanor påverkan på kroppen+ Kost och Sömn + Effekter av träning 

tolkas som teoretisk kunskaper medans Livräddning och HLR + Pröva olika träningsformer/ 

aktiviteter + Friluftsliv tolkas som praktiska kunskaper.  

 

Ser man då samvariationen mellan att eleverna tycker den teoretiska kunskapen är 

viktig att den berörs i skolan och att dem tycker den är viktig för framtiden så är det 

ungefär 62 % som tycker detta.. Antalet elever som tycker att den praktiska 

kunskapen som tas upp i ämnet och även tycker att densamma är viktig för framtiden 

är ungefär 28 % . Bortser du dock från friluftsliv som är den i särklass största faktorn 

som drar ner procentsatsen så ökar antalet till ungefär 50 %. Alltså ungefär varannan 

elev. Faktum kvarstår dock att eleverna tycks värdesätta de teoretiska kunskaperna i 

klart större utsträckning än de praktiska. Den kunskapen som idag förmedlas och 

presenteras i ämnet och som eleverna sen anser sig ha nytta av är i högre grad 

teoretiska moment. Sett till det faktum att undervisningen i gymnastik och idrott 

historiskt alltid varit praktisk, så även till stor del idag är detta intressant. Utav 

alternativen är den enskilt starkaste praktiska kunskapen den i livräddning och 

hjärtlungräddning som anses viktig, både som en kunskap i ämnet och som en 

kunskap för framtiden. Att det är denna kunskap som främst betonas som viktig är 

inte jätte konstigt då det faktiskt handlar om att rädda andra människor från 

nödsituationer och eventuell död.  
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Tabell 5. Samvariation av att tycka teoretiska kontra praktiska kunskapen som tas 

upp i kursen Idrott och Hälsa även är viktig för framtiden. (n=187) 

Kunskapsområde Andel som tycker att kunskapen är 

viktig att ta upp i skolan, samt tycker 

den är viktig för framtiden 

Levnadsvanor påverkan på kroppen + 

Kost och Sömn + Effekter av träning 

62 % 

Livräddning och HLR + Pröva olika 

träningsformer/ aktiviteter + Friluftsliv 

28% 

Livräddning och HLR + Pröva olika 

träningsformer/ aktiviteter 

49% 

Tabellen redovisar hur många av enkätens respondenter som anser att kunskapen är viktig att ta upp i 

kursen men också att ha med sig i framtiden. Första alternativet tolkas som teoretisk kunskap medans 

alterantiv två och tre tas för praktisk kunskap. Av tabellen går att utläsa att 62 % tycker de teoretiska 

kunskaperna både är viktiga att ta upp i kursen och att de anser sig ha nytta av den i framtiden. 

Motsvarande siffra för de praktiska kunskaperna är 28 % och om man bortser ifrån Friluftsliv som 

många inte är viktigt är det ungefär hälften som tycker att den praktiska kunskapen är viktig både som 

en del i ämnet och för framtiden.   

Det finns vissa skillnader i hur de olika programmen ser på betydelsen av teoretisk 

kontra praktisk kunskap. Av den teoretiska kunskapen så är det 69 % av de eleverna 

som läser på studieförberedande program som anser den viktig både i skolan och för 

framtiden. Motsvarande siffra för eleverna på yrkesförberedande program är 42 %. 

De studieförberedande eleverna tycks alltså värdera teoretisk kunskap mer än de 

praktiska. Man kan här gissa på att sambandet hänger ihop med deras läggning för 

teori kontra praktik och att studieförberedande elever är mer teoretiskt lagda. Dock 

så stämmer det inte om du gör motsvarande granskning fast av den praktiska 

kunskapen. Då blir förhållande tämligen lika där både yrkes och studieförberedande 

elever tycker kunskapen är viktig (46 % resp. 50 %).   

6.3 Elevernas uppfattning av vad lärarna värdesätter av teori 

och praktik i bedömning av Idrott och Hälsa 

När vi studerar respondenternas svar på frågan om när de upplever sig bli bedömda i 

idrott hälsa får vi fram följande resultat. Eleverna har haft 6 olika påståenden och 3 

olika svars alternativ till vardera. De 6 påstående är utformade så de berör så väl 

teoretiska bitar som praktiska moment.  

6.3.1 Eleven upplever sig bli bedömd i olika moment 

Tre kategorier utmärker sig i den mån eleverna tror att de alltid bedöms i, med över 

100svar per alternativ, upplever eleverna att de bedöms främst under praktiska 

lektioner, prov och inlämningsarbeten. Men även de övriga praktiska momenten som 

när du är fysiskt aktiv på lektionerna och friluftsliv får hög svarskvot. Friluftsliv som 

eleverna inte verkar värdesätta som viktigt i någon högre utsträckning, är alltså ändå 

ett område som eleverna upplever sig bli bedömda i, i samband med att det utförs. 

När vi studerar svaren på kategorin för bedömning sällan/ aldrig får vi dock fram att 

47 elever av 184 upplever att de sällan eller aldrig bedöms när de bedriver friluftsliv. 

Teori genomgångar får minst svarskvot för vad eleverna upplever att de alltid 

bedöms i. Detta resultat visar på att elevernas uppfattning om när de bedöms i ämnet 

utgörs till stor del av teoretiska kunskaper i form av arbeten och prov. Men också till 

stor del av praktiska moment genom att praktiska lektioner och att vara aktiv, samt 
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friluftsliv. Att eleverna upplever sig bedömda i samband med teoretiska delar skulle 

kunna hänga ihop med att den lärosituationen då efterliknar den som är vanligast 

förekommande i övrigt för eleverna. Via prov och skriftliga arbeten utformas också 

ett underlag för bedömning på ett tydligt sätt likt andra ämne, vilket eleverna känner 

till. I andra ämnen är det oftast detta som utgör grunden för hela bedömningen av 

eleven. Detta skulle också kunna bidra till deras uppfattning.  Att eleverna även 

uppfattar de praktiska delarna av ämnet som en grund för bedömning, hänger bättre 

samman med vad eleverna tycker läraren lägger tid på.  När vi studerar resultatet 

över hur eleverna uppfattar hur tiden fördelas över praktiska moment kontra 

teoretiska är det tydligt övertag för att praktiska moment dominerar kursens innehåll.  

Fördelningen är cirka 75% praktiskt och 22% teoretiskt enligt elevernas 

uppskattning. Övrig tid motsvarande 3 % uppskattar eleven läggs på annat. Cirka 

84% av de tillfrågade upplever att undervisningen utgörs av mer än 70% praktiskt 

utförande.  

 

Vid en jämförelse mellan yrkesförberedande elever och studieförberedande kan vi 

avläsa ett visst mönster om än inte så stor skillnad. Yrkeselever uppger i högre 

svarskvot att de uppfattar att läraren observerar dem i de praktiska momenten 

(lektioner, friluftsliv och närvaro). Framför allt praktiska moment och närvaron 

skiljer sig åt med cirka 15 procentenheter i praktiska moment och cirka 22 

procentenheter gällande närvaro. Vid analys av frågan när eleverna uppfattar sig bli 

bedömda ser vi också en viss tendens till att elever som läser på studieförberedande 

program upplever sig i högre grad bli bedömda i teoretiska kunskaper jämför med 

yrkeselever.   

Tabell 6. Yrkesföreberedande kontra studieförberedandeelever uppfattning av 

vad läraren tittar på vid bedömning (n=187) 

 

 

Tillfälleskategori 

Upplever sig bli bedömd 

Studie 

förberedande 

(n=113) 

Yrkes 

förberedande 

(n=74) 

Prov 32 % 39 % 

Skriftliga arbeten 34 % 32 % 

Teoretiska lektioner 45 % 32 % 

Praktiska Lektioner 70 % 84 % 

Friluftsliv 33 % 38 % 

Närvaro 50 % 72 % 

Tabellen visar på när de studie respektive yrkesförberedande elever upplever att läraren tittar på vid  

bedömning. Kategorierna består av olika moment i undervisningen som kan förekomma.. 

 

Detta resultat kan grunda sig i att elever som läser på yrkesprogram har en mer 

praktiskläggning och antar sig bli mer observerande och bedömda i moment där de 
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visar upp sina kunskaper och färdigheter. Då de i sina kommande yrkesval med 

större sannolikhet kommer att använda kroppen som ett redskap för utförandet. Till 

resultatet bör dock tilläggas att studieförberedande elever inte upplever sig bli 

mindre bedömda i praktiska moment i första hand utan att resultatet här är relativt 

jämnt fördelat mellan de olika grupperna. Med några procentenheters fördel för 

studieförberedande elever. Det som är intressant i vårt resultat är att yrkes-eleverna 

tror att läraren tittar mer på praktiska moment jämfört med de studieförberedande 

eleverna. Men på frågan när eleverna upplever sig bli bedömda svarar alltså de 

studieförberedande i högre procentsats att de blir bedömda i första hand i praktiska 

moment.    

 

I likhet med andra studier kan man antyda att eleverna uppfattar sig bedömda på 

grunder som inte ska ligga till grund för betyg (Redelius och Hay, 2012). I vår studie 

ser man att ungefär 61 % av svarsunderlaget uppger att de tror läraren tittar på 

närvaro som en del av betygssättningen. Närvaro i sig som inte är alls 

betygsgrundande, däremot är det en förutsättning för att skapa ett betygsunderlag. 

Eleverna menar också att de i hög utsträckning upplever sig bedömda när de är 

fysiskt aktiva under lektionerna, motsvarande 58 % svarar detta. Att vara närvarande 

och aktiv är alltså budskap som eleven har tagit till sig ifrån lärarens uttryckssätt. 

Dock ska man ha i beaktande att vår studie inte undersöker i vilken grad detta 

stämmer i lärarens bedömningsgrund utan nu enbart utgörs av elevernas uppfattning. 

Vi tycker det är naturligt att som lärare förtydliga vikten av att vara närvarande och 

aktiv på lektionen, då detta ska utgöra grunden för bedömningsunderlaget. Att lärare 

också påvisar detta är nog vanligt förekommande. Att sen förtydliga och få eleverna 

att förstå att det inte är betygsgrundande i sig att närvara kan vara svårt och 

uppenbarligen inte lyckosamt i skolorna vi undersökt.    

6.3.2 Vad eleven tycker att läraren betonar i undervisningen.  

Utav de kategorier som använts och tidigare presenterats är det effekter av träning 

och testa på olika träningsformer och aktiviteter, som eleverna svarar att läraren 

lägger stor betoning på. Även livräddning och hjärtlungräddning samt kost och sömn 

får i snitt över 50 % av respondenternas röster var det gäller stor betoning från 

läraren. Där efter följer levnadsvanor tätt följt av friluftsliv. Lite förvånansvärt 

uppger 15 % av de tillfrågade att livräddning och hjärtlugnräddning saknar helt 

betoning i undervisningen. Även kategorin levnadsvanor får förvånansvärt låg 

svarskvot när det gäller moment som berör undervisningen enligt eleverna, här 

uppger över 18 % att detta inte betonas alls.  

 

Att friluftsliv är ett moment som eleverna inte värdesätter lika högt som övriga 

återspeglas i datan. Friluftsliv är något som lärarna inte betonar alls enligt 23 % av de 

tillfrågade.  Här kan man fundera på hur detta ter sig att ca 20 % av vårt urvals grupp 

menar på att dessa moment inte alls tas upp i kursen. Då dessa är tydliga moment och 

råd från skolverket för kursens innehåll. Är det så att dessa elever missat dessa 

moment och på så sätt inte varit närvarande vid dem. Eller är det andra faktorer som 

gör att eleverna svarar på detta visset. Med tanke på resultatet har en överhängande 

majoritet av elever som uppger detta, tolkar vi som att läraren gått igenom momentet 

med dem.  
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7 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras ovanstående resultat med utgångspunkt ur 

det syfte och dess frågeställningar som presenterats.  

7.1 Metoddiskussion  

Den kvantitativa metod som vi har använt oss utav i denna studie, tycker vi har varit 

rätt metodval för ändamålet. Genom att på ett snabbt sätt kunna samla in mycket data 

anser vi oss kunna ge ett grundläggande svar på de frågor som vi ställt upp för 

studien. Metoden har som väntat haft sina fördelar och sina nackdelar. Fördelarna har 

funnits i det som redan nämnt att man kan få in en stor mängd data på ett relativt kort 

tid. Sammanställningen och analyserandet är ett arbete som även det i jämförelse 

med en kvalitativ studie är tidssparande. Nackdelen finns i att man inte får någon 

djupare förståelse och ev. förklaring. Dock är detta inte något vi varit ute och sökt 

efter i denna studie utan vi ville på ett grundligt plan se om det förelåg någon 

problematik kring hur elever uppfattar och värderar den praktiska och teoretiska 

kunskapen. Detta utefter att vi förstått att lärare kan tycka att det finns ett dilemma 

kring detta område. För att studien ska bli bra är det viktigt att enkätens utformning 

är tydlig och konkret. Vi jobbade mycket med detta och provade även enkäten för att 

undvika eventuella missförstånd och fel i insamlingen. Trots små missförstånd här 

och var tycker vi att enkäten har fungerat väl och relativt problemfritt. Några interna 

bortfall och svarssvårigheter anser vi är ofrånkomligt då du har ett stort 

svarsunderlag. I övrigt om man ska se till eventuella felkällor så kan man inte bortse 

ifrån vår egen sammanställning av resultatet. Det är ett mekaniskt arbete vid 

införandet av svar och när man kodar om svaren blir det många siffror som snurrar i 

huvudet. Vi har dock varit noggranna och numrerat enkäterna för att kunna gå 

tillbaka och kolla i om det uppstått konstigheter. Sammantaget anser vi metoden 

fungerat väl och utan stora problem.    

7.2  Resultatdiskussion 

Att begreppet Hälsa har en stark förankring i ämnet framgås av vår undersökning. 

Eleverna verkar tycka kunskaper om levnadsvanor påverkan på kroppen, kost och 

sömn som på ett lätt sätt kan förankras i hälsobegreppet, enklare än i idrotten, är 

viktiga för dem. Trots Qunnerstedts och Thedin-Jacobsson tidigare visat att 

undervisningen i kring Hälsa inte är problemfri, så kan man ändå utifrån vår studie 

ändå antyda att någon form av budskap och betydelse kring hälsan förmedlas till 

eleverna. Att kring 90 % tycker dessa kunskaper är viktiga både i ämnet och för 

framtiden stärker detta.  

7.2.1 Betoning av HLR och livräddning 

En viktig kunskap som eleverna tycker är väldigt viktigt är livräddning och 

hjärtlungräddning. Detta är dock en kunskap som bara hälften av eleverna anser att 

läraren lägger stor betoning på och 15 % upplever det som att det inte får någon 

betoning alls. Det framstår som en förskjutning var det gäller denna kunskap kring 

vad som är viktigt och hur det betonas. En av anledningarna till detta tror vi kan vara 

att man praktiserar detta vid väldigt få tillfällen som lärare. Vår uppfattning är att 

HLR är något du gör enbart vid ett tillfälle i bästa fall en gång per läsår. Likaså med 

livräddning i vatten som är något du övar på vid få tillfällen. Kanske måste större 
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fokus läggas vid denna kunskap vid fler tillfällen och i flertalet sammanhang t.ex. 

som en säkerhetsaspekt i andra praktiker. Uppenbarligen tycker eleverna att det är en 

viktig kunskap och ur samhällets synpunkt är det betydande att ha medborgare som 

kan utföra HLR och hantera nödsituationer vid sådant tillfälle. Via den teoretiska 

utgångspunkt som vi tidigare presenterat där man tänker sig att man blir bra på det 

man övar på, framstår betoningen på detta som ofullständigt. Uppenbarligen tycker 

eleverna att området är viktigt och det framträder i styrdokumenten (Skolverket, 

2011), därmed bör man kanske lägga större fokus, mer träning och ökad reflektion 

över detta ämnesområde. Den sammanlagda upplevelsen av detta blir att det inte 

betonas så mycket i sitt sammanhang 

7.2.2 Friluftslivets svaga värde i skolan 

Överlag får kategorin friluftsliv minst röster på så väl elevernas val av vad de tror 

läraren betygsätter dem i som om vilka kunskaper de tar med sig i livet. Ändå är det 

ett viktigt moment enligt skolverket. Framgår det kanske inte alltid vad som är 

friluftsliv eller används friluftsdagarna till andra aktiviteter som eleverna inte 

förknippar med just friluftsliv? Genom våra egna erfarenheter av skolans värld och 

genom samtal med lärare under olika praktikperioder vet vi att friluftslivsdagar inte 

alltid är förankrade i det som vi vanligtvis kallar friluftsliv. Allt oftare nyttjas dessa 

dagar till andra aktiviteter. Eller så ges alternativ till friluftsdagarna i brist på 

kunskap inom lärarkåren. Att till exempel utöva spelet lasergame under 

friluftsdagarna är svårt att hitta underlag för i skolverkets beskrivning om vad 

friluftsliv är. Ändå så är det något som vi fått ta del av under vår praktik under 

utbildningen. Två andra exempel vi har sett under friluftsdagar är att man är i 

simhallen eller bowlar, aktiviteter som är svåra att relatera till friluftsliv. Här menar 

och tror vi att en del av förklaringen till varför eleverna inte uppfattar friluftsliv som 

något viktigt kan finnas. Dessa alternativ som ovan angivits är inget vad eleverna 

förknippar med det traditionella friluftslivet, utan mer en form av aktiviteter man 

utför på fritiden. Här kan man också lyfta frågan hur vida man kan bedöma elevers 

kunskaper i friluftsliv om det inte är friluftsliv de utför. Att bedöma en klass som 

spelar lasergame i mörk lokal kan te sig väldigt svårt. Även om man kan få fram 

statistik från spelets gång, så kvarstår frågan hur värderar man det resultatet vid 

bedömning av kunskaper i friluftsliv. Här finns det rop om hjälp inom lärarkåren 

menar Backman (2010). Det saknas tydliga riktlinjer för friluftslivet vilket onekligen 

speglar utövandet i skolan när vi tolkar litteraturen vi läst. Oftast menar Backman på 

att man inom lärarkåren förknippar friluftsliv med något dyrt och resurskrävande 

samt risktagande. Men en tydligare fortbildning inom lärarkåren skulle kanske 

friluftsliv nå en högre status. Det finns mängder med aktiviteter som varken behöver 

kosta någon högre summa eller anses vara risktagande. Det som saknas emellertid är 

kunskapen om att utöva denna form av friluftsliv som saknas hos lärarna. 

Fortbildning samt tydligare riktlinjer från skolverket om vad som anses ingå inom 

ramen för friluftsliv skulle kunna stärka ämnet menar Backman. Vi vidhåller 

Backmans analys då vi som tidigare sätt problematiken kring ämnet. Sett till Deweys 

(1999) tankar om att lära sig genom att erfara så framstår det som att lärarna själva 

inte har fått tillräcklig erfarenhet och förståelse inom området. Därmed kan de inte 

heller i tillräcklig utsträckning skapa lärosituationer som ger eleverna kunskapen. 

Denna tankegång stödjer Backmans (2010) uppmaning om fortbildning och och 

utökade riktlinjer. 
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7.2.3 Förhållandet mellan teori och praktik 

Utifrån våra resultat kan man se vissa trender som är anmärkningsvärda. I vårt 

resultat ser man att de teoretiska kunskaperna värderas högre av eleverna och anses 

mer värdefulla. Samtidigt påvisar eleverna att det mesta av tiden ägnas åt praktik. 

Det är också så att eleverna upplever sig bli bedömda under både teoretiska och 

praktiska moment. Att teoretiska kunskaper ändå under dessa förutsättningar, där 

praktiskt utförande dominerar, kan man se som att det stämmer med ämnets syfte och 

idé om att de praktiska aktiviteterna ska ha en förankring i vetenskapliga rön och 

teorier.  Dock kan man också se det som att det praktiska utförandet bara är en 

transportsträcka till något annat och inte fyller så mycket syfte. En förklaring till 

detta kan enligt Thedin Jacobsson (2005) bero på att det finns tre olika kategorier av 

lärare:  

1. De som de bedömer mer teoretiska kunskaper som prov, läxor föreläsningar 

och annat som är förankrat till teoretiska begrepp.  

2. Dem som lämnar över begreppet hälsa och kost åt ämnen som hemkunskap 

och biologi med motiveringen att det tas ju ändå upp där.  

3. Lärare som menar att hälsa nås genom fysisk aktivitet.  

Det Thedin Jacobsson beskriver är en del av det vi fått se och uppleva under våra 

praktikperioder. Olika lärarstillar speglar självklart undervisningen, finns det även en 

viss okunnighet inom ämnet blir det således lätt att lämna över en del av 

undervisningen till någon annan. För att få en djupare inblick i detta skulle 

observationer av flertalet idrottslektioner kunna bidra. Med utgångspunkt ur vårt 

synsätt och några av Deweys(1999) tankar om att man lär sig genom att praktisera 

och få erfarenheter får man ändå se de praktiska momenten som en tydlig nyckel i 

förståelsen mellan teori och praktik. Intressant är också att eleverna tror att läraren 

tar främst praktiska lektioner och närvaro i beaktande när han/hon sätter betyg. Detta 

i sin tur stämmer inte så bra överrens med tidigare nämnda idé om förankring i teori 

och vetenskap. Å andra sidan faller det ganska naturligt att tro att det som man ägnar 

mest tid åt ligger till grund för betyget. Att eleverna fortfarande tror att närvaro är 

något som läraren tar hänsyn till vid bedömning ser vi som oroväckande. Om det 

ligger någon substans i detta vilket tidigare studier har visat så överrensstämmer inte 

skolverkets avsikter med verklighetens. Att i ett målrelaterat skolsystem bli bedömd 

för att vara närvarande blir ett väldigt lågt krav i relation till övriga ämnen. 

Tydligheten med var som måste uppnås verkar inte helt framgå och förväntningarna 

om närvaro tas i beaktande riskerar att sänka ämnet status och förtroende. 

Förklaringen till detta finns i det som vi ovan nämnt. Olika lärare ställer olika krav 

på sina elever. Thedin Jacobsson (2005) berör frågan, så gör även Annerstedt och 

Larsson (2010). Verkligheten ser tyvärr ut så här på vissa skolor och ger således 

orättvisa betyg pågrund av olika bedömningsmönster.  

 

Att det finns vissa tendenser till skillnader mellan studieförberedande program och 

yrkesförberedande program tycker vi väcker vissa tankar. Även om resultatet inte är 

helt entydigt så kan man ändå ana att de mer teoretiska kunskaperna värderas och 

tros spela större roll i kursen både som kunskap och för bedömning. På samma sätt 

det motsatta för yrkeseleverna. Här kan man reflektera kring om yrkeseleverna har 

mer tyst kunskap som Gustavsson(2002) skriver om. I de praktiska yrkena anser man 
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den tysta kunskapen tidigare har varit större då inga större krav har ställts på varför 

man gör sin praktik som man gör. Kan detta vara förknippat med skoleleverna inom 

samma genre. Det må så vara att de praktiska eleverna inte har samma vana av att 

uttrycka sin kunskap och reflektion kring handlandet och därmed i högre grad 

uppskattar det praktiska. Om detta stämmer krävs måhända en större betoning på 

reflektion och eftertanka i dessa grupper. Tankar om att man ska bemöta och agera 

olika mot dessa grupper uppstår såklart. Förutsatt att man har idén om att studie-

elever är mer teoretiskt lagda ska man kanske ha mer tydligt teoretiska moment med 

dessa elever. Med praktiska elever kanske man ska integrera det teoretiska på ett mer 

praktiskt sätt. Huruvida detta redan tillämpas eller överhuvudtaget är tillämpbart kan 

vi bara spekulera om. Idén är dock lockande då man ofta pratar om olika 

inlärningsstilar, speciellt under tiden på lärarutbildningen.  

7.2.4 Elevernas uppfattning om när de blir bedömda 

När vi analyserar angående när eleverna upplever sig bli bedömda i vår enkät får vi 

fram en hel del intressant data. Som exempel på detta uppger 63 % av 

respondenterna att de alltid upplever sig bedömda under provtillfällen. Samtidigt 

uppger 30 % att de ibland upplever sig bli bedömda vid detta moment, medans 7 % 

uppger att de sällan eller aldrig blir bedömda i detta moment. Liknade data får vi 

även fram på momentet när eleverna skriver och lämnar in arbeten. Här upplever 55 

% att de alltid blir bedömda på detta moment, 39 % att de ibland blir det och 6 % att 

de sällan eller aldrig blir det. Dessa siffror tyder på att eleverna i sådana fall skriver 

prov och lämnar in arbeten som ibland och i vissa fall helt saknar relevans för 

betygsunderlaget. Anledningen till skriftliga prov och andra inlämningsuppgifter, är 

att detta är moment där eleven visar upp sina kunskaper inom olika områden vilket 

sedan finns med som underlag för betyget. Varför eleverna uppger att de inte alltid 

blir bedömda i dessa moment kan vi tyvärr inte svara på, men är absolut något man 

skulle kunna forska vidare i. När vi studerar data över praktiska moment. Får vi 

likande data men här anser vi att det kan finnas en tydligare förklaring. Som exempel 

så uppger 58 % att de alltid blir observerade när de är fysiskt aktiva på lektionen och 

35 % att de ibland blir bedömda under detta moment. Likande siffror får vi under 

praktiska lektioner där 51 % av respondenterna upplever sig bli bedömda jämt och 

41 % ibland. Här är det lättare enligt oss att förstå elevernas svar, för att i en klass 

om cirka 30 elever blir det svårt för läraren att kunna observera alla eleverna under 

en lektion. Vilket vi även tror att eleverna uppfattar. Därför får alternativet ibland, så 

hög svarskvot här. Deweys (1999) idé om att man lär sig ifrån erfarenheter, kan man 

sätta in i detta sammanhang. Eleverna lär sig under praktiska lektioner när de tar sig 

igenom olika moment och kopplar detta till sitt rörelsemönster och till sin 

omgivning. Via reflektion och samt ”trial and error”-metoden utvecklar de en 

förståelse. Att läraren granskar sina adepter under dessa inlärningsmoment och där 

skapar ett grundunderlag till betyget framstår som naturligt. Återigen ställer vi oss 

undrande till att 8% av eleverna i kategorin praktiska lektioner menar på att de sällan 

eller aldrig bedöms i detta moment, siffror för fysiskt aktiv är 7 %. Vad detta beror 

på kan vi inte förklara, men det är ändå något vi anser bör undersökas. Då läraren i 

sitt val av undervisningen alltid måste kunna styrka motivet till ett visst moment 

utifrån skolverkets riktlinjer. Något annat som vi anser intressant i relation till detta 

är Redelius (2007) forskning som tyder på att pojkar uppnår högre betyg inom idrott 

och hälsa. Detta på grund av att lärare tenderar till att anpassa undervisningen till 

mer idrottsliga prestationer, vilket hon menar gynnar pojkar, utifrån deras uthållighet 
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och styrka. På liknande sätt menar Annerstedt (2007) att elever som är 

föreningsaktiva oftast har lättare att uppnå ett högre betyg än de som inte är aktiva. 

Här håller vi med Annerstedt och förstår han påpekande men detta samma gäller 

elever som studerar matematik, historia eller andra ämnen på sin fritid. Det är 

kunskap man bygger upp utanför skolans värld. Återgår vi till Redelius (2007) 

forskning, blir den i vår undersökning motbevisad då det eleverna anser bli bedömda 

på i första hand faller inom det teoretiska.  

7.2.5 Den ökade teorins påverkan på ämnet 

På ett övergripande sätt kan man fastslå att det inte är helt oproblematiskt att ämnet 

har på ett så tydligt sätt är både praktiskt och teoretiskt. Ämnet har historiskt sett 

varit klart fokuserat på fysiskt praktiska egenskaper medan den mer teoretiska 

hälsodelen är relativt ny i sammanhanget. I grunden är det den mer teoretiska 

förankringen som nu tillkommit som ligger till grund för detta dilemma kring 

värderingar. Granskar man styrdokumenten så kräver flertalet av målen en tydlig 

teori. Enligt vår studie har man också lyckats förmedla många av dessa budskap 

enligt vad som speglas i elevernas åsikter. Den fortsatta frågan blir dock vad den 

praktiska kunskapen och biten är på väg i utvecklingen. Framtoningen i 

styrdokumenten har blivit allt mindre men samtidigt ägnas merparten av 

lektionstiden åt praktik. Vad är anledningen till detta? Är anledningen att man 

använder praktiken som en metod för att nå fram till de teoretiska målen eller gör 

man det av rutin för att ämnat alltid varit praktiskt? Vi vill tro att man använder 

praktiken som en tydlig metod för att förankra teorin och budskapen i praktiska 

kopplande metoder. För trots allt räcker det inte att enbart känna till hur man skapar 

en god hälsa för sig själv om man inte kan tillämpa kunskapen i praktiken. Dock så 

visar Annerstedt och Larsson(2010) hur det förekommer att lärare premierar rent 

felaktiga egenskaper i sin betygssättning och att förväntningarna kring praktiken är 

man nästintill enbart är närvarande. I skenet av detta framstår praktiken i Idrott & 

Hälsa som statens lilla verktyg för att i någon mån skapa hälsa i samhället med 

argumentet ”Det är viktigt att de får röra på sig”. När vi nu själva ska gå ut i 

arbetslivet hoppas vi inte att så är fallet. Ämnet Idrott & Hälsa framförs idag som ett 

kunskapsämne vilket är med rätta. Betoningen på hälsa är med rätta och sannolikt en 

reaktion av den ständigt ökande andelen som drabbas av välfärdssjukdomar. Vi kan 

dock anse att fokuset blir för stort på frågor kring vad som är hälsa, då minst lika stor 

andel bör läggas på att hur man skapar hälsa konkret och i praktiken. Dessa avsikter 

finns i styrdokumenten som säger att man ska försöka skapa intresse för fortsatt 

aktivitet och att eleven ska känna glädje i samband med aktivitet och så vidare. Dock 

så är kraven på hur man praktisk kan tillämpa medel för att skapa hälsa relativt få 

och låga gentemot de mer teoretiska kraven. För att motivera den stora praktiska 

biten i ämnet kan man därför önska mer praktisk förankring med större krav utifrån 

de teoretiska bitarna som finns. Man kan ställa den hälsosamma kunskapen i relation 

till den kring hjärtlungräddning. Du har inte så stor nytta av om du bara vet hur du 

ska göra men inte kan tillämpa den i praktiken.  

 

Avslutande kan vi i en återkoppling till vår rubrik konstatera att idag är 

sannolikheten större att man kan få bättre betyg i Idrott och Hälsa baserat på 

teoretiska kunskaper och mindre praktiska kunskaper. Detta utifrån elevernas 

uppfattningar i denna studie. Idrottsundervisningen kanske går mot ett faktum där du 
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kan äta chips och dricka läsk med vetskapen om hur ska leva hälsosamt och ändå få 

ett bra betyg i ämnet utan att behöva prestera något nämnvärt praktiskt. Vi vill dock 

påpeka att vi inte är där idag och att man kanske skulle behöva vända lite på trenden 

och balansera förhållningssättet mellan teori och praktik för att kunna skapa framtida 

medborgare som är hälsomedvetna ur både ett teoretisk och praktisk perspektiv.  

7.3 Pedagogiska Implikationer 

När vi gick in i detta arbete hade vi synsättet på Idrott & Hälsa att ämnet var starkt 

präglat praktiskt och att det är den aktiva delen som utgör den stora delen av ämnet. 

Vi har varit väl medvetna om dagens fokus på begreppet hälsa och dess del av ämnet, 

men inte trott att dess budskap förmedlas i den utsträckning som vårt arbete visar på. 

Vi tar med oss att det fortfarande bör vara den aktiva och praktiskt utförande delen 

som vi vill ska utgöra ämnet. Det går och är viktigt att förmedla de hälsosamma 

effekterna av de aktiviteter man utövar och förankra de teorier som finns kopplat till 

praktiken. Vi som nya lärare kan lätt hamna i en fälla där man utformar 

undervisningen emot vad man tror eleverna tycker är roligt. Med vårt resultat i 

ryggen vet vi att eleverna även värdesätter de teoretiska bitarna i större utsträckning 

än vad man kunde förutspå. Från detta inser vi att det även är viktigt att våga lägga 

kraft och fokus på att upprepande förmedla det hälsosamma budskapet som ämnet 

åsyftar. Utifrån vårt arbete ser vi också betydelsen av att lägga energi i arbetet med 

friluftsliv och dessa ofta förekommande temadagar. Vi ser att både resultat och 

forskning pekar på detta som en lågprioriterad del av ämnet som ofta hanteras på ett 

inkorrekt sätt. Vi vill här ta vårt och ämnets ansvar och förmedla det som är ”riktigt” 

friluftsliv. Avslutningsvis tycker vi detta arbete har varit mycket intressant och det 

har givit oss flertalet givande insikter. 
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Bilaga 

Enkätundersökning om elevers 

uppfattning om innehåll och 

bedömning i Idrott och Hälsa?  

 

 
Vänligen vänd blad för att börja undersökningen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vänligen sätt ett kryss i tillämplig ruta för att markera ditt svar! 

 

Man  Kvinna    

  
 

Vilket år läser du på gymnasiet? 

 1  2  3   

   

 

Läser du på ett studieförberedande program (t ex Samhälle, Natur, Teknik) 

eller yrkesförberedande program (t ex Bygg, Frisör, Fordon)?  
 

       Studieförberedande       Yrkesförberedande 

     
 

Hur ofta motionerar/tränar du?  

Fler än 2gånger/ vecka  1-2gånger/veckan  Inte alls   

      

  

1. Hur viktig anser du att den kunskap är som tas upp i kursen Idrott och 

Hälsa?  

Kunskap om: 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Något 

viktigt 

Inte 

viktigt 

Vet ej 

Levnadsvanor påverkan på kroppen (stress, 

droger, alkohol) 
     

Kost och sömn            

Livräddning och Hjärtlungräddning          

Effekter av träning      

Pröva olika träningsformer/aktiviteter      

Friluftsliv      

Annat      

 

Om du svarat annat vad anser du är viktigast? 

 

 

____________________________________________________________________  

2. Vilka kunskaper ifrån Idrott och Hälsa tycker du är viktiga att bära med dig 

i framtiden?  

Kunskap om: 
Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Något 

viktigt 

Inte 

viktigt 

Vet ej 

Levnadsvanor påverkan på kroppen (stress, 

droger, alkohol) 
     

Kost och sömn            

Livräddning och Hjärtlungräddning          

Effekter av träning      

Pröva olika träningsformer/aktiviteter      

Friluftsliv      

Annat      

 



 

Om du svarat annat vad anser du är viktigast? 

 

 

 

3. Vilken betydelse tror du att kunskap om nedanstående kursmoment har för 

ditt sammanlagda betyg i Idrott & Hälsa?  

 

Kunskap om: 
Liten 

betydelse 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Mycket 

stor 

5 

Levnadsvanor påverkan på kroppen (stress, 

droger, alkohol) 
     

Kost och sömn            

Livräddning och Hjärtlungräddning  

   
     

Effekter av träning      

Pröva olika träningsformer/aktiviteter      

Friluftsliv      

Annat      

 

 

4. Vad tror du läraren tittar främst på vid bedömning?  
(Sätt ett kryss per rad) 

 

 
I första 

hand 

I andra 

hand 

I tredje 

hand 

Resultat på prov    

Skriftliga arbeten    

Hur jag presterar på teoretiska  lektioner    

Hur jag presterar på praktiska lektioner      

Hur jag presterar på friluftsdagar      

Närvaro    

 

5. När upplever du dig bli bedömd i Idrott och hälsa?  

 

 
Sällan/ 

Aldrig 
Ibland Alltid 

Under provtillfällen    

När du gör/lämnat in ett arbete    

Under teoretiska lektioner    

Under praktiska lektioner    

Under friluftsdagar    

När du är fysiskt aktiv på lektionerna    

 



 

6. Hur mycket tycker du att läraren betonar följande moment i 

undervisningen?  

 

Kunskap om: 
Ingen 

betoning 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Mycket 

stor 

5 

Levnadsvanor påverkan på kroppen (stress, 

droger, alkohol) 
     

Kost och sömn            

Livräddning och Hjärtlungräddning          

Effekter av träning      

Pröva olika träningsformer/aktiviteter      

Friluftsliv      

Annat      

 

Om du svarat annat, ge exempel vad du anser läraren betonar. 

 

 

 

 

 

7. Hur mycket uppskattar du att tiden på idrottslektionerna ägnas åt följande 

innehåll? 
 

Praktiska moment  %  

Teoretiska moment  %  

Annat  %  

 100  %  

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Kontrollera att du besvarat samtliga frågor. 
 

Fredrik Erenius/Simon Persson 

 

 



 

 


