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Abstrakt 
 

Huvudsyftet med elevers skolgång är att förbereda barn och ungdomar för livets fortsatta 

utmaningar. Med ämnet idrott och hälsa vill man enligt styrdokumenten hjälpa elever in på en 

hälsosam livsstil och få dem att bry sig om sin och andras hälsa livet ut (Skolverket, 2011). 

”Skolan går ut på att barn och ungdomar skall lära sig saker och ting som är nödvändiga för 

att klara sig i livet och alla ämnen bidrar till elevers lärande, eller med ett annat uttryck, 

bildning” (Annerstedt, 2007, s. 25). Läraren i idrott och hälsa har naturligtvis en central roll i 

uppdraget att väcka elevers intresse för ett fysiskt aktivt liv. 

 

Det övergripande syftet med denna rapport är att undersöka med hjälp av en kvantitativ metod 

hur elever i årskurs 7 respektive årskurs 9 ser på ämnet idrott och hälsa.   

Studien som genomförts visar att majoriteten av eleverna som deltagit i undersökningen gillar 

ämnet idrott och hälsa. Man kan dock se vissa skillnader mellan de olika årskurserna och 

mellan pojkars och flickors syn på ämnet idrott och hälsa. 

 

 

Nyckelord: motiverande, planering, engagerad, elevinflytande, genusmedveten 
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2. Förord                  
 

Att yrket som lärare i ämnet idrott och hälsa är komplext råder det ingen tvekan om. Sätten att 

agera för att lyckas med att få så många som möjligt att gilla ämnet idrott och hälsa, och 

därigenom få dem att fortsätta med att vara fysiskt aktiva efter avslutad skolgång, är oändligt 

många. Vi vill med denna studie om hur elever i årskurs sju respektive årskurs nio ser på 

ämnet idrott och hälsa ur lite olika perspektiv, få upplysningar om vad som är det mest 

centrala att beakta, när man ska få eleverna att gilla ämnet. Elever får i högstadieåldern 

uppleva mycket. De får från att ha varit barn med en viss trygghet, gå in i en osäkrare period i 

livet med allt som puberteten för med sig. Förutom allt som händer med kroppen, växer 

kamrattrycket och dessa faktorer kan räcka till att man ser på ämnet idrott och hälsa på ett helt 

annorlunda sätt än vad man gjorde när man gick i låg- och mellanstadiet. ”Eleverna befinner 

sig i en verkligt känslig ålder då deras identitet och självkänsla formas (Annerstedt, 2007, 

s.142). Som Annerstedt (2007) menar är chanserna att eleverna blir fysiskt aktiva efter 

avslutad skolgång störst när eleverna fått uppleva positiva känslor under lektionerna i idrott 

och hälsa. På vägen till detta slutmål, att få ungdomar att förbli fysiskt aktiva, finns många 

delmål. Orsaken till att vi valt att undersöka detta relativt stora område är att vi anser, likt 

Annerstedt (2007), att eleverna måste få så många positiva bilder av ämnet som möjligt. 

Genom att få reda på vilka faktorer eller moment som elever gillar eller inte gillar hoppas vi 

att på ett bättre sätt få eleverna att brinna för ämnet idrott och hälsa. Vi vill vara säkra på att vi 

har gjort allt i vår makt för att elever ska uppleva så få negativa känslor kopplade till ämnet 

som möjligt. 

 

Vi vill tacka eleverna som ställt upp i vår undersökning samt de skolledare och lärare som 

hjälpt oss vid undersökningstillfället. Vi vill också rikta ett tack till våra barns morföräldrar 

för det stöd de gett oss under arbetets gång. 

 

  

                                                                                 Anderstorp, den 10 januari 2014 
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3. Inledning 
 

 Idrott och hälsa är ett av de absolut populäraste ämnena bland elever i skolan. Självklart delar 

inte alla den åsikten, men överlag och framför allt bland pojkar är ämnet väl uppskattat 

(Eriksson, 2003). Eriksson (2003) skriver att idrottsämnet kan vara det mest populära, men 

påpekar också att det finns elever som inte gillar idrottsämnet över huvudtaget. Enligt 

Lundvall i Larsson & Redelius (2004) bok är majoriteten av eleverna i Sverige nöjda med 

ämnet enligt tidigare undersökningar. Vidare lyfter hon också att flickorna har ett sämre 

förhållande till ämnet än vad pojkarna har. Lundvall påpekar i Larsson & Redelius (2004) bok 

att flickorna känner sig oftare dåliga än vad pojkarna gör och detta beror till viss del på att de 

jämför sig med pojkarna. Redelius (2004) menar att det finns ett stort samband vad gäller vad 

elever upplever sig vara duktiga i och vad de gillar att göra under lektionerna i idrott och 

hälsa. ”Det man kan prestera bra i är ofta också roligt” (Redelius, 2004, s.168). 

 

Hur kan vi som idrottslärare hjälpa dem som ogillar ämnet att ändra attityd och kanske få dem 

att någon dag inse vilken positiv inverkan på livet kunskaper om, i och genom idrott och hälsa 

kan ha, som Annerstedt (2007) skriver om? Att de flesta pojkar i låg- och mellanstadiet gillar 

idrott är kanske inte så konstigt med tanke på den energi de har och måste få utlopp för. 

Idrottsämnet skiljer sig ganska avsevärt från alla andra ämnen och det är till fördel att elever 

dras till fysisk aktivitet med egen kraft med tanke på hur viktig den är, som Raustorp (2000) 

förespråkar. Enligt Larsson & Redelius (2004) gillar eleverna ämnet för att man får springa av 

sig, för att det man gör under lektionerna i idrott och hälsa skiljer sig från den andra 

skolaktiviteten och för att det är fritt och roligt. Att elever gillar ämnet idrott och hälsa kan 

förstås också ha sina grunder i att föräldrarna sysslar med idrott eller kompisarna de umgås 

med också gillar idrott. Lärarna har dock ett väldigt stort inflytande på om eleverna deltar 

med ett gott humör under idrottslektionerna (Annerstedt, 2007). Med hjälp av ett gott 

ledarskap kan vi leda in elever på rätt väg vad gäller deras livsstil och val som gagnar deras 

egen hälsa. ”Idrottshallarna är små samhällen i miniatyr och där kan vi uppmuntra vissa 

förhållningssätt och undertrycka andra” (Annerstedt, 2007, s. 18). 

 

”Om barn och ungdomar inte har ett ”naturligt” intresse för fysisk aktivitet, dvs. inte har blivit uppmuntrade att 

vara fysiskt aktiva av föräldrar, kamrater eller andra, är det alltså skolan som ska stå för denna uppmuntran och 

stimulans” (Redelius, 2004, s. 150).  
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Att se vad som får elever att ogilla respektive gilla ämnet idrott och hälsa, ser vi som en viktig 

hjälp på väg in i arbetslivet. Hur ser eleverna på ämnet idrott och hälsa ur ett trivsel-, 

kunskaps- och lärarperspektiv? En klyscha under lärarutbildningen är att lärandet är livslångt. 

Enligt Lgr 11 ska man få elever att även se på sitt eget utövande av fysisk aktivitet som 

livslångt. ”Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den 

fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet” (Skolverket, 2011, s. 

51).  

 

 Läraren ska lyckas med att få eleverna att gilla att vara fysiskt aktiva, samtidigt som eleverna 

ska bli medvetna om den fysiska aktivitetens nytta för såväl den fysiska, psykiska som den 

sociala hälsan (Raustorp, 2000).”Ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna en god självbild och 

inspirera till fortsatt fysisk aktivitet ” (Redelius, 2004, s. 172). Som vi lärt oss genom egna 

erfarenheter och studerad litteratur är yrket som idrottslärare väldigt komplext. För att man 

ska bli en duktig fotbollsspelare och kanske till och med professionell fotbollsspelare måste 

man behärska ganska många delområden. Det räcker inte bara att vara snabb och kunna skjuta 

hårt. Man måste också ha bra kondition, bra spelförståelse och man måste bry sig om 

lagkamraterna, för att nämna några områden. Samma sak gäller för den idrottslärare som på 

ett lyckat sätt ska leda elever mot en hälsosam livsstil. Enligt Annerstedt (2007) ska man 

kunna planera, genomföra och reflektera över sin undervisning. Man ska kunna agera ledare 

med beredskap om att använda olika ledarskapsstilar beroende på tillfälle och grupper man 

leder. Annerstedt (2007) påpekar dessutom att läraren ska kunna ge feedback, bedöma, 

betygsätta, kräva och motivera. Att ha fördjupade kunskaper kring ämnet är viktigt. För att på 

ett bra sätt klara dessa återkommande uppgifter är det till varje lärares fördel om man som 

person är ärlig, rättvis, positiv, pedagogisk, kunnig och ödmjuk. Med detta vill vi påpeka att 

det är helheten som räknas. Det gäller att klara av alla delområden på ett godkänt sätt. Men 

man kan inte vara bäst på allt. Man måste utveckla ett gott självförtroende kring det man är 

bra på och sedan hela tiden finna viljan och motivationen att lära sig nya saker samt utveckla 

det man redan behärskar. Läraren ska lyckas fånga alla elever, få deras respekt och 

uppmärksamhet och lyckas med uppdraget att få dem att skapa ett fortsatt intresse för att ta 

hand om sin hälsa (Raustorp, 2000). 
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4. Syfte  
 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur elever i årskurs sju respektive årskurs nio ser på 

ämnet idrott och hälsa.  

4.1 Frågeställningar 
 

- Hur ser elever i årskurs sju och nio på ämnet idrott och hälsa vad gäller trivselns, 

kunskapens, lärarens och fritidaktiviteternas betydelse?  

- Vilka moment inom idrott och hälsa är populärast / minst populära enligt eleverna?  

- Vad kan lärare /skolan göra för att öka elevernas intresse för idrott enligt eleverna? 
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5. Tidigare forskning 
 
 
Larsson (2004) skriver i sin artikel att det är viktigt att elever får en bred syn på ämnet idrott 

och hälsa. Eleverna ska få en inblick i ämnet och de ska få prova på olika idrotter, som sedan 

väcker ett fortsatt intresse för fysisk aktivitet, samtidigt som det är av stor vikt att de får en 

förståelse varför det är viktigt med fysisk aktivitet. Genom att läraren tillåter elevinflytande 

motiveras eleverna då de känner att deras tankar berör läraren. Då eleverna känner sig sedda 

och hörda är det lättare för läraren att få med alla elever (Larsson, 2004). 

 

Bland de olika momenten som görs under lektionerna är bollspel det mest populära såväl 

bland pojkarna som bland flickorna (Redelius, 2004). Dansmomentet är helt klart populärare 

bland flickorna fastän det även finns pojkar som gillar ämnet. Orientering, som tvärtemot alla 

bollspel enligt läroplan skall vara en del av undervisningen, upplevs i Redelius undersökning 

åtminstone av flickorna som det minst populära momentet. Enligt Redelius (2004) upplever 

mer än hälften av eleverna inga större hinder med att pojkar och flickor har ämnet idrott och 

hälsa tillsammans. Större delen har dock inga invändningar mot att man ibland varierar 

upplägget lite. De som inte vill ha pojkar och flickor tillsammans under lektionerna i idrott 

och hälsa är främst de flickor som påstår sig att inte gilla ämnet (Redelius, 2004).   

 

År 2003 gjordes en nationell utvärdering av ämnet i grundskolan som också innehöll en del 

där elevers syn på ämnet idrott och hälsa undersöktes (Skolverket, 2003). I rapporten 

framkom att de flesta eleverna ser ämnet idrott och hälsa som intressant. Pojkarna har ett lite 

större intresse för ämnet än vad flickorna har. Enligt Skolverkets rapport NU-03 svalnar 

intresset för ämnet idrott och hälsa både hos pojkarna och hos flickorna när man jämför elever 

i årskurs sex med elever i årskurs nio. Pojkarna vill i större utsträckning än flickorna ha mera 

idrott och hälsa på schemat. Att ha roligt genom att röra sig under lektionerna ser eleverna 

som det viktigaste. Att lära sig samarbeta kommer på andra plats. Enligt samma undersökning 

finns det en markant skillnad i hur pojkarna känner sig jämfört med flickorna under 

lektionerna. Pojkarna känner sig oftare sedda, de upplever att de har ett bättre självförtroende 

än flickorna och de känner sig trygga och har roligt i större omfattning än flickorna 

(Skolverket, 2003).  

 

Att se till att aktiviteterna under lektionerna i ämnet idrott och hälsa är tillräckligt utmanande 

och mångsidiga är viktigt för att hålla elevernas intresse för lektionerna vid liv. Av den 
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åsikten var elever som deltog i en amerikansk studie. Dessa elever efterlyste att få pröva på 

flera olika sport- och träningsaktiviteter. Olika sorters lagspel var populära bland eleverna 

(Rikard & Banville, 2006). 
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6. Teoretiskt perspektiv 
 

6.1 Ledarskapets betydelse 
 

Det är viktigt som lärare att skapa goda relationer till både elever och föräldrar. Läraren 

behöver också svara upp mot en mängd olika krav, så som lojalitetskrav mot läroplanen, 

skolledningen, föräldrarna, kollegerna och som sagt mot eleverna. Som lärare kan man alltid 

utveckla sitt ledarskap och bli bättre på att undervisa och att skapa relationer som det goda 

ledarskapet bygger på (Annerstedt, 2007). 

 

Lärarens situationsanpassade ledarskapsstil är mycket viktig för att skapa och utveckla 

positiva attityder till ämnet idrott och hälsa. Då läraren själv är positiv och har en god attityd 

utvecklas attityderna hos eleverna automatiskt till god laganda och till ett gott uppförande 

(Raustorp, 2000). 

 

En god lärare kan åstadkomma lärande och anpassa sin undervisning till elevers behov och 

intresse. Annerstedt (2007) konstaterar att en lärare måste ha förmåga att organisera, leda, 

kontrollera och strukturera sin undervisning. Att kunna sätta gränser, vara flexibel, 

inspirerande och att kunna balansera mellan en dominerande och tillåtande attityd är viktigt 

för att skapa en god relation till sina elever.  

 

Annerstedt (2007) beskriver tre olika ledarskapsstilar. Den första kallar han för auktoritärt 

ledarskap, den andra för demokratiskt ledarskap och den tredje för "låt gå" - mässigt 

ledarskap. Annerstedt (2007) antyder att numera betraktas inte ledarstilar längre som 

endimensionella, utan ledarstilen handlar om en blandning av dessa tre. Att vara lärare 

handlar om att skapa en trivsam atmosfär, leda och planera arbetet, presentera innehållet på ett 

vettigt sätt och att kunna lära ut. Genom att ha dessa egenskaper som lärare, når man långt i 

yrkeskarriären (Annerstedt, 2007). 

 

6.2 Organisationens betydelse 
 

Organisation pågår ständigt, såväl före, under och efter lektionen. Organisationen börjar redan 

vid planeringsstadiet. Annerstedt (2007) skriver i sin bok att det är viktigt att planera sin 
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lektion grundligt innan genomförandet. Idrottsläraren använder då materiel och utrustning på 

ett bättre sätt, ger bättre instruktioner, organiserar klassen och aktiviteterna på ett effektivare 

sätt än en lärare som inte planerar alls. Genom att idrottsläraren använder sig av planering blir 

undervisningen mer varierande och lektionstiden utnyttjas maximalt. Själva reflektionen blir 

mer givande, tydligare och mera målinriktat.  

 Regler som läraren har fastställt tillsammans med eleverna är viktiga att följa. Att som lärare 

alltid vara ombytt till lektionerna är ett gott exempel för eleverna och de vet därefter vilka 

regler som gäller (Annerstedt, 2007).  

 

Genom att arbeta "on task time" handlar om lärarens effektivitet under lektionen. Att ha 

lektionerna välplanerade där uppvärmningen, huvudmomentet och avslutningen har en röd 

tråd ger lektionen mer effekt. Raustorp (2000) menar på att snabbhet vid samling och tystnad 

vid instruktion bör tillhöra de regler som gäller i idrottssalen. Genom att ha för långa 

stillasittande samlingar, riskerar läraren att elevernas lust för fysisk aktivitet avtar (Raustorp, 

2000). 

 

Annerstedt (2007) påpekar att organisationsmässigt sett måste läraren reflektera och 

kontrollera att t.ex. omklädningsrum, material och att salen är i ordning då det är dags för 

lektion. Att som lärare reflektera och ha klart för sig hur man ska gå tillväga med elever som 

inte kan delta i undervisningen och hur man handskas med elever med special behov, är 

viktigt. Då läraren lyckas ha en välorganiserad undervisning är det lättare att fånga alla elever 

och få dem motiverade till fysisk aktivitet (Annerstedt, 2007). 

 

6.3 Elevernas kunskapsintag 
 

För att eleverna ska få maximalt kunskapsintag förutsätts att läraren har noggrant planerade 

uppgifter, aktiviteter och interaktion som är väl utformad så att elevernas förståelse utmanas 

(Annerstedt, 2007). Det är viktigt att undervisningen ligger på rätt nivå. Undervisningen får 

inte vara för lätt och inte heller för svår. Är undervisningen någon av dessa är det lätt att 

eleverna tappar motivationen för inlärning. Evenshaug & Hallen (2001) skriver om den 

proximala utvecklingszonen som Vygotskij pratade om. Med den menar Vygotskij att barn 

och ungdomar utvecklas eller lär sig bäst när de får arbeta med något lite svårare än vad de 

behärskar, men med hjälp av någon annan. När barn föds är det således föräldrarna som 
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befinner sig i den proximala utvecklingszonen när de hjälper sina barn. I skolan kan lärare 

befinna sig i zonen genom att hjälpa elever på traven utan att lösa problemen för dem. Då 

läraren berömmer eleverna efter att de lyckats höjs elevernas självförtroende och deras 

självkänsla, vilket senare resulterar i högre motivation och i bättre resultat. Alla behöver 

beröm och uppmuntran, både de som har lätt för idrott och hälsa och även de svaga behöver få 

känna att de har lyckats (Raustorp, 2000).  

 

Det är viktigt som lärare att lära ut på olika sätt, eftersom elever lär sig på olika sätt. Vissa lär 

sig med det visuella sinnet, andra med det auditiva, en del behöver använda sig av flera sinnen 

samtidigt för högsta kunskapsintag. Annerstedt (2007) menar att eftersom ämnet idrott och 

hälsa är ett laborativt ämne, är modellinlärning ett ovärderligt hjälpmedel i undervisningen, 

till exempel för att förklara, uppmuntra, poängtera och för att utvärdera undervisningen. Att 

läraren observerar, tolkar och ger respons i form av återkoppling till eleverna är en viktig 

nyckel för hur eleverna ska lära sig och utvecklas. Genom observationer som görs, hjälper det 

också läraren att planera, organisera och genomföra kommande lektioner (Annerstedt, 2007). 

Genom att läraren börjar med ett moment med enkla individuella övningar höjer eleverna sitt 

självförtroende för att senare träna ihop med en kompis och sedan utveckla sina kunskaper 

och våga delta i ett lagspel (Raustorp, 2000). "Kollektivt lärande sker inte av sig självt, utan 

det måste arrangeras på ett medvetet sätt" (Annerstedt, 2007 s. 134). Det är viktigt att ingen 

ska behöva känna sig utsatt för att denne inte klarar av grundmomenten i en övning, alla ska 

få lyckas. 

 

Enligt Larsson och Meckbach (2007) är idrott och hälsa inte bara ett skolämne utan det ses 

också som en del av en omfattande idrottskultur. Ämnet påverkas av olika sociala 

sammanhang som ligger utanför skolan som elever bedriver på sin fritid. Med ämnet idrott 

och hälsa i skolan riktar ämnet sig åt alla elever, medan föreningsliv på fritiden är frivilligt 

och riktas mot en viss del av ungdomar.  

 

De erfarenheter som barn har av idrott idag, är oftast ledda av vuxna verksamheter. Förr rörde 

barn på sig mer automatiskt utan någon vuxens hjälp. Allt fler barn börjar utöva någon sort av 

idrott redan i mycket tidig ålder. Enligt Engström i Larssons och Meckbachs (2007) bok har 

deltagandet i föreningsidrott successivt förskjutits mot allt tidigare åldrar. Barn både börjar 

och slutar allt tidigare. Förr var idrottsrörelsen riktat mot unga vuxna män medan nuförtiden 

har rörelsen utvecklats till en barnrörelse där deltagandet är som störst i tolv-trettonårsåldern. 
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Det gäller för idrottsläraren att fånga elevernas intresse och motivera dem till fysisk aktivitet. 

Lyckas idrottsläraren med detta är det större sannolikhet att eleverna hittar aktiviteter som 

gynnar dem på fritiden. 

 

Larsson och Meckbach (2007) diskuterar också om vad motionsutövandet bland vuxna kan 

beror på, desto högre socialstatus man hade under sin uppväxt, desto större chans finns att 

man fortsätter med fysisk aktivitet i vuxen ålder.  

 

6.4 Inre och yttre motivation 
 

Som lärare i idrott och hälsa behöver man ständigt kunna motivera elever. Elever motiveras 

av aktiviteter och uppgifter som känns meningsfulla, intressanta och roliga. 

 

Den självbestämmandeteorin om inre- och yttre motivation som Raustorp (2006) lyfter fram i 

sin bok handlar om hur aktiviteter som från början bedöms som ointressanta och tråkiga från 

elevens sida, kan bli integrerade i den egna personligheten och kan upplevas senare som 

givande och intressanta. Raustorp (2006) hävdar att motivation utgör en fundamental drivkraft 

i både inlärningssituationen och när man ska försöka påverka ett beteende. Om 

inlärningssituationen främjar en känsla av att lyckas, en känsla av kompetens, ökar den inre 

motivationen och det är roligt att vara fysisk aktiv. 

 

Man kan förknippa den inre motivationen med att lära sig eller utveckla färdigheter, att klara 

av någonting som först uppfattas som svårt och sedan lyckas med övningen ger en känsla som 

både Raustorp (2006) och Annerstedt (2007) talar om. Inre motivation kan kopplas samman 

med en inre tillfredsställelse, eftersom eleven gillar det den gör växer drivkraften. "Kunskap 

om elevens (fysiska) självkänsla påverkar hur vi motiverar och ger feedback till eleven. Den är viktig 

när vi planerar innehåll och svårighetsgrad på lektionen och den påverkar också val av lärarstil" 

(Raustorp, s.16, 2006).  

 

Yttre motivation är då man kan identifiera yttre symboler så som pengar, beröm och betyg 

(Raustorp, 2006). Att läraren förstår hur elever lär sig är viktigt för att kunna motivera dem. 

Elevers lärande påverkas av olika faktorer t ex tidigare kunskaper och erfarenheter, 

förhållandet till läraren, inlärningssituationer som läraren organiserar samt motivation till att 

lära sig, för att nämna några. Annerstedt (2007) påpekar att den viktigaste aspekten kring att 
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nå den bästa motivationen fås genom att få uppleva framgång. Om inlärningsmålen och 

uppgifterna blir för svåra är det lätt att eleverna tappar motivationen för att försöka nå dem, de 

kanske t o m ger upp i förtid. 

 

 "Att få dem att må bra under fysisk aktivitet, tycka att det är roligt och att vilja ägna sig åt aktiviteten 

tillsammans med andra även när inte läraren är där. Det är spännande och inte alltid helt lätt uppgift att 

motivera till ett livslångt engagemang i fysisk aktivitet" (Annerstedt, s.140, 2007). 
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7. Metod 
 

Nedan följer diskussion kring valet av metod. Förutom detta belyses vilken urvalsgrupp som 

valts och hur undersökningen genomfördes. Vi vill med denna undersökning och med hjälp av 

vårt metodval få fram högstadieelevers åsikter om idrott och hälsa för att ha nytta av dessa i 

vårt kommande arbetsliv. 

 

7.1 Val av metod 
 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod i detta arbete. Detta på grund 

av att vi vill nå ut till flera personer än vad man gör vid en kvalitativ undersökning där endast 

ett få tal personer intervjuas. Som Hassmén (2008) skriver är syftet med en kvantitativ 

forskning att finna en mer ytlig information om en större grupp individer, händelser, 

situationer eller liknande, att undersöka något på bredden. Eftersom vi vill undersöka 

skillnader mellan elever i sjunde- respektive niondeklass åsikter om ämnet idrott och hälsa vill 

vi få en helhetsbild vilket är lättare med den kvantitativa metoden. En kvantitativ metod 

inkluderar ofta en enkät, frågeformulär eller liknande.”Frågeformulär handlar om att via ett 

formulär, ofta med papper och penna, ställa frågor om exempelvis åsikter, attityder, 

beteenden, och personlighet (Hassmén, 2008, s. 91). Använder man frågeformulär som vi 

gjorde kallas det för en deskriptiv forskning (Hassmén, 2013).  Genom att respondenterna får 

svara på en enkät kan vi dra generella slutsatser utifrån resultaten. Hassmén (2008) skriver om 

det nonotetiska intresset. Med det menar de att man i kvantitativa undersökningar vill hitta det 

genomsnittliga hos en större grupp. 

  

”Ett frågeformulär innehåller för det mesta fasta svarsalternativ, som ibland kombineras med 

ett mindre antal öppna frågor” (Hassmén, 2008, s. 228). Det konceptet följde vi också när vi 

gjorde vår enkät. 
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7.2 Enkäter 
 

Själva enkäten bestod av tre delar. Första delen var ytterligare indelad i fyra ämnesområden 

där det första området bestod av nio påståenden och hade temat elevers trivsel. Det andra 

området handlade om hur elever ser på kunskaper kring idrott och hälsa och hade fem 

påståenden. Det tredje området handlade om hur eleverna såg på lärarens betydelse och hade 

också fem påståenden. Den fjärde och sista delen handlade om elevernas syn på 

fritidsaktiviteternas betydelse. Alla förutom ett av de 24 påståendena kunde svaras med 

stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt eller stämmer mycket 

dåligt. Nummer nio hade bara två svarsalternativ, eftersom vi här ville få reda på om ämnet 

idrott och hälsa uppfattas som det bästa ämnet i skolan eller inte. 

 

I andra delen skulle eleverna svara på vilka moment de gillade respektive inte gillade under 

idrottslektionerna. Vi hade tagit fram elva av de vanligaste förekommande momenten. De fick 

välja tre moment som de gillade mest och sedan tre moment som de tyckte sämst om. 

I den tredje och sista delen skulle eleverna ge förslag på vilka förbättringar som 

idrottsläraren/skolan skulle kunna ta till för att öka elevernas intresse för idrott.  

 

7.3 Genomförande 
 

Vi valde att göra vår undersökning i en högstadieskola på en liten ort i Småland. Vi pratade 

både med rektorn och berörda idrottslärare om att få utföra enkätundersökningen och vad 

syftet med undersökningen var. Efter att vi hade fått ett godkännande att utföra 

enkätundersökningen tog vi reda på ett lämpligt tillfälle att hålla undersökningen i de berörda 

klasserna. ”I datainsamlingsstadiet läggs vikt vid att kontrollera insamlingssituationen och vid 

att minimera påverkan från allt som inte ingår i själva studien (Hassmén, 2008, s. 85). Det tog 

mellan 20 och 30 minuter för varje klass att fylla i enkäterna. Hassmén (2008) skriver att det 

är svårt att rekommendera hur många frågor enkäten ska bestå av, men att tiden kan användas 

som ett riktmärke och ska helst ligga mellan 20 och 45-60 minuter. Inom loppet av två dagar 

fick vi in alla enkäter. Vid själva genomföringstillfället presenterade vi oss för eleverna och 

berättade lite om vår utbildning och om enkäten de skulle fylla i. För övrigt försökte vi hålla 

ganska låg profil. Enligt Hassmén (2008) ska forskaren vid undersökningstillfället försöka att 

påverka så lite som möjligt.  
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7.4 Urval 
 

Som målpopulation som Hassmén (2008) skriver om hade vi elever i årskurs 7 och 9 från 

samma högstadieskola. Med det menar de den målgrupp man vill göra sin undersökning på. 

Vi valde att låta alla tre klasser i årskurs sju respektive årskurs nio vara med i undersökningen 

för att få in så många svar som möjligt. Totalt deltog 34 stycken pojkar och 32 stycken flickor 

från årskurs sju. Från årskurs nio deltog 31 stycken pojkar och 27 stycken flickor. Totalt 

deltog alltså 124 elever i vår undersökning.  

 

7.5 Etiska ställningstaganden 
 

Innan eleverna fick ta itu med själva påståendena i enkäten fick de fylla i vilken klass de gick 

i och vilket kön de tillhörde, alltså demografisk data (Hassmén, 2008). Eleverna informerades 

om att full anonymitet gällde alla deltagare och att vi som frågeställare var de enda som skulle 

ta del av respondenternas svar. Vi var inte tvungna att informera elevernas föräldrar eftersom 

eleverna gick i högstadiet och kunde därför själva avgöra om de ville eller inte ville delta i vår 

undersökning.  

 

7.6 Tillförlitlighetsfrågor 

Genom att vi använde oss av en kvantitativ undersökning vill vi nå fram till så många elever 

som möjligt, vilket ger oss ett brett informationsintag för studien. Reliabilitet anspråkar om 

undersökningarnas pålitlighet, vilket gör att arbetet har en relativt hög trovärdighet (Bryman, 

2011). Enkäten besvarades vid ett tillfälle där eleverna inte kunde påverkas av yttre faktorer.  

Validitet innebär att studien har relevans, att de frågeställningar som ligger till grund för 

arbetet ska överensstämma och vara relevant utifrån den empiri som samlas in (Bryman, 

2011). När vi skapade frågeformuläret använde vi våra frågeställningar som bakgrund för att 

säkerställa att frågorna korrelerade med undersökningens syfte.   
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8. Resultat och analys 

 
Nedan redovisas resultaten från de sammanställda svaren. Som tidigare nämnts var enkäten 

indelad i tre delar. Den första delen var ytterligare indelad i fyra delområden. Till först 

presenteras det första området som handlar om hur eleverna ser på trivsel kring ämnet idrott 

och hälsa. 

 

Idrott och hälsa är ett relativt väl uppskattat ämne i skolan. Det visade också vår 

undersökning. Vissa skillnader har tidigare uppmärksammats bland pojkars och flickors 

intresse för ämnet. 

8.1 Trivsel: 
 

Enligt vår undersökning är idrott och hälsa ett omtyckt ämne, vilket också framkommer i den 

nationella undersökningen (2003) gjord av skolverket. Resultatet visar att pojkarnas intresse 

för ämnet är något större än flickornas, vilket också (Redelius, 2004) poängterar. Av pojkarna 

i åk 7 svarade 88,2 % att det stämmer mycket bra på frågan om de gillar ämnet idrott och 

hälsa. Hos pojkarna i åk 9 var motsvarande siffra 77,4 %. Hos flickorna var andelarna 

betydligt färre 43,8 % för åk 7 och 70,4 % för åk 9. 

 

Resultatet visar att det finns ett antal som inte kände sig helt tillfreds med att duscha och byta 

om med andra, hos flickorna i årskurs sju och nio samt hos pojkarna i årskurs sju. Det 

problemet fanns inte hos pojkarna i årskurs nio. 

 

Resultatet visar att det är lite färre än hälften (39,5%) av alla som tycker att påståendet, om att 

det är stökigt, stämmer bra eller ganska bra. Fler flickor än pojkar upplever att det är stökigt. 

Som tidigare forskning visar känner sig pojkar oftast bekvämare under lektionerna i idrott och 

hälsa (Skolverket, 2003). Vid ett ”låt gå ledarskap” finns risken att pojkarna styr över 

flickorna under lektionerna. 

 
Som följande undersökte vi om eleverna ansåg att grupperna var för stora. Enligt 

undersökningen har eleverna inga större behov av att idrottsgrupperna skulle minskas. 

Majoriteten i alla årskurser, pojkar som flickor, tyckte påståendet stämde mycket dåligt. 
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Något annat som man undersökt tidigare är vad elever tycker om att pojkar och flickor har 

idrott och hälsa tillsammans. Enligt Redelius (2004) undersökning höll över 50% av pojkarna 

och strax under 50% av flickorna för att pojkar och flickor ska ha idrott och hälsa 

tillsammans. I vår undersökning var det bara 8% av flickorna respektive 7% av pojkarna som 

ville att flickorna och pojkarna skulle vara uppdelade. För övrigt var flickorna mera öppna för 

olika sorters indelningar av grupperna, t.ex. enligt intresse.  

 

Som svaren antydde i påståendet om gruppernas storlek, fanns här heller inget behov av att 

ändra på grupperna. Majoriteten tyckte att det var acceptabelt att pojkar och flickor hade 

ämnet idrott och hälsa tillsammans. 

 

8.2 Kunskaper 
 

Nedan redovisar vi resultat som är knutna till kunskaper och självkänsla. Enligt 

undersökningen är det inte många flickor som känner sig svaga i idrott och hälsa. Pojkarna 

hade dock bättre fysisk självkänsla än flickorna. Som Raustorp (2006) och Redelius (2004)  

påpekar, spelar den fysiska självkänslan en stor roll för hur eleverna trivs med ämnet idrott 

och hälsa. De som gillar ämnet upplever att de är duktiga i de olika delmomenten och de som 

inte gillar ämnet känner sig oftast svaga. I vår undersökning finner vi att största delen känner 

sig väl till mods vad gäller idrotten. Största skillnaden ligger mellan pojkarna som går i 

årskurs sju och pojkarna som går i årskurs nio. Större delen av de som går i nian känner inte 

att ämnet är tillräckligt utmanande, vilket många flera av de som går i sjuan gör. Pojkarna i 

årskurs sju gillade lekar för att det var avkopplande och roligt, men pojkarna i årskurs nio 

tyckte det var barnsligt.  Båda årskurserna ansåg att det var tidsslöseri att prata om kost och 

hälsa. De ville röra på sig så mycket som möjligt. Att läraren är bekant med uttrycket ”on task 

time” är alltså viktigt, vilket betyder att man inte ska ha för långa genomgångar i början av 

lektionerna utan så snabbt som möjligt bli fysiskt aktiva. Snabba samlingar och tyst under 

genomgångar gör att man snabbare kommer igång med den fysiska aktiviteten Raustorp 

(2000). De moment som gillas av eleverna upplevs oftast som roliga, utmanande eller nyttiga. 

De moment man inte gillar upplevs som svåra, tråkiga eller onödiga. Detta kan man koppla 

till att läraren i idrott och hälsa måste bjuda in eleverna, anpassa nivån på det som görs enligt 

eleverna och få elever att känna det man gör under lektionerna meningsfullt.  
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Det är en större del av flickorna i årskurs nio som inte ser någon nytta med det som görs under 

lektionerna i idrott och hälsa med tanke på framtiden, jämfört med flickorna i årskurs sju. 

Pojkarna som går i årskurs nio ser inte lika negativt på det de lärt sig som flickorna i samma 

årskurs, men inte heller lika positivt som pojkarna i årskurs sju. Att läraren planerar och 

organiserar ger kvalité och målinriktning. Att väva samman teorin med det praktiska man gör 

under lektionerna ska öka elevernas förståelse och få dem att se nyttan med att vara fysiskt 

aktiv. 

 

8.3 Lärarens betydelse: 
 

Helhetsbilden av de idrottslärare eleverna i vår undersökning har haft är positiv. Pojkarna 

verkar ändå lite nöjdare än flickorna med sina lärare i idrott och hälsa. Enkätundersökningen 

visar tydligt att elever i både årskurs 7 och årskurs 9 tycker att det är viktigt att idrottsläraren 

är tydlig och välorganiserad för att få en organiserad och väl fungerande undervisning. 

Samtidigt är det av stor vikt att läraren kan motivera och utveckla alla elever, vilket även 

undersökningen visade. Eftersom flickorna jämfört med pojkarna har en lite mera 

tillbakadragen roll under lektionerna i idrott och hälsa får ledarskapet hos lärarna en central 

roll. Som Raustorp (2000) menar, smittar en god och positiv attityd av sig till eleverna. 

Annerstedt (2007) tar upp hur viktigt det är att lärare lyckas skapa goda relationer till 

eleverna. Här blir det speciellt viktigt då att se och ge bekräftelse till de flickor som inte 

riktigt känner sig bekväma under lektionerna i idrott och hälsa. Att sedan också sätta gränser 

åt pojkarna gör att flickornas självförtroende ökar och olusten att delta på lektionerna 

förhoppningsvis minskar. Att lärare här har känsla för att variera ledarskapet mellan 

dominerande och tillåtande är viktigt (Annerstedt, 2007). Genom en välorganiserad 

undervisning blir det lättare för läraren att fånga alla elever och motivera dem till fysisk 

aktivitet (Annerstedt 2007).  

Enligt undersökningen kände största delen av eleverna sig sedda. Endast ett fåtal kände att de 

inte fick tillräckligt av lärarens uppmärksamhet. Det är viktigt att lärarna hinner 

uppmärksamma alla elever. Känner eleverna sig sedda, växer deras självförtroende och de blir 

aktivare (Annerstedt, 2007).  

 Man kan se att pojkarna anser i högre grad att idrottslärarna har lyckats motivera dem till att 

vara fysiskt aktiva. Läraren måste hitta rätt nivå på undervisningen för alla elever för att fånga 

dem och höja deras motivation. Alla behöver lyckas och få beröm enligt Annerstedt (2000), 
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både de som är duktiga i idrott och hälsa och de som har svårigheter med ämnet. Att läraren är 

noggrann med introduktionerna av nya moment är viktigt. Då får eleverna en bra grund att stå 

på och kan därifrån utvecklas i egen takt. Detta stärker deras inre motivation vilket för med 

sig att de vill fortsätta söka nya utmaningar p.g.a. att de känner tillfredställelse när de lyckas. 

Som Raustorp (2006) hävdar måste lärare försöka få elever att känna att de lyckas och på så 

sätt få deras inre motivation att öka.  

 

8.4 Fritidsaktiviteterna betydelse: 

 
Till lärarens uppgifter hör att presentera fysiska aktiviteter som intresserar eleverna och som 

de har möjlighet att praktisera på fritiden. Undersökningen visar att intresset för detta är 

ganska blandat hos pojkarna. Bland flickorna i årskurs sju är det anmärkningsvärt få som 

svarat stämmer mycket bra. 

 

Flickorna i årskurs sju har sällan svarat att de stämmer mycket bra att de lär sig saker under 

idrott och hälsa som de har nytta av på fritiden. Majoriteten av flickorna tycker att de har 

möjlighet att också på fritiden göra sådant de gör under lektionerna.  

Majoriteten av pojkarna anser att de lärt sig sådant som de har nytta av på fritiden. De som 

gillar ämnet känner sig överlag duktiga i det och de som inte gillar det känner sig oftast svaga 

i ämnet, vilket kan kopplas till den fysiska självkänslan Raustorp (2006) skriver om. De som 

känner sig duktiga och tycker mycket om vissa moment utövar ofta liknande aktiviteter på 

fritiden. Som tidigare nämndes påverkas ämnet av olika sociala sammanhang som ligger 

utanför skolan som elever bedriver på sin fritid (Larsson och Meckbach, 2007). Vidare menar 

Larsson och Meckbach (2007) att läraren under lektioner ska introducera sådan form av fysisk 

aktivitet som eleverna också kan hålla på med på fritiden. 

Målet med ämnet idrott och hälsa är då först och främst att få eleverna att leva ett liv där de 

månar om sin hälsa genom kunskap och genom att vara fysiskt aktiva. Är eleverna, som 

undersökningen också visar, fysiskt aktiva på fritiden innan de gått ut skolan, finns goda 

förutsättningar att de fortsätter vara det också efter avslutad skolgång. Prognosen ser också 

god ut. Majoriteten av flickorna och pojkarna har både i årskurs sju och årskurs nio, för avsikt 

att fortsätta vara fysiskt aktiva efter avslutad skolgång. 
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8.5 Del 2 Moment eleverna gillar/ inte gillar 
 

Det populäraste momentet bland flickorna i årskurs sju var enligt undersökningen dans, vilket 

också vanligtvis brukar vara populärare bland flickorna än bland pojkarna (Redelius, 2004).  

Att det är lätt, roligt och kul att uttrycka sig via dansrörelser var orsaker till varför det var så 

populärt. På andra plats kom bollspel som sågs som roligt, varierande och som en 

fritidssysselsättning med träning av samarbete, följt av styrke- och konditionsträning som sågs 

som utmanande och nyttigt. et minst populära var orientering som sågs som svårt och 

skrämmande, följt av simning och redskap som också upplevdes som svårt och tråkigt. 

Bland flickorna i årskurs nio var dans också populärast på grund av att det upplevdes som 

roligt, flickorna dansade på fritiden och dans sågs som mångsidig träning. På andra plats kom 

bollspel som också kopplades med fritiden och sågs som roligt och nyttigt på grund av 

samarbetsträningen. Redskap kom på tredje plats och de utövade flickorna också på fritiden 

och de tyckte det var roligt och nyttigt. Det minst gillade momenten var friluftsliv som ansågs 

som tråkigt, simning som många upplevde att de var dåliga på och de skämdes, följt av 

friidrott och orientering där flickorna också kände sig svaga. 

Bland pojkarna i årskurs sju var bollspel populärast. Det som gjorde det populärt var att 

pojkarna kände sig bra på det, de såg det som nyttigt för konditionen och det var en 

fritidssysselsättning som många utövade i någon form. På andra plats kom styrke- och 

konditionsträning som man också tyckte man var bra på och man såg nyttan med träningen, 

följt av lekar som var roligt och avslappnande och redskap där det populäraste var att göra 

volter. Det minst populära var dans som upplevdes som svårt och pinsamt, följt av orientering 

som också upplevdes som svårt. På tredje plats kom kost och hälsa. Här kunde man se att 

eleverna ville röra på sig under lektionerna i idrott och hälsa, varför detta moment inte 

uppskattades. 

 

Bland niornas pojkar var bollspel helt överlägset det populäraste. De upplevde att de var bra 

på bollspel, de höll på med bollsporter på fritiden och träning på att samarbeta var de 

vanligaste orsakerna till bollspelens popularitet. På andra plats kom styrke- och 

konditionsträning som sågs som utmanande och nyttigt. Orientering kom på tredje plats. 

Orientering framstod som utmanade, roligt och många tyckte de var bra på orientering.  Dans 
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var här helt överlägset det minst populära och många tyckte de var dåliga på dans och att dans 

inte hörde till idrottsämnet. Kost och hälsa ansågs onödigt och lekar var inte roligt längre.  

 

8.6 Del 3 Vad kan lärare/skolan göra bättre för att öka elevernas intresse? 

 
Flickorna i årskurs sju krävde mera utmaningar, bättre engagemang av läraren och mindre 

grupper. Bättre planerade lektioner, mera varierat och större elevinflytande önskades. De ville 

ha idrott och hälsa oftare, samtidigt som mera bollspel och lekar efterlystes. 

 

Flickorna i årskurs nio ville ha dans till lite populärare musik. Variation och nya moment 

efterlystes. Mera elevinflytande och att läraren var mera engagerad, motiverande och 

pedagogisk var också önskat. Att dela klassen så att pojkar och flickor hade idrott var för sig 

önskades också. 

 

Pojkarna i årskurs sju hade en önskan om att vara mera involverade i planerandet. De ville 

oftare ha bollsporter. Mera innebandy, handboll, vattenbasket, fotboll och hockey önskade de. 

Att göra volter och att dansa roligare danser var också önskat. För övrigt kom det fram att 

läraren borde prata och reda ut bråk med de elever som stökar och så ville man ha mera idrott 

på schemat. 

 

Pojkarna i årskurs nio var överlag väldigt nöjda med lektionerna i idrott och hälsa. De ville att 

lektionerna skulle vara längre och att det skulle finnas mera utmaningar. Mera bollsporter 

önskades däribland fotboll och basket. 

 

  



 
 

24 
 

10. Diskussion 
 

Vi tycker att vi genom att ha gjort denna studie fått svar på de funderingar vi haft kring 

elevers syn på ämnet idrott och hälsa. Vår slutsats är att man verkligen måste gå in för det 

som lärare i idrott och hälsa och tänka på de väsentliga delarna som planering, ledarskap och 

nivåanpassning. Att se eleverna och på det sättet lyckas höja motivationen verkar vara 

nyckeln till att elever börjar gilla fysisk aktivitet. Genom att tänka på skillnaderna 

undersökningen visade mellan de olika årskurserna och mellan flickorna och pojkarna hoppas 

vi kunna se till att eleverna har roligt på lektionerna och genom det lär sig mycket och 

utvecklar ett intresse för ett livslångt tränande. 

De vanligaste momenten som förekommer under lektionerna i idrott och hälsa har ändrats 

över tid. Namnet på själva ämnet har ändrats från att heta gymnastik och senare idrott, till att 

nu heta idrott och hälsa. Som också namnet hänvisar var det populäraste momentet gymnastik 

under 1960-80 talet. Enligt en undersökning gjord av Engström (1968) var gymnastik det 

moment som förekom oftast under lektionerna, följt av bollspel och friidrott. Idag har 

gymnastikens förekomst minskat avsevärt och olika sorters bollspel är det som förekommer 

oftast under lektionerna i idrott och hälsa. Bollspel är momentet som gillas bäst av båda könen 

(Larsson & Redelius, 2004).  

Som vår undersökning visar var pojkarna mer nöjda än flickorna med sina lärare i idrott och 

hälsa. 71% av pojkarna valde ”stämmer mycket bra” på frågan om de tyckte att de lärare i 

idrott och hälsa de haft varit bra. Motsvarande andel av flickorna var endast 39%. Flickorna 

efterlyste i undersökningen mera engagemang hos lärarna, bättre planering, mera variation 

och ett större elevinflytande. 20,3% av alla flickor svarade ”stämmer mycket bra” på frågan 

om elever upplever att det är stökigt under lektionerna i idrott och hälsa jämfört med 0% av 

pojkarna. Många av flickorna i årskurs nio önskade till och med att man borde dela in 

idrottsgrupperna i en pojkgrupp och en flickgrupp. Risken finns alltså att pojkarna tar över 

undervisningen i idrott och hälsa på flickornas bekostnad vilket också undersökningen som 

skolverket (2003) gjorde har tendens att visa. Det är en riktig utmaning för läraren att få 

lektionerna i idrott och hälsa individanpassade, vilket idag är ett krav. Det är upp till läraren 

att stå på sig och leva upp till de teorier vi skrivit om lärarens mångsidiga yrkesutövande. 

 

Att notera bland flickornas svar är att det är betydligt fler bland flickorna i årskurs nio som 

valt att de tycker mycket bra om idrott och hälsa jämfört med flickorna i årskurs sju. Däremot 

har inga flickor i årskurs sju valt ganska dåligt eller mycket dåligt vilka i årskurs nio är 
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representerade med 7,4% respektive 3,7%. Detta tyder på det Redelius (2004) skriver om att 

endera utvecklar man ett stort intresse för idrott och hälsa som ungdom, eller så tappar man 

intresset helt och hållet. Andelen som inte tycker om idrott är mindre än andelen i den 

nationella utvärderingen av grundskolan (Skolverket, 2003). Detta kan bero på att idrott är 

populärt i skolan vi undersökte, men man måste samtidigt beakta att underlaget för 

undersökningen i den nationella utvärderingen var mycket större. På frågan om idrott och 

hälsa är det bästa ämnet i skolan svarade 34,4% av flickorna i årskurs sju, ja. Flickorna i 

årskurs nio var 51,9% av den åsikten att idrott och hälsa var det bästa ämnet. Pojkarna i 

årskurs sju och nio hade 82% respektive 71% som svarade att idrott och hälsa var det bästa 

ämnet. 

 

Under lektionerna i ämnet idrott och hälsa kan det vara svårt som lärare att ständigt ha koll på 

vad som händer i klassen. Omklädningsrummet är ett svårbevakat område. Som Annerstedt 

(2007) påpekar, hör det till lärarens uppgifter att se till att allt i omklädningsrummet fungerar. 

Risken att elever misslyckas med ett kroppsligt utförande under idrottslektionerna är hela 

tiden stort, vilket kan upplevas som väldigt pinsamt eftersom det ofta uppmärksammas av 

andra elever. Idag är samhället dessutom väldigt kroppsfixerat och utseendet spelar en stor 

roll. Under lektionerna i idrott och hälsa ska man vara ombytt i idrottskläder, vilket kan 

upplevas negativt hos en del elever. Risken att någon utsätts för mobbing är alltså ganska stor 

under lektionerna i idrott och hälsa. I vår undersökning kände dock ingen sig mobbad av 

pojkarna i årskurs nio och av flickorna i årskurs sju. Två av pojkarna i årskurs sju upplevde att 

påståendet ”jag blir mobbad under idrottslektionerna” stämde ganska bra, vilket också var 

fallet för flickorna i årskurs nio. 

 

Klasserna har under de senaste åren blivit bara större, vilket har lett till att pressen på lärarna 

ökat. Dessutom är Sverige idag ett mångkulturellt samhälle, vilket i sin tur leder till att det i 

klasserna finns elever med många olika slags bakgrund vad gäller kultur, kvinnosyn och 

tävlingsinstinkt. Allt detta bidrar till att det blir allt stökigare under lektionerna om inte läraren 

lyckas hålla ordning. Ämnet idrott och hälsa är enda ämnet där kroppen är arbetsredskapet 

och detta sätter ämnet i en särställning (Raustorp, 2000). Ämnet skiljer sig avsevärt från de 

andra ämnena i skolan och det är här eleverna måste få röra på sig, vilket de också uppskattar 

med ämnet. ”Det är inte bara aktiviteten i sig som är viktig, utan även det faktum att vi 

kopplar av från det teoretiska, att vi då och då växlar fokus, har betydelse” (Raustorp, 2000, s. 

14). Det är dock viktigt att läraren lyckas med sitt ledarskap. En av de viktigaste egenskaperna 
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lärare ska ha är enligt eleverna, är att vara rättvis. Risken att elever känner sig orättvist 

behandlade i ämnet idrott och hälsa är stor på grund av att en del idrottar mera än andra på 

fritiden och på grund av att många elever än idag ser ämnet som ett prestationsämne, där 

enbart allas fysiska prestationer ska mätas. Någon större skillnad bland årskurs sju och nio ser 

man inte, men flickorna känner sig lite mera orättvist behandlade än pojkarna. 

 

Idrott och hälsa är ett utmärkt ämne för elevinflytande, som det uppmanas till i läroplanen 

(Skolverket, 2011). Genom att läraren bjuder in eleverna till planeringen där man tillsammans 

går igenom vilka mål som ska uppnås och sedan kommer överens hur man ska nå dessa mål, 

känner sig eleverna sedda och delaktiga. Detta höjer den inre motivationen som Raustorp 

(2006) och Annerstedt (2007) påpekar är så viktig för att få elever att skapa ett eget intresse 

för att förbli fysiskt aktiva. Lyckas man som lärare att på ett strukturerat sätt få med eleverna i 

planeringen och utförandet, genom att t.ex. hålla i uppvärmningar eller vissa moment, tror vi 

att gapet mellan flickor och pojkar minskar. På detta sätt möter man de önskemål som 

flickorna hade för att tycka mera om ämnet idrott och hälsa. Elevinflytandet ökar, det blir 

mera variation och antagligen också lugnare under lektionerna. Lärarens engagemang, borde i 

enlighet med detta, också ur elevernas synvinkel förbättras, vilket många av flickorna i 

undersökningen tyckte att inte var bra. Läraren ska inte överlåta planerandet helt och hållet till 

eleverna, men eleverna ska få vara delaktiga och komma med tankar och idéer vad gäller de 

olika momenten som undervisningen ska innehålla. 

 

Överlag upplever flickorna att det som görs under lektionerna i idrott och hälsa inte är för 

svårt. Pojkarna upplever inte heller ämnet som för svårt, speciellt inte pojkarna i årskurs nio. 

Den fysiska självkänslan spelar en stor roll i hur elever upplever ämnet idrott och hälsa 

(Raustorp, 2006). De elever som gillar vissa moment är oftast också duktiga i dessa moment 

och tvärtom de som inte gillar vissa moment är oftast också svaga i dessa moment. 

Utmaningarna får inte vara för svåra men de får inte heller vara för lätta. Vygotskij talar om 

den proximala utvecklingszonen och med den menar han att för att optimera utvecklingen ska 

utmaningarna vara lite svårare än det man klarar av (Evenshaug & Hallen, 2001).  

 

Under de senaste åren har det gjorts stora ansträngningar för att legitimera ämnet (Annerstedt, 

2007).  Detta har gjorts genom noggrant övervägande vilka kunskaper eleverna ska lära sig 

genom ämnet. Man ska inte enbart få utlopp för energin utan man ska också lära sig något. 
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Det är fler som svarat att de lärt sig något än de som svarat att de inte lärt sig något, vilket är 

bra. Pojkarna i årskurs sju påstår sig ha lärt sig mera än pojkarna i årskurs nio. 

 

En av de största utmaningarna för lärare i idrott och hälsa är att lyckas motivera alla till fysisk 

aktivitet (Annerstedt, 2007). Han ser det som en sak att motivera elever till en idrottslektion 

och en helt annan sak att motivera dem till fysisk aktivitet efter avslutad skolgång. För att 

lyckas med detta menar han att man som lärare måste hjälpa eleverna att hitta en inre 

motivation.  

 

Av undersökningen att döma kände både pojkarna och flickorna i årskurs sju samt flickorna i 

årskurs nio sig rädda och de kände obehag inför momentet orientering. De gillade inte 

orientering samtidigt som de upplevde att de var dåliga på att orientera. Pojkarna i årskurs nio 

däremot gillade orientering på grund av att det var utmanande. För en lärare blir det väldigt 

svårt att under en lektion hinna hjälpa alla elever i momentet orientering. Vi kom då att tänka 

på Vygotskijs proximala utvecklingszon som Evenshaug & Hallen (2001) diskuterar om. 

Varför inte låta de som känner sig svaga i orientering orientera tillsammans med nians pojkar 

som känner sig starka inom orienteringsmomentet. Då skulle de elever få känna trygghet och 

de skulle med hjälp av niorna stärka sina kunskaper i orientering samtidigt som niorna skulle 

utveckla sitt ansvarstagande. Det gäller som lärare i idrott och hälsa att bli varse om alla 

situationer där elever kan känna sig obekväma, osäkra och rädda för att kunna minimera 

dåliga upplevelser före, under eller efter lektionerna. 
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12. BILAGA 
 

12.1 Enkätfrågor  
 

Läsår 2013-2014:               

 

Hur ser elever på ämnet idrott och hälsa? 

Klass:______ Kön:______ 

Del 1  

Kryssa för ditt svars alternativ!  

 

Trivsel: 

 

1) Jag tycker om ämnet idrott och hälsa.                   

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.     

2) Det känns jobbigt  att byta om och duscha med andra.   

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.    

3) Jag blir mobbad under lektionerna i idrott och hälsa. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.      

4) Det är jobbigt att tävla. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte. 

5) Vi tävlar ofta när vi har idrott och hälsa. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte. 

6) Det är stökigt under lektionerna i idrott och hälsa. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte. 

7) Idrottsgrupperna borde vara mindre. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte. 

8) Pojkarna och flickorna borde vara i skilda idrottsgrupper. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte. 

9) Idrott och hälsa är det bästa ämnet i skolan. 

Stämmer _____     ______ stämmer inte.   

 

Kunskaper :            

 

10) Det vi gör under lektionerna i idrott och hälsa är för svårt. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte. 

11) Jag känner mig svag i idrott och hälsa. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte. 

12) Ämnet idrott och hälsa är tillräckligt utmanande. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte. 

Jag har lärt mig nya saker under lektionerna i idrott och hälsa. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.  
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13) Det vi lär oss under lektionerna i idrott och hälsa känns meningsfullt med tanke på 

framtiden. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.      

 

 

Lärarens betydelse: 

 

14) Jag känner mig sedd av idrottslärarna     

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.  

15) Idrottslärarna har behandlat alla rättvist. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.  

16) Idrottslärarna har lyckats motivera mig att vara fysiskt aktiv 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.  

17) Idrottslärarna har hjälpt mig att bli bättre på idrott. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.   

18) Idrottslärarna jag haft har varit bra. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.  

 

 

Fritidsaktiviteternas betydelse: 

 

19) Jag vill göra saker som vi gjort under lektionerna i idrott och hälsa på min fritid. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.  

20) Jag lär mig saker när vi har idrott och hälsa som jag har nytta av på min fritid. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.  

21) Jag har möjlighet att göra sådant vi gör när vi har idrott och hälsa på min fritid. 

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte.  

22) Jag är fysiskt aktiv också under min fritid. 

      Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte. 

23) Jag tänker fortsätta vara fysiskt aktiv efter avslutad skolgång.   

Stämmer _____     _____   _____   ______ stämmer inte. 
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Del 2  

Svara på frågorna och ringa in det moment du gillar. 

 

A) Jag gillar vissa moment på idrotten. Vilka? Varför? 

 

Bollspel____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Friidrott____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dans_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Orientering__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kost och hälsa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Simning____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Styrketräning/konditionsträning__________________________________________________

___________________________________________________________________________           

Första hjälp__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Redskap____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Lekar______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Friluftsliv___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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A) Jag tycker inte om vissa moment på idrotten. Vilka? Varför? 

 

Bollspel____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Friidrott____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dans_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Orientering__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kost och hälsa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Simning____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Styrketräning/konditionsträning__________________________________________________

___________________________________________________________________________           

Första hjälp__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Redskap____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Lekar______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Friluftsliv___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Del 3   

 

Svara på frågan 

Vad skulle skolan/läraren göra för att du skulle tycka mera om idrott? 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Statistik 
 

Trivsel  

Tabell 8.1.1 
 
Jag tycker om ämnet idrott och hälsa (%).            

     

 mycket bra      ganska bra     ganska dåligt     mycket dåligt 
Flickor åk 7 43,8 56,3                  

Pojkar åk 7 88,2                 8,8                   2,9  

Flickor åk 9 70,4                 18,5                7,4                      3,7 

Pojkar åk 9 77,4                 19,4                 3,2  

 

Tabell 8.1.2  
 
Det känns jobbigt att byta om med andra (%). 

 

 mycket bra      ganska bra     ganska dåligt     mycket dåligt 
Flickor åk 7  6,3 34,4 59,4 

Pojkar åk 7 2,9 8,8 17,6 70,6 

Flickor åk 9 11,1 11,1 14,8 63 

Pojkar åk 9   3,2 96,8 

 

Tabell 8.1.3 
 
Det känns stökigt under lektionerna i idrott och hälsa (%). 

 

 mycket bra      ganska bra     ganska dåligt     mycket dåligt 
Flickor åk 7 15,6 25 53,1 6,3 

Pojkar åk 7  44,1 35,3 20,6 

Flickor åk 9 26 14,8 37 22,2 

Pojkar åk 9  35,5 25,8 38,7 
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Kunskaper  
 

 

Figur 8.2.1 
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Figur 8.2.3 
 

 

 

Figur 8.2.4 
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Figur 8.2.4 
 

 

 

Figur 8.3.1 
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Figur 8.3.1 
 

 

 

 

Figur 8.3.3 
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Figur 8.3.3 
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Figur 8.3.5 
 

 

Figur 8.3.5 
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