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1 Inledning

Här i Sverige har vi alltid varit influerade av västvärldens trender och tagit efter deras
livsstilar. Speciellt USA har varit, och är, en förebild i detta avseende och dom har, bland
andra länder, varit drivande i utvecklingen av vårt nuvarande samhälle. Datorer, tv-apparater,
mobiltelefoner och snabbmat har genom denna utveckling fått en framträdande roll
(http://www.swedishtrade.se/landrapporter/, 2004-12-08,
http://www.itps.se/omvanalys/update.htm, 2004-12-08). Även vi i Sverige vill vara med i
svängarna och har tagit till oss denna nya livsstil för att hänga med i progressionen av
världssamhället. Som när det gäller allt annat så finns det självklart både positiva och negativa
effekter av influenser där de negativa är de som oftast hamnar i fokus. Även här ser vi inget
undantag. Utvecklingen av det ”nya” informationssamhället och med de ändrade livsvanor
som bieffekt, har man redan för länge sedan börjat se konsekvenserna av i vissa länder. Nu
när vi även i Sverige har fått många alarmerande rapporter om övervikt och ohälsa vill vi
gärna orättvist lägga en stor del av skulden på USA.
(http://www.mjolkframjandet.se/www/mf.nsf/0/A307E1F395AF637C4125696D00579C67?o
pen&topbibliotek, 2004-12-08)

I debatten idag kan man urskilja två läger när det gäller skolidrotten och dess inverkan på
barns och ungdomars hälsa. Ena sidan hävdar att ökad skolidrott skulle kunna lösa
hälsoproblemen medan andra sidan säger att det inte är så enkelt och menar att många olika
faktorer spelar in.

Björn Hällgren (2002-02-15) tar upp vad som händer med kroppen vid ohälsosamt liv och hur
vårat samhälles teknik tar bort den naturliga vardagliga motionen genom hjälpmedel som
bilar, hissar, mobiltelefoner osv. Dessutom förtäljer artikeln att: ”I dag har vi näst minst tid i
hela Europa för idrott – och hälsoundervisningen – cirka 55 minuter i veckan i gymnasiet och
85 minuter i grundskolan” och att: ”Den som inte avsätter tid för fysisk aktivitet i dag, måste i
framtiden avsätta tid för sjukdom” (Svenska Dagbladet, 2002-02-15).

Inger Karlefors (2002) menar att i och med att Lpo -94 kom så minskades tiden för ämnet
Idrott och hälsa. Vi tappar de elever som verkligen behöver skolidrotten, de som inte rör sig
på egen hand på fritiden. Vidare skriver hon att skolorna då, med Lpo -94, ändå fick en chans
att kunna omvandla skolan till en idrottsprofil för att behålla ämnets tidfördelning och status
(s 1ff).

Åke Eriksson (2004-08-12) skriver en artikel om barns och ungdomars övervikt och att det är
ett globalt problem. Detta enligt Ulf Ekelund, forskare vid institutionen för Idrott och hälsa
vid Örebro universitet. Han menar att det är miljön, förändringar i vår omgivning och
levnadssätt som påverkar men stryker under att föräldrarna har ett stort ansvar och stor
inverkan på barnen och menar att om föräldrarna är aktiva så blir ofta barnen det också. Han
menar även att det under flera år mer och mer har lagts fler uppgifter på skolan, och han vill
framhålla att skolans ansvar ligger i att förmedla kunskaper, inte att ta ansvar för barnens
totala mängd av fysisk aktivitet.

Michael Sjöström et al. (2002-02-20) skriver:

”De starka kraven på ökad tid för ämnet idrott och hälsa i skolan saknar sakligt stöd. Skolidrotten
har bara marginell betydelse för hur mycket barnen rör sig, Barn i 9-10- årsåldern är spontant



5

aktiva på ett hälsofrämjande sätt i genomsnitt mer än 200 minuter per dag, Under en vanlig
lärarledd idrottslektion är ett barn aktivt i mindre än tio minuter, Det räcker inte för att hjälpa
dom som hotas av övervikt och ohälsa, skriver tre läkare och forskare med inriktning på idrott och
hälsa”.

Vidare säger de att om vi inte får eleverna att röra på sig idag kanske vi borde titta på
innehållet istället innan vi ökar antalet timmar i Idrott och hälsa. Om vi fortsätter som det ser
ut i dag med skolidrotten så blir det ju bara en dubbel effekt av de tio minuterna på
lektionerna som forskare ansett att barnen är aktiva. Visst ska vi lära våra bara hur en aktiv
livsstil kan hjälpa folkhälsan men det finns många andra bitar som är viktiga, bl.a.
kostfrågorna. Men att överlåta allt till idrottslärarna tror de inte på, de menar att många skulle
kunna göra mer såsom föräldrar, idrottsrörelsen och samhället.

Det som Åke Eriksson och Michael Sjöström et al. framhäver i sina artiklar, och som man kan
läsa ovan, är att det inte bara är skolans ansvar att förbättra barns och ungdomars
hälsotillstånd. De hävdar att föräldrar, samhället och idrottsrörelsen kan göra mer och att det
inte hjälper med att öka antalet timmar för Idrott och hälsa ämnet innan man har tittat på vad
man kan göra åt innehållet på de timmar som redan finns.

Vi är två blivande lärare med inriktning på språk (spanska och engelska) och Idrott och hälsa.
I detta arbete har vi valt att fördjupa oss i det senare eftersom hälsa nu är aktuellt i samhället.
På lärarutbildningen har vi blivit medvetna om många nya företeelser och kunskaper om både
hälsa och folkhälsa, idrott och fysisk aktivitet och det faktum att barn och ungdomar blir mer
och mer inaktiva. Vi har under denna inlärningsprocess upptäckt att ju mer vi lär oss desto
mer uppmärksammad blir vi på hur mycket information som vi tidigare har förbisett när vi
läst t.ex. en vanlig dagstidning. Att media spelar en stor roll i vårt informationssamhälle visste
vi nog men att man dagligen blir matad med information om konsekvenserna av vår nya
livsstil hade vi inte uppmärksammat. Dessa alarmerande rapporter om barn och hälsa har
kommit upp till diskussion fler än en gång under vår utbildning till lärare i Idrott och hälsa.
Det är just genom en artikel i en dagstidning (Skolgympan gynnar de duktiga, 2004-06-08)
som vi hittade öppningen till detta arbete och det som fick oss att fastna var följande:

Skolgympan är fortfarande en pest för de elever som egentligen allra mest behöver röra på sig.
Idrottslektionerna domineras av de stora bollsporterna och undervisningen är anpassad efter dem
som idrottar även på fritiden.(Norrbottens-Kuriren, 2004-06-08)

När vi eftersökte lite djupare hur artikeln hade uppkommit kom det till våran kännedom
att den hade sitt ursprung i en studie gjord av forskare vid Idrottshögskolan och
Lärarhögskolan i Stockholm. Denna studie finns utgiven (Larsson & Redelius, 2004)
och det är bl.a. denna som ligger till grund för vår egen undersökning.

Vi hade nu hittat vårt intresseområde som vi ville inrikta oss på och genom att söka efter
vidare information så kom vi i kontakt med många bra artiklar, böcker och
forskningsrapporter. Det finns mycket skrivet om begreppen fysisk aktivitet, hälsa och
skolidrott så vi blev tvungna att avgränsa oss och valet blev ändå att titta på alla tre
begreppen fast inom ramen för skolidrotten.

”Det har bildats ’nya’ barn och en ’ny’ ungdom. De är mycket mera stillasittande och äter fel mat
på fel tider. Idrotten i skolan minskar och spontanidrotten försvinner allt mera. Städernas
idrottsplatser stängs och det finns heller inte material för verksamheten. Då blir det enklare och
kanske roligare att sitta framför en bildskärm och tugga pizza, än att gå ut till idrottsföreningen
och bedriva det som kroppen skriker efter; rörelse och aktivitet!” (Robertsson, 2000, s 17)
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”Skolans ämne Idrott och hälsa är populärt, speciellt bland elever som redan är aktiva på sin
fritid. De elever som är inaktiva på fritiden är i större utsträckning även passiva på
idrottstimmarna och ogillar ämnet. Skolämnets likhet med föreningsidrotten kan vara ett problem
då det gäller att nå ut till dem som behöver det mest – inaktiva överviktiga barn och ungdomar,
menar forskarna bakom rapporten.”  (Nylander, 2004, s 34)

”Mål att sträva mot:
Skolan skall i sin undervisning i Idrott och hälsa sträva efter att eleven:
- utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa,
- utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera
olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv,
- stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin
hälsa.”
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3
872&extraId=2087, 2004-12-16)

Undersökningar som gjorts vid Örebro Universitet har visat att skolidrottens utformning mer
är anpassad för de elever som är aktiva i någon idrottsförening på sin fritid än för de inaktiva
(Johansson, 2004, s 21).

”… de på fritiden inaktiva eleverna, för vilka idrottsundervisningen från början skapades, är
också de som har minst att säga till om gällande ämnets utformning” (Larsson & Redelius,
2004, s 68). Är det kanske så att vi idag har tappat detta syfte med idrottsundervisningen och
istället inriktar oss på dem som redan är aktiva? Detta är viktigt att tänka på eftersom att för
många barn är skolans Idrott och hälsa undervisning deras första och ibland även enda,
erfarenhet av fysisk aktivitet. Det är därför viktigt att göra det till en bra upplevelse för alla
individer eftersom det kan påverka deras fortsatta inställning och framtida utövande av
fysiska aktiviteter. Idrott och hälsa undervisningen ska inte bara försätta eleverna i fysisk
aktivitet utan även förmedla kunskaper, såsom hälsa - hur man bör träna och sköta sin kropp
på bästa sätt för att varje enskild individ ska må bra (s 6). WHO:s definition visar att hälsa är
mer än bara ett fysiskt välmående: “Health is a state of complete physical, mental and social
well-being and not merely the absence of disease or infirmity”
(http://www.who.int/about/definition/en, 2004-11-18).

Idrott och hälsa ses av många som två skilda ämnen som är helt oberoende av varandra där
idrotten ses som det praktiska och det roliga medan hälsan ses som det teoretiska och det
nyttiga (Larsson & Redelius, 2004 och Eriksson et al., 2003). Läser man däremot Läroplanen
(Lpo -94) framkommer det att Idrott och hälsa är ett ämne där idrott och hälsa är tätt
sammanlänkade och ska stå i växelverkan med varandra. Läroplanens ord är fina och
genomtänkta, men hur ser det ut i praktiken? Har hälsobiten fått en mer integrerad roll i
undervisningen?

”Är idrott och hälsa olika saker (olika innehåll i ämnet)? Är idrott detsamma som hälsa? Leder
idrott till hälsa? Är idrott medlet och hälsa målet? Finns det en undervisningsform där fysisk
aktivitet står i centrum, men där eleverna ändå utvecklar kunskap om hälsa?” (Larsson &
Redelius, 2004, s 234) ”Är Idrott och hälsa, med sitt nuvarande innehåll, ett ämne för alla?”
(Larsson & Redelius, 2004, s 8)

Dessa ovanstående frågeställningar leder oss in på vårt syfte.
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1.2 Syfte
Vårt syfte med studien är att undersöka om ett samband mellan idrott och hälsa lärs ut samt
mot vilka ämnet Idrott och hälsa riktar sig.

• Idrott och hälsa, lärs det ut som två separata moment – teori och praktik – eller
möjliggör undervisningen att eleverna ser sambanden dem emellan?

• Förmedlar lärarna sin syn på hälsa till eleverna?
• Mot vilka riktar sig ämnet Idrott och hälsa, vilkas behov blir tillgodosedda?
• Stimuleras de elever som behöver tillägna sig ämnets kunskaper mest?
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2 Metod

2.1 Val av ämnesområde
När vi var i förstadiet till att skriva detta examens arbete så frågade vi oss vad vi skulle skriva
om; vad intresserade oss så pass mycket att vi kunde hitta motivation och engagemang att
söka svar och driva fram ett arbete runt 40 sidor. Eftersom vi båda snart är färdiga
idrottslärare så var det nästan självklart att ämnet Idrott och hälsa skulle spela en av rollerna i
arbetet. Begreppen hälsa och fysisk aktivitet kom snabbt upp och vi funderade på hur vårt
samhälle ser ut idag, hur folkhälsan och fysisk aktivitet debatteras och vilken roll skolidrotten
har i den här frågan. Det var något som fångade vårt intresse, inte bara som blivande
idrottslärare utan också som samhällsmedborgare och privatpersoner gällande framtida livsstil
och livskvalitet (Backman 1985, s 17).

2.2 Litteraturstudier
Vi har studerat litteratur och annat material, ”läst på” (Backman 1985, s 18), för att kunna ta
oss framåt i våra funderingar och problematisera våra tankar kring ämnet. Därigenom har vi
kunnat formulera våra frågeställningar. Vi gjorde oss medvetna om vad som gjorts inom
området tidigare genom att läsa artiklar som behandlar ämnet samt genom att studera litteratur
i form av boken Mellan nytta och nöje (Larsson & Redelius 2004) och Örebrorapporten
(http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1118.pdf, 2004-11-03).
Det hjälpte oss att se hur andra gått tillväga dvs. hur de har tolkat, undersökt, genomfört
enkäter och interjuver samt att vi blivit medvetna om vilka brister som kan visa sig i liknande
undersökningar. Från att ha utgått från ett stort och omfattande ämnesområde, så har vi med
hjälp av detta studium lyckats avgränsa oss och formulera vårt syfte med arbetet (Backman
1985, s 18).

2.3 Urval
Inriktningen har varit på elever i åk 9 för att kunna relatera våra resultat med det som tidigare
studier visat. En annan anledning till att vi valde åk 9 var att eleverna då har utvecklats och
förhoppningsvis förstår och kan svara på frågor bättre än yngre elever. Slutligen valde vi det
för att alla har obligatorisk undervisning i Idrott och hälsa i åk 9.

Intentionen var att intervjua fyra lärare i Idrott och hälsa och sedan genomföra en
enkätundersökning med en av varje lärares klasser i åk 9. Fyra skolor som vi gärna ville
besöka och ha med i våran studie valdes ut. Dessa skolor har tilldelats fingerade namn och de
skiljer sig i följande; två skolor har idrott och hälsa profil där den ena skolan (Stora
profilskolan) ligger i en stad och den andra (Lilla profilskolan) ca 15 kilometer utanför en
stad. De övriga två skolorna är skolor utan någon särskild profil och de har samma
geografiska placering som de två tidigare skolorna, dvs. den ena ligger i en stad (Cityskolan)
och den andra ca 15 kilometer utanför en stad (Byaskolan).

2.4 Tillvägagångssätt
2.4.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder
I undersökningen har både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder använts.
Kvantitativa för att få ett övergripande resultat när det gäller elevernas uppfattning och
kvalitativa för att få ett mer ingående resultat när det gäller lärarnas inställning, dock inte lika
ingående som en djupintervju (Ejlertsson 1996, s 7).
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2.4.2 Kontakt med skolorna
De utvalda skolorna kontaktades först via mejl för att ge dem information om våran studie och
redan där gavs möjlighet för dem att svara om de var intresserade att deltaga eller ej. Inom
någon timme fick vi svar av idrottsprofilskolan som ligger i en stad (Stora profilskolan) att de
gärna ville vara med i studien. Därefter kontaktades berörd lärare via telefon för att boka
datum och tid för ett besök. Försök gjordes att kontakta lärarna på de övriga skolorna via
telefon, men då detta inte gav något resultat skickades ytterligare ett mejl där vi bad lärarna
svara om de ville deltaga eller ej. Två lärare (Cityskolan och Byaskolan) till svarade på mejlet
och datum och tid för besök bokades in. Den fjärde och återstående läraren (Lilla
profilskolan) kontaktade oss via telefon och meddelade att han var intresserad av att
medverka. Därmed tillåtelse getts att genomföra studien på de skolor som från början var
önskemålet.

2.4.3 Enkätundersökningen
Enkäten är utformad på ett så enhetligt och välstrukturerat sätt som möjligt för att underlätta
för de svarande (Ejlertsson 1996, s 83). Frågan har satts till vänster och svarsalternativen till
höger av den anledningen att frågan då kräver mindre utrymme (s 84). När det gäller storleken
på texten så har 12 punkter använts för att det inte skulle kännas att texten var för liten så att
det blir svårt och jobbigt att läsa. Ett ”luftigt” utseende på enkäten eftersträvades så att den
blir lätt att följa och fylla i (s 84).

Frågorna har konstruerats på ett sådant sätt så att de kan ge svar på vårt syfte. De är placerade
i följande ordning; i början ”enkla” och mer konkreta frågor som behandlar innehållet på
lektionerna och åsikter om fysisk aktivitet, och mot slutet frågor som tar upp hälsa och som
även kräver lite mer tankeverksamhet av de svarande. Vår syn på hälsa är inte definierad för
eleverna för att inte styra dem i någon riktning. Arbete har lagts ner på att placera frågorna i
en logisk ordning för att undvika att de svarande uppfattar enkäten som rörig och
osammanhängande (s 85).

Frågorna som behandlar elevernas åsikter om ämnet, hur de känner sig under lektionerna, hur
de uppfattar sin egen hälsa, vanligaste aktiviteterna på lektionerna samt om de tycker att de lär
sig något i ämnet, är konstruerade utefter Örebrorapporten (2002) för att eventuellt kunna
relatera våra resultat till deras (Ejlertsson 1996, s 15). Frågorna har inte tagits rakt av utan
omformulerats och ibland har utrymme lämnats för att eleverna ska kunna kommentera sitt
svar.

En gruppenkät med fyra klasser i åk 9 och en intervju med deras lärare i Idrott och hälsa
valdes att göra. Ambitionen var att vara närvarande när eleverna genomförde enkäten.
Fördelen med att gå tillväga på detta sätt är att bättre kontroll över vilka de svarande är kan
fås, samt att eleverna kan hindras att diskutera med varandra (Ejlertsson 1996, s 8). Tanken
var att eleverna i så stor utsträckning som möjligt skulle genomföra enkäten under en annan
lektion än just en Idrott och hälsa lektion. Detta för att få med alla, även de som inte gillar
ämnet och som då möjligen skulle ha blivit ett bortfall pga. skolk. På tre utav fyra skolor var
detta möjligt att genomföra. Detta kommer att tas i åtanke då vi analyserar resultatet. På en
utav skolorna fanns det inte möjlighet för oss att vara närvarande när klassen skulle
genomföra enkäten. Läraren som intervjuades på den skolan gjorde istället själv
enkätundersökningen med sin klass. Detta gör att vi inte kan veta om eleverna har fyllt i
enkäterna på det sätt som var avsikten. Även detta kommer det att tas hänsyn till i analysen.
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Det externa bortfallet – en person i urvalet som inte kan eller vill delta i den avsedda
undersökningen – som uppstod i enkätundersökningen var av de slag att eleverna var sjuka
eller borta av annan giltig orsak. Det interna bortfallet – bortfall på enstaka frågor av någon
som i övrigt besvarat enkäten – förekom vid enstaka frågor. Dock kunde inte något mönster i
bortfallet urskiljas (Ejlertsson 1996, s 22).

2.4.4 Pilotstudie
För att se om de som svarar på enkäten tolkar frågor och svarsalternativ på samma sätt som vi
hade för avsikt så har en pilotstudie genomförts. Med hjälp av denna kunde vi se om det
fattades något svarsalternativ eller om frågan var felkonstruerad. Studien genomfördes på en
mindre grupp människor där vi i så stor utsträckning som möjligt eftersträvade att få deltagare
som liknade deltagarna i den framtida studien. Dessa pilotdeltagare var lagkamrater och
vänner. Därefter ändrades det som behövde ändras. Vi var själva närvarande under
pilotstudien för att få så mycket information som möjligt genom att deltagarna kunde ge sina
direkta kommentarer till frågorna (Ejlertsson 1996, s 32ff).

2.4.5 Validitet och reliabilitet
Stor vikt har lagts vid frågornas validitet. Diskussioner, pilotstudier och litteraturstudier
(Ejlertsson 1996) har legat till grund för att utforma frågor som verkligen mäter det som avses
att mäta. När det gäller undersökningens reliabilitet så har tydlighet och klarhet eftersträvats
för att eleverna skulle uppfatta och tolka frågorna på det sätt som var avsikten (Ejlertsson
1996, s 86).

2.4.6 Intervjuerna
Det finns två sorters intervjuer – standardiserad och icke-standardiserad. Den standardiserade
innebär att frågorna i hög grad är formulerade på förhand och den brukar förknippas med
kvantitativa studier. Den icke-standardiserade intervjun har endast frågeområdena fastställda i
förväg och sedan formuleras frågorna efterhand beroende på respondentens svar. Denna kallas
även ibland djupintervju och används vid kvalitativa studier (Ejlertsson 1996, s 7). Den
standardiserade har använts där frågorna i förväg varit formulerade och sedan har intervjun
styrts efter dessa frågor. I vissa fall har en följdfråga varit nödvändig för att komma tillbaka
på rätt spår igen.

Intervjufrågorna utformades på det sätt att slutna frågor som inte kräver så mycket
tankeverksamhet och som den intervjuade upplever som behagliga att svara på, utgjorde
starten på intervjun (Ely, Margot m.fl. 1993, s 67).

Öppna frågor kan avslöja värdefull information och ge mer information än vad slutna frågor
kan och därför har öppna frågor använts i så stor utsträckning som möjligt. I intervjuer är det
väldigt viktigt att kunna lyssna och verkligen visa att man gör det för att få personens
förtroende (Ely, Margot m.fl. 1993, s 75). Detta har eftersträvats under intervjuerna genom att
vi försökt återkoppla till det personerna sagt då frågorna ställts samt att korta
sammanfattningar av vad de sagt har gjorts. Detta för att visa att vi har lyssnat och vet vad
personen har pratat om. Underlaget för det praktiska genomförandet finns att läsa i Bilaga 4.

Intervjuerna spelades in på band för att underlätta för oss själva då anteckningar inte behövs
göras under intervjuerna och koncentrationen fullt ut kan vara på det personen säger. Ett annat
skäl till att intervjuerna valdes att spela in var för att se om vi tolkade svaren annorlunda i
efterhand jämfört med under själva intervjun.
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2.4.7 Materialbearbetning
Undersökningarna har sammanställts och genom tolkning av materialet har detta fått ett
innehåll, en mening som kan användas för att diskutera syftet med arbetet (Backman 1985, s
20).

Bearbetning av svaren på enkäterna:
Enkätresultatet har sammanställts för hand och svaren på de öppna frågorna har skrivits ut och
olika teman har funnits i dem genom tolkning. Därefter har dessa kategoriserats enligt dessa
teman. Ibland kan dock svaren på de öppna frågorna inte behandlas med samma säkerhet som
frågorna med svarsalternativ pga. att det ofta endast bara är en liten del av respondenterna
som svarar på dessa frågor (Ejlertsson 1996, s 95). Ovanstående är något som har tagits i
beaktande men det har dock visat sig i undersökningen att detta inte var ett väsentligt bortfall
som påverkade resultatet i dess helhet.

Eftersom något statistikprogram inte har använts vid sammanställningen av enkäterna så har,
även här för hand, olika frågor sammankopplats med varandra för att kunna diskuteras och
analyseras i diskussionsdelen.

I de fall där resultatet har åskådliggjorts på en fråga med en tabell eller figur, har vi för att
göra det enkelt för den som läser, döpt tabellerna och figurerna enligt följande. Exempelvis
”Figur 2:4”, där första siffran (2: an) redovisar vilken figur eller tabell i ordningen det är och
andra siffran (4: an) pekar på vilken fråga figuren eller tabellen hör till. I det här fallet är det
alltså figur nummer 2 i resultatet angående fråga 4. I redovisningen har vidare valts att visa
resultatet med elevantal istället för i procent då detta ofta kan vara missvisande när antalet
deltagare i studien är relativt få, vilket fallet är när skola för skola redovisas. Totalt sett skulle
det vara möjligt att redovisa resultatet i procent, men i så stor mån som möjligt eftersträvas att
vara konsekvent.

Bearbetning av intervjuerna:
Intervjuerna har skrivits ut lärare för lärare och fråga för fråga och samtidigt har lärarnas
namn fingerats. Läraren på Stora profilskolan har fått namnet Magnus, på Lilla profilskolan
fick läraren namnet David, på Cityskolan fick läraren heta Lena och slutligen döptes läraren
på Byaskolan till Anna. Alla lärare har idrottslärarutbildning, dock har de arbetat som lärare
olika länge. Magnus har arbetat i ungefär 17 år, David i fyra år och Lena och Anna i ca fem
år. Intervjumaterialet har redigerats för att det ska bli mer lättläst och vissa ”ööh” och ”hum”
har tagits bort där de ansågs inte ha någon signifikant betydelse. Där dessa uttryck signalerar
tvekan eller där personen med hjälp av uttrycket måste fundera ett tag har dessa valts att tas
med. Intervjuerna i dess helhet finns att läsa i Bilaga 3 och i resultatdelen finns en
sammanfattning och kategoriseringar av lärarnas svar.
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3 Litteraturstudie

3.1 Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten
2002
Detta är en utredning gjord vid Örebro Universitet, Institutionen för Idrott och hälsa, på
uppdrag av Skolverket (Eriksson et al., 2003). Den handlar exakt om det som rubriken
förtäljer; man har undersökt om hur ämnet Idrott och hälsa betraktas av eleverna, hur
elevernas fysiska aktivitet är under lektionerna och man försöker se om eleverna förstår varför
fysisk aktivitet är så viktigt. Man har också tittat på om ämnet överensstämmer med
kursplanernas mål för ämnet (s 1, Skolverkets kommentarer). Här i litteraturstudien namnges
denna rapport med olika beteckningar men när vi refererar till denna rapport utanför
litteraturstudien används endast förkortningen Örebrorapporten eller hänvisning till
densamma.

3.1.1 Skolverkets sammanfattning i korta drag
På de första sidorna i Örebrorapporten (Eriksson et al., 2003) berättar Skolverket, i korta
stycken, om det som man anser är viktigt av det som har kommit fram i rapporten. Det som
står nedan är det som de ser som centralt för vidare diskussioner och utredningar.

Några av de positiva resultaten var att prestation, tävlan och konkurrens inte längre är något
lärarna sätter tyngdpunkt på utan de vill att eleverna ska ha roligt på idrottsundervisningen
och den fysiska aktiviteten ska baseras på det. Leken har blivit viktigare och likaså att
eleverna får lära känna sin kropp och utveckla sina sociala färdigheter. Man såg vidare i
undersökningen att en hög procent av eleverna gillar ämnet Idrott och hälsa och de känner att
de lär sig något genom att deltaga.

Även om timmarna minskat för ämnet Idrott och hälsa så ansåg ganska stor del av lärarna att
man inte upplever det så, men däremot så har eleverna börjat skolka mer från lektionerna i
Idrott och hälsa undervisningen i de högre åldrarna. I och med detta konstaterande kommer vi
in på de negativa sakerna rapporten har påträffat i Idrott och hälsa undervisningen. Elever som
är inaktiva på fritiden, pga. övervikt eller något annat, upplever Idrott och hälsa
undervisningen som någonting de inte är delaktiga i och då heller inte lär sig någonting i. Det
i sig utvecklar negativa tankar om ämnet. Vidare har hälsobiten i Idrott och hälsa blivit något
som har förskjutits till nästan enbart teori i undervisningen (s 2, Skolverkets kommentarer).

Man ser här vidare i resultatet av denna undersökning av Idrott och hälsa ämnet att lärarna
tycker att de nationella betygskriterierna är för otydliga och ger för mycket tolkningsutrymme.
Man efterlyser en diskussion i ämnet som kan reflektera vad som händer med ämnet idrott och
hälsa, vad för kunskaper man ska lära ut och vad innehållet i undervisningen bör inrymma (s
3, Skolverket kommentarer).

3.1.2 Forskarnas sammanfattning av undersökningen
Själva Örebrorapportens (Eriksson et al., 2003) resultat är mera utförlig än Skolverkets
ovanstående utplockade punkter och här nedan kommer en sammanfattning av det som
inryms i syftet för detta arbete. För att sammanfatta kort innan resultatet beskrivs mer utförligt
så har man sett att det finns en trångsynt syn på kroppen och hälsa, och det är elevernas
sociala utveckling som sätts främst i Idrott och hälsa undervisningen. Pojkarnas intressen styr
en stor del av ämnets innehåll, då också aktiviteterna. De elever som är inaktiva på fritiden
känner att de inte får motivation och inspiration av idrottstimmarna och känner ofta sig dåliga
och att de inte får visa vad de kan.
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Friluftsaktiviteterna ses som en separat del i undervisningen, så också hälsobiten. Övriga
punkter i undersökningens egna sammanfattning överensstämmer med det Skolverket tagit
upp i sina ”punkter” ovan (s 3).

3.1.3 Undersökningen i detalj
3.1.3.1 Hälsa och fysisk aktivitet
Man har i denna rapport (Eriksson et al., 2003) tittat på begreppen hälsa och fysisk aktivitet
för att bättre kunna analysera Idrott och hälsa undervisningen. I de samlade styrdokumenten
för skolan och för Idrott och hälsa undervisningen är fysisk aktivitet och hälsa centrala
begrepp. Hälsa ska ses och läras från ett individ- såsom ett samhällsperspektiv och
kunskaperna ska vara på alla planen, de fysiska, psykiska och sociala. Man vill hos eleverna
skapa en positiv självbild. Vidare vill man även att man ska kunna se sambanden mellan mat,
motion, livsstil och livskvalitet (s 5). Att få eleverna att nå hälsa bör först och främst ske
genom allsidig fysisk aktivitet och olika rörelser, bl.a. att kunna utvärdera sin egen hälsa och
genom diskussioner där man tar upp olika hälsofrågor.

”Idrott och hälsa skall ha en tydlig inriktning mot god hälsa och god miljö så att eleverna blir
förtrogna med sambanden mellan livsstil, livsmiljö och hälsa för att skapa livskvalitet” (s 5, från
Lpo -94)

Fysisk aktivitet, det andra centrala begreppet i styrdokumenten för Idrott och hälsa, ska ute i
skolorna innefatta allsidiga och vanliga rörelseaktiviteter. Men det står inte hur man ska se på
benämningen ”vanliga”. Ur vilket/vems perspektiv ska ”vanliga aktiviteter” analyseras (s 6)?
Det är mycket man vill att den fysiska aktiviteten ska utveckla hos eleven; social förmåga, en
rörelserepertoar, egna ställningstaganden, respekt och förståelse för andra, samarbetsförmåga,
ge bestående intressen m.m. Basen med ämnet Idrott och hälsa ska vara fysisk aktivitet med
en tydlig hälsobild som ska ses som sammankopplade och inte som separata begrepp (s 7).

3.1.4 Ämnet Idrott och hälsa diskuteras i Örebrorapporten av:
3.1.4.1 Skolledarna
De viktigaste parterna dvs. skolledarna och eleverna tycker att ämnet Idrott och hälsa är lika
viktig som andra ämnen i skolan, om än inte lite viktigare. Skolledarna anser att grundskolans
Idrotts och hälsa undervisning först och främst ska vara rolig (genom fysisk aktivitet),
utveckla samarbete och ge en positiv bild på den egna kroppen. På gymnasienivå tycker
skolledarna att det viktigaste är att lära om hälsa, ha roligt genom fysisk aktivitet och få en
förbättrad fysik (s 9ff).

3.1.4.2 Lärarna
Lärarna i Idrott och hälsa säger att de tycker om att jobba hälsofrämjande och se eleverna
utvecklas motoriskt och socialt. Många nämner också att de prioriterar rörelse framför teori
för att de strävar efter att få eleverna att vilja röra på sig (s 16). Effekterna av rörelserna (de
fysiologiska, medicinska) är långt mer viktiga än prestationen (s 33). Det minst viktigaste att
lära sig i undervisningen enligt lärarna är tävlan och konkurrens.

Att ha roligt genom fysisk aktivitet, samarbeta, förbättra sin fysik och sitt självförtroende samt
kunskap om hälsa är några av de viktigaste saker lärarna tycker att eleverna bör lära sig
genom undervisningen. Men även att eleverna utvecklar ett positivt förhållande till den egna
kroppen anses vara en huvudpunkt. Lärarna för gymnasiet prioriterar att lära eleverna hälsa i
mycket högre grad än grundskolelärarna (s 17).
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Med ganska stor marginal kom lärarna fram till att den vanligaste aktiviteten på Idrott och
hälsa lektionerna var bollaktiviteter. Därefter kom lekar och på tredje plats träning och
motion. De viktigaste aktiviteterna på lektionerna enligt lärarna var samarbete på första plats
sen som ovan med lekar och träning och motion i fallande ordning. Bollaktiviteter kom tätt
efter (s 19).

Arbetsplaner saknas på många skolor men på de skolor man har lokala arbetsplaner är det en
stor procent som använder sig av den (s 30).

Lärarna verkar behandla hälsa och idrott som två separata ämnen i skolorna istället för att se
det som ett sammanbundet ämne. De tycker även att Idrott och hälsa undervisningen ska ge
eleverna möjlighet att utveckla en positiv syn på den egna kroppen, dock säger majoriteten av
eleverna (lite färre i de yngre åldrarna) att de inte fått det (s 32ff).

3.1.4.3 Eleverna
De populäraste sporterna hos eleverna var lite skilda om man jämför killarnas och tjejernas
svar. Man skulle kunna säga att lektionerna i princip baseras på killarnas favorit aktiviteter.
De aktiviteter som är vanligast på lektionerna stämmer in på killarnas populäraste aktiviteter,
dvs. som etta bollaktiviteter, sen styrka och motion. Tjejerna har högst deltagande när det är
aerobics eller dans och därefter vid bollaktiviteter.

Eleverna har enligt Örebrorapporten (Eriksson et al., 2003) lite andra upplevelser i/om ämnet
Idrott och hälsa än lärarna och skolledarna, även om också många åsikter strålar samman. Det
senare påståendet ser man bl.a. när man när man pratar om de aktiviteter som läroplanerna tar
upp som viktiga, såsom simning, orientering, motorik, friluftsliv och dans. Dessa aktiviteter är
inte speciellt frekvent förekommande eller anses som viktiga av varken lärare eller elever (s
20ff).

Eleverna gillar Idrott och hälsa och många tycker även att ämnet har för få timmar och en
ganska övertygande majoritet (2/3 av 9: orna och 50 % av de högre årskurserna) anser att de
tycker att kunskap i ämnet är bra för att få en meningsfull fritid (s 24). Det som är viktigt med
ämnet är att 1) få röra på sig 2) samarbeta (grundskolan), känna att kroppen duger (gymnasiet)
och 3) självförtroende, springa av sig och prova på olika saker. Väldigt låg andel tycker att
konkurrens och tävlan är viktigt men ändå säger 57 % i grundskolan och 37 % i gymnasiet att
det är viktiga att få tävla (s 25ff).

Mellan 7- 12 % av eleverna tycker att det är jobbigt att byta om före och efter idrotten. Även
om ämnet är viktigt enligt både tjejerna och killarna finns det elever, tjejer framförallt, som
känner sig rädda och dåliga under Idrott och hälsa undervisningen. Dock säger många att de
lär sig något och att de, och speciellt de i de lägre åldrarna, att Idrott och hälsa lektionerna får
dem att vilja röra sig på fritiden (s 26). Man lär sig att man mår bra av att röra på sig, hur man
kan förbättra kondition, styrka och rörlighet men även att ta ansvar för sin egna fysiska
träning och att man kan påverka själv hur man lever. Eleverna anser sig själva inneha en
ganska bra hälsa men många ligger i ingenmanslandet. Det är några procent som tycker sig ha
en mycket dålig hälsa. Tjejerna ser sig som tjocka oftare än killarna (s 27).

Örebrorapporten (Eriksson et al., 2003) visar vidare att av dem elever som säger sig vara
ganska inaktiva i skolan men som tränar på fritiden är det bara en som säger sig ha fått
inspiration från skolan (s 48). De inaktiva visar sig också vara mer otrygga och känner att de
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inte får visa vad de kan på idrott och hälsa lektionerna. De som är trygga är också de som
säger att de lär sig något.

3.1.5 Avslutande intressanta fakta och funderingar
Även om bollaktiviteter upptar mycket av lektionerna så är det på nedgång i ämnet. Görandet
(aktivitet) sätts före lärandet. Har man då den uppfattningen att lärande om ämnet inte är
viktigt eller tar man det förgivet att man lär sig bara man rör sig?

”Men är det så att exempelvis en positiv relation till den egna kroppen, positiva
rörelseerfarenheter eller ett lärande om hälsa skapas bara genom att man rör på sig? Och gör den
då det för alla?” (s 41).

Tävling och konkurrens tonas ned av både lärare och elever i hela denna rapport men för att få
de högre betygen så krävs oftast någon form av personlig prestation (s 45).

Även andra forskare har undersökt och studerat ämnet Idrott och hälsa och här nedan kommer
ytterligare en relevant studie för detta arbete.

3.2 Mellan nytta och nöje
Mellan nytta och nöje (Larsson & Redelius, 2004) är en bok som baserar sig på den
omfattande studien Skola-Idrott-Hälsa där nio författare ger sin bild av ämnet i den svenska
grundskolan och där lärares och elevers perspektiv kommer fram. Här följer en
sammanfattning av Larsson och Redelius undersökning (2004).

3.2.1 Idrott och hälsa undervisningen
Man debatterar idag om barn och ungdomars aktivitet, eller ska man säga frånvaro av
aktivitet. Det är konstaterat att vi är mer fysiskt inaktiva idag än tidigare. Skolämnet Idrott och
hälsa figurerar alltjämt i samtalen och en del av diskussionerna handlar om syftet med ämnet
och dess innehåll (s 11). Debatten fördes ganska livligt när man i och med Lpo -94 drog ned
på idrottsundervisningen i skolan. Sedan dess har det dock inte sagts så mycket, kanske blev
det inte så olyckligt som man först trott. Det är många av lärarna som faktiskt säger att inte
mycket alls ändrades i och med den nya läroplanen (s 45ff). Dock tycker många, både lärare
och elever, att det gärna fortfarande får vara mer Idrott och hälsa i skolan (s 159).

Riksidrottsföreningen (RF) har haft en stor roll i föreningslivet och man ser influenser av de
populära föreningsidrotterna i skolans Idrott och hälsa undervisning (s 45ff).

Familjen, idrottsläraren och TV/tidningar påverkar barn och ungdomars rörelsemönster enligt
rapporter av Folkhälsoinstitutionen. Skolan påverkar alltså, dock visar det sig vara liten
påverkan på den grupp som är inaktiv (s 30).

Det som är viktigast för alla lärare att uppnå enligt denna studie av Larsson och Redelius
(2004) i Idrott och hälsa, oavsett åldersinriktning, är att eleverna ska utveckla ett positivt
förhållande till den egna kroppen. Detta stämmer bra överens med vad som står i kursplanen
om att bidra till att eleven utvecklar en positiv självbild (s 25).

Man visar vidare att samtidigt som lärare, elever och den nya läroplanen nedtonar prestationer
och både lärare och elever säger att det är på väg att försvinna, så kopplar en stor majoritet
barn och ungdomar ihop Idrott och hälsa lektionerna samt fysisk aktivitet med lagidrott,
tävling och individuella prestationer. Den tanken passar givetvis många men det finns ändå en
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betydande majoritet som inte gör det och dessa elever är inte bekväma i dessa idrottsliga
sammanhang och har oftast inte hittat någon passande form för sin egen träning (s 27).

Det står i kursplanen för Idrott och hälsa att det ska utövas allsidig fysisk aktivitet som alla
kan deltaga i oavsett förutsättningar och utifrån sin egen individuella utveckling (s 81).

Larsson och Redelius (2004) visar i sina resultat att Idrott och hälsa ofta förknippas med
fysiska prestationer. Träning och motorisk förbättring påverkar skolprestationer positivt. Bl.a.
visade studien att de elever som har god motorisk kunskap visar även goda resultat i
matematik och svenska. För att få god motorisk förmåga visade det sig att det var nödvändigt
att träna olika rörelser, och det regelbundet (s 33).

Ämnets struktur och innehåll utformas genom påverkan av:

1. statsmakten (läro- och kursplaner)
2. materiella förutsättningar (tillgång till lokaler och redskap)
3. intressegrupper (främst RF) (s 58)

Eleverna är inte med på listan ovan men har fått mer inflytande, dock är det långt ifrån att de
fritt får bestämma (s 76).

I Britta Thedin Jakobssons kapitel (Larsson & Redelius, 2004) berättar några lärare att de inte
vill ta in tävlingsidrotten direkt in i skolans Idrott och hälsa undervisning. De gör istället en
skolanpassning av idrotten men de tycker att det är svårt att motivera för de elever som är
vana att spela t.ex. fotboll på fritiden (s 113).

3.2.2 Hälsa, idrott och fysisk aktivitet
I kursplanen finns intentioner om att ämnet ska stimulera till hälsotänkande, dock anser
författarna att det inte är lätt att se detta i intervjumaterialet. Endast tre lärare framhöll i denna
studie (Larsson & Redelius, 2004) att de i olika sammanhang teoretiserar kring
undervisningen (s 95). Lärarna har inte reflekterat så mycket på att ämnet heter Idrott och
hälsa och vad hälsa innebär, men det som är säkert är att idrott hör till det praktiska och hälsa
till det teoretiska (s 115).

Vad innebär begreppet hälsa?

”Det krävs en grundläggande förståelse och en viss enighet om vad begreppet hälsa innebär både
på individ-, grupp- och samhällsnivå för att kunna planera, genomföra och följa upp en adekvat
hälsofrämjande undervisning. När kraven ökar på samhälle och skola att inte enbart förebygga
sjukdom och skada utan också verka för att skydda och främja hälsa, visar det sig att det råder
oklarheter kring vad det i praktiken innebär” (Larsson & Redelius 2004, s 100).

Genom massmedia förmedlas bilden av hälsa och då den rådande bilden av hälsa. Stämmer
denna överens med vad ämnet Idrott och hälsa förmedlar att hälsa är? Kan eleverna se detta
samband eller ser de dess motpoler? (s 103)

I och med Lpo -94 så kom också namnet Idrott och hälsa. Man ville få ett bredare perspektiv
på fysisk aktivitet och fokus från kroppen som utgångsläge ändrades till kunskap om kroppen.
Hälsa genom idrott eller idrott för hälsa, är fortfarande dock en fråga som inte alla
idrottslärare har klart för sig (s 21ff).



17

Eleverna kopplar inte sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet. Det visar studier som några
forskare gjort i Storbritannien genom att försöka utöva hälsorelaterande träning i skolan.
Eleverna tyckte att ”vad hade idrottsundervisningen med det egna livet att göra” (Larsson &
Redelius, 2004, s 24)? Ett avbrott från de andra teoretiska ämnena var det som uppskattades
mest med ämnet. Forskarna tror att reaktionen bl.a. kan vara att eleverna förväntar sig att
innehållet ska fokusera kring bollspel och andra traditionella aktiviteter och inte är
intresserade att lära sig försöka på någon annan undervisningsstrategi. Alltså menar man att
helhetstänkandet om hälsa saknas i undervisningen (s 24ff).

I studien (Larsson & Redelius, 2004) sammankopplar lärarna hälsa med teori och idrott med
praktik. Hälsa genomförs oftast vid särskilda tillfällen och inte genomgående ihopkopplad
med det praktiska som en röd tråd (s 115ff).

3.2.3 Undersökningen i detalj
Enligt undersökningen (Larsson & Redelius, 2004) är de flesta lärares mål med
undervisningen att det ska vara roligt. Eleverna ska få en vilja att vara fysiskt aktiva resten av
livet för att förbättra sin hälsa. Lärarna vill även motverka sjukdomar och undvika framtida
sjukskrivningar. Eleverna ska behärska sin kropp och känna sig nöjd med den. Det handlar för
dem således inte enbart om fysiska kunskaper utan även psykologiska och sociala. Social
fostran är även det ett mål för lärarna (s 105ff).

3.2.3.1 Idrott och hälsa bland elever i grundskolans senare år
Eleverna tycker att ämnet är roligt för att de får röra på sig, springa av sig och för att det är ett
avbrott i den annars så stillasittande skolvardagen. De tycker också att det är roligt om man är
duktig eller känner att man blir duktigare och exempelvis får bra kondition. De som inte
tycker ämnet är roligt menar att de ofta får kommentarer att de är dåliga och de upplever att
de har allas blickar på sig. De som inte tycker det är roligt upplever sig som dåliga. För att
uppfylla målen borde eleverna känna sig glada, duktiga och trygga under lektionerna.
Majoriteten känner sig på det viset. Dock är det några få procent som känner sig stressade,
rädda, utanför och dåliga (s 153ff).

58 % av flickorna och 77 % av pojkarna vill ha mer tid för Idrott och hälsa i skolan (s 159).
Bollspel är den dominerande aktiviteten på skolidrotten sen många år tillbaka. Gymnastik
ligger som stadig tvåa (s 51ff). Lärare säger att de kör med aktiviteter där de får flest
deltagande för högsta aktivitetsnivå, dit bollsporter hör. Dock vill de tona ned bolldominansen
med att säga att det ger så mycket mer än bollkontroll; att man fostras, man blir
ansvarstagande och utvecklar sin motorik (s 90ff). Ändringar har gjorts i läroplanen för att
gynna en mer mångsidig idrottsundervisning men det visas i undersökningar att verkligheten
ser annorlunda ut utifrån vad målen och kursplanerna säger (s 53).

Oavsett om eleven är positivt eller negativt inställd till ämnet är det viktigt vad eleven tror att
hennes/hans föräldrars inställning är (s 167).

De elever, oavsett kön, som är negativt inställda till ämnet, i högre grad än andra elever:
• anser att flickor och pojkar inte alltid ska ha idrott tillsammans
• tror att både deras mamma och pappa tycker att ämnet är mindre viktigt än skolans

övriga ämnen
• har lägre betyg i ämnet
• har en låg tilltro till sin egen förmåga och vad de tror sig kunna klara av
• inte är medlemmar i en idrottsförening eller i aktiviteter som leds av en ledare
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• inte uppfattar sig som en person som blir svettig och andfådd flera gånger i veckan
(Larsson & Redelius 2004, s 170)

Studien (Larsson & Redelius, 2004) visar att lärarna inte tycker att prestationsmomentet är
lika viktigt och förekommande som förut, de upplever ämnet Idrott och hälsa som något annat
än föreningsidrottens verksamhet. Dock framkommer det i studien att många elever upplever
att mycket i ämnet går ut på att prestera (s 172).

3.2.4 Bokens röda tråd i stora drag
Larsson och Redelius (2004) pratar om ämnets betydelse för folkhälsan. Idrott och hälsa har
ett egenvärde i rörelse och rörelseglädje. Detta egenvärde är inte av stor vikt i det offentliga
samtalet om ämnet beträffande ämnets legitimitet i skolan. Författarna menar att man i det
offentliga samtalet skiljer mellan nytta och nöje där nyttan med ämnet är kunskaper och nöjet
är aktiviteter. Nyttan blir på så sätt Idrott och hälsa för folkhälsans skull medan nöjet blir
rörelse som eget unikt värde. Ofta är det nyttan som ger ämnet dess legitimitet i skolan.
Författarna anser däremot att såväl folkhälsa som rörelseglädje båda två är legitima och
viktiga för Idrott och hälsas plats i skolan (s 232ff).

Kunskapens fyra F; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Eleven bör bli subjekt för
lärandet, dvs. vara aktiv och ta ansvar för den egna inlärningen. Det innebär att lärande av
färdigheter kompletteras med lärande av fakta om idrott och hälsa, förståelse för sambanden
mellan idrott och hälsa och förtrogenhet med aktiviteter och deras betydelse för hälsan. Ofta
får eleverna veta att idrott och hälsa hänger ihop och inte reflektera över hur hälsa och fysisk
aktivitet är sammanlänkade (s 232).

Det framkommer i rapporten att de elever/barn som troligen behöver den fysiska aktiviteten
mest är de som är mest negativt inställda till ämnet. Dock har skolan, enligt läroplanen, ”ett
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för
utbildningen” (Larsson & Redelius 2004, s 234). På vems villkor sker alltså undervisningen?
Är det på pojkarnas? De har ju i överlag positivare upplevelser än flickorna. Dock är de
positivt inställda (både flickor och pojkar) väldigt lika och detsamma gäller de negativ
inställda. Pojkar har även högre betyg i ämnet än flickorna. Författarna tolkar detta så att den
fysiska prestationsförmågan premieras (s 234ff).

3.3 Hälsans mysterium
Det finns många olika hälsoteorier och en av dem har Aaron Antonovsky skapat. Just hans
teori passar in i ämnet Idrott och hälsa eftersom sambandet dem emellan lättare kan klargöras.
Han är professor i medicinsk sociologi och har skrivit boken Hälsans mysterium
(Antonovsky, 1991) där han ger sin syn på vad som är hälsa för honom. Han utgår från ett
hälsoperspektiv som säger att hälsa/sjukdom är en mångdimensionell företeelse och att
hälsa/sjukdom är ett kontinuum, dvs. inte är ett antingen-eller-tillstånd, det fungerar som ett
gummiband. Man kan vara mer eller mindre sjuk och för den sakens skull behöver det inte
innebära att hälsan uteblir. Individens tillstånd påverkas av många olika faktorer på många
olika nivåer.

Antonovsky har i sin teori om Känsla Av Sammanhang (KASAM) bildat tre begrepp som står
i relation till varandra och som inte får ses som självständiga enheter. Dessa är:
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• Begriplighet: att allt som händer i en människas liv kan förklaras.
• Hanterbarhet: i vilken grad man upplever att det finns/att man får resurser så att man

kan möta de krav som ställs på en och att man kan påverka omständigheter. Man är
inte offer för dem.

• Meningsfullhet: begreppet KASAM:s motivationskomponent. Innebär att vara
delaktig som medverkande i de processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga
erfarenheter.

Genom att påverka KASAM kan man förbättra sin hälsa.
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4 Resultat

4.1 Enkätundersökning
I Bilaga 1 kan enkätens utformning ses i sin helhet. I undersökningen deltog sammanlagt 83
elever varav 45 var tjejer och 38 killar. Fråga 1 handlar om vad eleverna tycker om ämnet
Idrott och hälsa och där var det procentuellt till elevantalet inte någon stor skillnad mellan
skolorna. Därför valdes att visa det totala resultatet för alla fyra skolorna istället, med denna
figur.
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 Figur 1:1. Vad eleverna tycker om ämnet Idrott och hälsa i de fyra undersökningsskolorna.

Till ovanstående fråga ombads eleverna att motivera sitt svar och de flesta uppgav mer än en
förklaring. De mest frekventa motiveringarna bland de elever som fyllt i svaret ”Mycket bra”
eller ”Bra” var först och främst att ”det är roligt”. Därefter kommer i fallande ordning
motiveringarna ”man får röra på sig, det är nyttigt”, följt av ”man får lära sig mycket
viktigt”. Några elever uppgav att de tycker att ”man får träning och bättre kondition”, ”det är
ett avbrott i den annars så teoretiska skolan”, ”det är varierande” och ”om man inte rör sig
på fritiden så får man i alla fall göra det i skolan”.

Bland de elever som svarade ”Mindre bra” eller ”Dåligt” uppkommer svaret ”jag är dålig”
flest gånger. Tätt efter kommer svaren ”det är tråkigt”, ”det är för mycket bollspel” och ”vi
har ingen bra klass”. Övriga förklaringar var bl.a. ”rädd att bli utskrattad” och ”ogillar att
duscha med andra”.

Fråga 2 handlar om hur eleverna känner sig för det mesta under idrottslektionerna. Eleverna
ombads här att kryssa i de två alternativ som stämmer bäst in på dem. Som ovan har inte
resultatet på frågan visat någon markant skillnad mellan skolorna, därför har det totala
resultatet redovisats för de fyra skolorna tillsammans.
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Figur 2:2. Figuren visar hur eleverna för det mesta känner sig under lektionerna i Idrott och
hälsa. Varje elev fick fylla i de två alternativ som stämmer bäst in på dem.

Fråga 3 handlar om huruvida eleverna är fysiskt aktiva på fritiden eller ej och de gavs tre
svarsalternativ som åskådliggörs i tabellen nedan. De svarade enligt följande:
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Figur 3:3. Figuren åskådliggör om eleverna är fysiskt aktiva på sin fritid. De som var aktiva
både i och utanför förening hade möjlighet att fylla i detta.

Till ovanstående fråga ombads eleverna att fylla i vilken/vilka aktiviteter de ägnar sig åt om
de svarat ”Ja” och vad de gör istället om de svarat ”Nej”. När det gäller de som var aktiva på
fritiden gavs 30 olika svar med allt ifrån judo, konståkning, promenader till fotboll, hockey
och löpning med en stor spridning av antalet utövare. Av de elever som svarade ”Nej”
lämnades även här många olika aktivitetsalternativ. De mest frekventa svaren i fallande
ordning var; dator, promenader, kompisar, cykla, gym och rehab, dansa själv och spela piano.
Även en person har svarat jogga. Det skiljde sig där mellan eleverna på Stora profilskolan och
Cityskolan. De som svarade ”Nej” på Stora profilskolan inte har uppgett några svar som kan
anses vara fysiskt aktiva, medan nästintill alla elever på Cityskolan som svarade ”Nej” angav
alternativ som kan anses vara fysiskt aktiva.
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På fråga 4 fick eleverna numrera de aktiviteter de tycker är vanligast med 1, 2, 3, där 1 står
för den vanligaste aktiviteten, 2 för den näst vanligaste osv.

Tabell 4:4. Elevernas uppfattning om vilka aktiviteter som oftast förekommer på Idrott och
hälsa lektionerna

Vanligaste Näst vanligaste 3:e vanligaste

Stora
profilskolan (23
elever)

Bollaktiviteter
(20st)

Träning och
motion (12st)

Lekar (10st)

Lilla
profilskolan (20
elever)

Bollaktiviteter
(11st)

Lekar (7st) Redskap (5st)

Cityskolan (24
elever)

Bollaktiviteter
(12st)

Redskap (7st) Orientering
(5st)

Byaskolan (16
elever)

Bollaktiviteter
(13st)

Träning och
motion (5st)

Redskap (7st)

För att göra tabellen lite mer överskådlig ges som råd att jämföra elevantalet i klassen med
antalet elever som angett en viss aktivitet. Exempelvis om elevernas svar på Stora
profilskolan studeras så har 20st av 23 (87 %) angett bollaktiviteter som vanligast. Jämförs
detta med Cityskolan kan urskiljas att det är 12st av 24 (50 %) som angett samma alternativ.
Alltså är det större spridning i elevernas åsikter på Cityskolan jämfört med Stora profilskolan
när det gäller den vanligaste aktiviteten.

På fråga 5 var avsikten att få veta om eleverna anser sig ha möjlighet att påverka innehållet
på lektionerna och i hur stor grad. Resultatet återges skola för skola eftersom en skillnad dem
emellan kan utläsas.
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Figur 5:5. Staplarna visar hur eleverna upplever sig ha möjlighet att påverka innehållet på
Idrott och hälsa lektionerna.

Eleverna gavs möjlighet att kommentera sitt svar oavsett vad de svarat och det var ungefär
hälften som tog tillfället i akt och gjorde det. De vanligaste kommentarerna var; ”vi får välja
ibland”, ”vi får ge förslag till läraren”, ”det är bra som det är” och ”lärarna planerar”.
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På fråga 6 frågades eleverna om de tycker att de lär sig något i ämnet Idrott och hälsa och de
fick även här kommentera sitt svar. En sammanställning av skolornas resultat skola för skola
redovisas enligt följande:
21st av eleverna på Stora profilskolan har svarat ”Ja” på frågan, en har svarat ”Nej” och en
har inte svarat alls. Det som de tycker att de lär sig är om kost och hälsa, olika aktiviteter,
pulsen, varför man ska träna och olika sätt att träna, och hur kroppen blir starkare.

På Lilla profilskolan svarade 16st ”Ja” och fyra ”Nej”. De tycker först och främst att de lär sig
om aktiviteter och sedan ledaregenskaper. ”Aktiviteter” visar sig, utifrån elevernas svar, vara
färdiga lekar och spel. Tre elever svarar att de alltid lär sig något nytt. De som inte upplever
att de lär sig något motiverade det med att ”man lär sig inte det man redan kan” och ”pga.
elevledda lektioner”.

På Cityskolan svarade 22st ”Ja” och två ”Nej”. Som ovan var aktiviteter det de lärde sig allra
mest om följt av livräddning och olika sätt att träna.  Fyra elever tycker att de alltid lär sig
något nytt. De som svarade ”Nej” motiverade detta med att de inte har någon teori och att de
inte lär sig något på lektionerna.

Alla elever (16st) på Byaskolan svarade ”Ja” på denna fråga och de flesta tycker att de alltid
lär sig något nytt. Vidare anser många att de lär sig olika sätt att träna, olika aktiviteter och att
röra på sig.

På fråga 7 fick eleverna fritt skriva vad det innebär att ha en god hälsa för dem själva. Då
elevernas svar skilde sig mellan skolorna redovisas dem var för sig:

Tabell 6:7. Redovisning av de 10 mest frekventa svaren på de fyra olika skolorna. Mer än ett
svar var möjligt

Stora
profilskolan

Lilla
profilskolan

Cityskolan Byaskolan

Bra kost 5 6 8 5
Må bra 7 9 5 3
Bra kondition 6 2 3 4
Orkar mer,
klarar vardagen

4 2 5 4

Röra på sig,
motion

5 7 8 5

Vara frisk 4 3 1 1
Vältränad 2 1 3 1
Ta hand om
kroppen

4 0 1 1

Trevligt liv 2 3 0 0
Övrigt; må
psykiskt bra,
normalt byggd,
trivs med sig
själv och sin
kropp

1 3 7 0
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På fråga 8 var intentionen att kort och koncist få veta hur eleverna uppfattar sin egen hälsa.
Resultatet redovisas skola för skola.
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Figur 7:8. Här kan skådas hur eleverna uppfattar sin egen hälsa på de olika skolorna.

Om eleverna tror att det räcker att genom fysisk aktivitet lära sig om hälsa, var det som de
fick svara på och motivera, på fråga 9. Resultatet skiljer sig även här mellan skolorna och
därför redovisas återigen skolornas resultat var för sig:
18 elever på Stora profilskolan svarade ”Nej”, fyra svarade ”Ja” och en valde att inte svara.
De som svarade ”Nej” tror att man även behöver lära sig om kost och matvanor och ha teori
för att lära sig om hälsa. Några säger även att man kan lära sig om hälsa även fast man inte
idrottar.

På Lilla profilskolan var det 17st som svarade ”Nej” och två som tyckte att det räcker med
enbart fysisk aktivitet. Även här var det en som valde att inte svara. Nej-svararna motiverar
det med att även kost och matvanor måste behandlas, samt att man behöver lära sig vad
kroppen mår bra av och att man måste må bra psykiskt också.

Av Cityskolans elever svarade 17st ”Nej” och 7st ”Ja” på den här frågan. Även här motiverar
Nej-svararna det med att man behöver kunskap om kost och matvanor. Att ha teori var enligt
vissa också viktigt. En elev motiverade sitt Ja-svar med att ”man då har större inblick i vad
det innebär med rätt matvanor och sånt”.

13 elever på Byaskolan svarade ”Nej” och tre ”Ja”. De flesta elever som svarade ”Nej” styrkte
detta med att man även behöver teori för att lära sig om hälsa. Av Ja-svararna har två
kommenterat sitt svar med att ”då är man ju insatt i det”.

På den sista frågan, fråga 10, var syftet att få veta om eleverna tycker att de lär sig om hälsa i
Idrott och hälsa undervisningen. De fick kryssa i ”Ja” eller ”Nej” och sedan förklara sitt svar.
Första delen av frågan kan läsas av i tabellen nedan:
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Figur 8:10. Här visas hur eleverna i de olika klasserna svarade på frågan om de lär sig om
hälsa i Idrott och hälsa undervisningen.

Eleverna på Stora profilskolan tyckte främst att de lärde sig om hälsa genom korta
genomgångar under lektionerna, följt av teorilektioner, fysisk aktivitet, egna arbeten och
läroböcker i fallande ordning.

På Lilla profilskolan tyckte majoriteten att de lärde sig genom fysisk aktivitet och övriga
visste inte riktigt och kunde inte precisera sitt svar. De som inte tyckte att de lärde sig om
hälsa på lektionerna har även de diffusa svar, men vissa säger att de har för mycket
promenader och för lite teori, för lite information om kost och hälsa och två säger att de
tycker att det är bra som det är. En elev föreslår även att det borde finnas mer stresshantering i
undervisningen.

Av Cityskolans elever upplevde 15st att de lärde sig om hälsa och nio stycken att de inte
gjorde det i undervisningen. De som lär sig om hälsa säger att de gör det genom korta
genomgångar på lektionerna, genom teorilektioner och genom fysisk aktivitet. De som inte lär
sig vill ha mer teori, mer kost och hälsa och få veta hur man tar hand om sig själv och sin
kropp.

14 elever svarade ”Ja” och två ”Nej” på Byaskolan. Av dem som hade svarat ”Ja” var det jämt
fördelat mellan fysisk aktivitet, korta genomgångar under lektionerna, egna arbeten,
teorilektioner och genom läroböcker. De som inte lärde sig något visste heller inte vad det var
som saknades.

4.1.2 Utvalda frågor relaterade till varandra utifrån boken Mellan nytta och nöje
(Larsson & Redelius 2004)
De som svarade ”Mycket bra” och ”Bra” på frågan om vad de tycker om ämnet (fråga 1), var
totalt från alla skolorna 75st elever, ca 90 %. Dessa svar har satts i relation till frågan om hur
de känner sig för det mesta under lektionerna (fråga 2). De flesta svaren var även här av
positiv karaktär (Glad, Självsäker, Duktig, Trygg). Dock visade det sig att 10,7 % av svaren
hamnade på den negativa halvan, de negativt laddade svaren (Orolig, Dålig, Rädd, Olycklig).
Dessa svar kom från elever som uppgav både ett negativ och ett positivt svarsalternativ, där
det positiva var ”Glad” kombinerad med exempelvis ”Dålig”.

De som svarade ”Mindre bra” och ”Dåligt” på ovanstående fråga var, totalt från alla skolorna,
8st elever, ca 10 %. Även dessa har satts i relation till frågan om hur de känner sig under
lektionerna och näst intill alla svar här var av negativ karaktär med en tonvikt på ”Dålig” följt
av ”Orolig”.
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84 % av dem som är positivt inställda till ämnet (fråga 1) är aktiva på fritiden, i eller utanför
föreningsidrotten och vissa elever båda delarna (fråga 3). De som inte är aktiva på fritiden
utgör 16 % av de positivt inställda eleverna. Däremot är denna siffra betydligt högre bland
dem som är negativt inställda till ämnet, 62,5 % av dessa elever har svarat ”Nej” på frågan om
de är fysiskt aktiv på fritiden.

Elevernas inställning till ämnet kontra deras upplevelse av inflytande jämfördes även (fråga
5). Där kunde inte några skillnader mellan de som svarade negativt respektive positivt på den
första frågan urskiljas.

4.2 Intervjuer
Intervjufrågorna finns att läsa i Bilaga 2 och intervjuerna i sin helhet finns utskrivna i Bilaga
3. Här nedan följer en sammanfattning av lärarnas svar, redovisat fråga för fråga:

4.2.1 Hur mycket Idrott och hälsa har en åk 9 på er skola och vad tycker du om den
tidfördelningen, vad beror det på?
Magnus (Stora profilskolan) berättar att de har tre gånger 50 minuter i veckan Idrott och hälsa
plus en lektion där de har samarbete med föreningar där eleverna får välja en idrott och även
det är obligatoriskt. Dock är det bara Idrott och hälsa lektionerna som betygsätts, inte
lektionerna ledda av föreningar. När det gäller tidfördelningen är han nöjd eftersom de har fått
utökad tid till idrottsämnet sedan några år tillbaka. Det tycker han har släppt en tyngd från
axlarna på idrottslärarna bl.a. för att de kan ha teori utan att ha dåligt samvete för att eleverna
inte får röra sig. Det var en idrottslärare som drev på i frågan om mer tid till ämnet och
ledningen gjorde det möjligt. Han menar vidare att det också är viktigt vad man gör med
tiden, inte hur mycket tid man har per vecka. ”Det handlar inte bara om tiden utan också om
vad man gör med tiden, och där känner jag att mina kollegor spelar en jättestor roll. Vi har
ett jättebra samarbete” (Magnus, se Bilaga 3).

På Davids skola (Lilla profilskolan) har man två gånger 50 minuter Idrott och hälsa plus
att de har två stycken tillfällen i veckan som är en del i ett hälsoprojekt som skolan har.
Dessa projekttimmar är även de obligatoriska. David tycker att två gånger 50 minuter är
lite men att det känns bättre nu när de har projektet som uppkom genom en entusiastisk
lärare som verkligen brann för det. Den läraren fick sedan med sig ledningen och det
underlättade själva genomförandet.

Lena (Cityskolan) säger att de har två gånger 50 minuter i veckan och hon tycker att det
är lite för lite och skulle vilja ha en lektion till i veckan. Hon anser även att skolan borde
införa 30 minuters aktivitet per dag, men den här skolan har väldigt många elever sett
till skolans utrymme och därför kan det vara svårt att få till en lektion till i veckan. Det
är det här alla gömmer sig bakom i alla fall, säger Lena.

På Byaskolan där Anna arbetar har de två gånger 60 minuter i veckan plus 60 minuter
”hälsa” som eleverna har tillsammans med andra klasser och där de gör lite av varje.
Anna tycker att detta är för lite och har försökt i cirka tre år att få mer tid till Idrott och
hälsa, dock utan resultat. Hon säger även att det är viktigt att ha rektorns stöd för att få
igenom förslaget.

4.2.2 Vilka aktiviteter är vanligast på dina lektioner?
Alla fyra lärarna svarade att bollsporter nog var den vanligaste aktiviteten. Magnus drar det
lite längre och menar att bollsporter ger så mycket mer. Bollen är ett sådant användbart
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redskap där man har möjlighet att leka lekar och prova udda sporter och inte bara rena
föreningsidrotter. Samtidigt hävdar han att man bör ha en kunskap om de vanligaste idrotterna
när man går ut grundskolan. Även Lena tycker att lagidrott i form av bollspel är användbara.
Hon tillägger att det dessutom går att göra varianter av dem för att få hög elevaktivitet.

4.2.3 Hur upplever du närvaron på idrott och hälsa lektionerna? Vad tror du det beror
på? Tror du att innehållet på lektionerna påverkar detta?  Upplever du att alla elever –
duktiga som svaga – stimuleras?
Magnus upplever närvaron på hans lektioner som god. En del elever söker till Stora
profilskolan eftersom den har en Idrott och hälsa profil och han tycker att det då inte är så
konstigt att det är bra närvaro. Dock menar han att om man ser på skolan i stort så präglas den
inte av elever som sökt dit utan 80 % av eleverna är sådana som skulle ha gått där vilken skola
det än skulle ha varit. Däremot tror han att en förklaring kan vara att de elever som sökt dit
kan påverka de andra i en positiv riktning på lektionerna. Han tror även att deras sätt att jobba
med innehållet på lektionerna (alternativa aktiviteter, eleverna får vara med och välja) bidrar
till den goda närvaron. Samtidigt påpekar han att det alltid kommer att finnas elever som inte
stimuleras och som inte heller vill det. Det är, enligt han, det som gör att det alltid finns saker
att göra i läraryrket.

David säger att närvaron är bra och då det finns frånvaro så är det av giltiga orsaker, något
som han upplever är stor skillnad jämfört med skolor i stan som han gjort praktik på. En av
huvudorsakerna till den goda närvaron tror han är mentaliteten på skolan:

”Jag tror ju att mentaliteten här på skolan är ju lite, skiljer sig lite grann… För folk som flyttar ut
hit till den här byn, det är sådana som har jobb. Dom köper ett hus, dom har lite som… Du får
som en annan bakgrund bland eleverna, föräldrarna är med, föräldrarna bryr sig om sina barn.
Jag upplever att det är en annan mentalitet här än i storstan”. (David, se Bilaga 3)

Han tror dock inte innehållet skiljer sig så mycket åt, däremot att det kan bero på hur bra
tillgång de har till material, lokaler och planer. Han tror och hoppas att alla elever stimuleras
på hans lektioner men nämner att de duktiga kan få lite mindre uppmärksamhet.

Närvaron på Lenas lektioner upplever även hon som hög och att det har att göra med att
idrotten har en hög status på skolan samt att det går många studiemotiverade elever där.
Innehållet tror inte Lena är det viktigaste utan att eleverna får må bra och kunna jobba utifrån
sina egna förutsättningar. Detta är av vikt för att få dem att vilja komma till idrotten, säger
Lena.

Anna tycker som de andra att närvaron överlag är väldigt bra och att de som är frånvarande
har giltiga orsaker. Hon tror att det beror på samhället runt om skolan där många är aktiva i
föreningar och att det är omgivningen som bidrar till aktiva elever. På skolan har de försökt
att variera innehållet och även om boll ofta förekommer så tycker Anna att de lyckas. När det
gäller att se och stimulera alla elever säger Anna att hon ibland kan känna ångest över det
eftersom det är väldigt svårt att tillgodose alla. Hon säger att hon nog har insett, när hon har
tänkt efter, att hon sällan prioriterar de som är väldigt duktiga, att hon bara fokuserar på dem,
när hon planerar lektioner.

4.2.4 Vad tycker du är det viktigaste med ämnet Idrott och hälsa?
Magnus säger att det viktigaste för honom är att skapa ett bestående intresse hos eleverna
genom att göra det roligt så att de har positiva upplevelser av fysisk aktivitet och fortsätter att
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träna. Det är även viktigt för honom att ge eleverna kunskaper så att de kan få svar på frågan
varför det är bra att träna och röra på sig.

David tycker i stort sett som Magnus ovan men det primära för David är att eleverna ska få
röra på sig och ha roligt.

Att presentera en bredd, visa dem olika sätt att lära sig, olika sätt att träna, dvs. hur man kan ta
hand om kroppen, är det viktigaste för Lena.

Anna tycker att den sociala fostran är ett av de primära målen med Idrott och hälsa
undervisningen, att fostra samhällsmedborgare som kan samarbeta. Eftersom att andra ämnen
i skolan inte har samma utformning så tycker hon att idrottslärarna har ett jättejobb just i den
frågan.

4.2.5 Hur använder du dig av styrdokumenten i din undervisning och hur arbetar du för
att nå målen? Hur tycker du att du lyckas?
De på Stora profilskolan arbetar efter en lokal kursplan, som de anser bör revideras, men har
även Lpo -94 i bakhuvudet. I övrigt så använder lärarna sig av varandra för att diskutera och
utveckla undervisningen. Magnus tycker att det är viktigt med tydliga betygskriterier så att
eleverna lätt kan se vad som krävs för att nå ett visst betyg, dock inte alltför konkreta. Han
tycker att de lyckas bra och han påpekar att de bör ju göra det också eftersom de har mer tid
än andra skolor i ämnet.

På Davids skola är den lokala kursplanen väldigt gammal och bör även den omarbetas. Därav
använder David för tillfället sig mest av de nationella styrdokumenten. Före varje termin tittar
han på målen som ska uppnås och planerar sedan undervisningen efter det. Han tror att han
lyckas ganska bra men vid utvärdering så har han märkt att vissa moment kanske har fått för
lite tid. Eftersom han anser att de är viktigt att eleverna får röra på sig så mycket som möjligt
så medger han att en del av teorin har prioriterats bort.

Även på Cityskolan så är den lokala kursplanen i behov en revidering så Lena jobbar mest
utifrån de nationella läro- och kursplanerna. Vid början av terminerna, i mitten och vid
utvecklingssamtalen så går hon igenom och beskriver dem tillsammans med eleverna.
Huruvida Lena tycker att hon lyckas är olika från tillfälle till tillfälle:

”Ibland lyckas jag och ibland inte, och ibland så tror jag att jag har lyckats i huvudet på eleverna
men sen så tappar dom tråden. Det är därför man måste påminna, man måste komma ihåg att dom
är så otroligt ung.”.  (Lena, se Bilaga 3)

Anna jobbar efter skolans utarbetade lokala kursplan och har Lpo -94 i bakhuvudet som
stöd. Hon och hennes idrottskollegor på skolan planerar tillsammans inför terminen, så
att de går igenom samma saker. De har inte enskilda teorilektioner utan försöker baka in
det i de praktiska momenten. Innan varje nytt moment så säger Anna att hon tittar på
målen i kursplanen så att hon får med alla bitar i undervisningen och kan erbjuda
eleverna det som krävs för att nå de olika betygen.

4.2.6 Hur tolkar du ämnets namn ’Idrott och hälsa’, vad betyder det för dig och din
undervisning?
Magnus säger följande som svar på frågan:

”Så ämnet då, idrott och hälsa, det är; dels idrott förknippat med grenar så att vi lär oss en
kunskap att ta med oss, att jag som vuxen kan åka skridskor, jag kan ta med mina egna barn någon
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dag och ställa mig på skridskorna och lära dom, jag vet hur man beter sig på en tennisbana, jag
kan när jag blir vuxen kanske boka en tid på tennisbanan för jag har varit med om det. Alltså det
är en kunskap som gör att jag inte avskräcks av det där när jag blir stor. (…) Det är liksom idrott
för mig och med det följer ju en massa hälsa. (…) Men sen är ju hälsa mycket mer; vi har ju pratat
om det här med kost, träningslära; att jag förstår alltså varför gör jag det här. (...) Så att svaret är
att det är ju jättebrett, men vi försöker verkligen att fånga allt. Hälsa är att må bra och vi pratar
mycket om det, att det är olika för olika individer och att få var och en att hitta sin väg till att ha
en bra fysik”. (Magnus, se Bilaga 3)

Enligt David är svaret:

”Nej men det känns som något positivt, att det hänger ihop och att det blir ett bredare perspektiv
på ämnet. Det är inte bara sport. Det blir mer en livssituation, lite djupare, idrott och hälsa”.
(David, se Bilaga 3)

Lena tycker inte att hon har tillräckliga resurser i form av utrymme och tid, för att kunna
bedriva ett hälsoarbete. Men hon gör så gott hon kan med det hon har, för hon tycker att det är
bättre än ingenting alls.

Anna tolkar namnet så här: ”Alltså, idrott och hälsa tolkar jag som att man har plockat bort
fokus från rena prestationer…” (Anna, se Bilaga 3). Hon menar vidare att ämnet är bredare,
inte enbart rena prestationer jämfört med förut och att man idag kan se flera olika vägar till
hälsa.

4.2.7 Vad är hälsa för dig? Förmedlar du den kunskapen till eleverna? Om ja, hur gör
du det? Exempel? Om nej, vad beror det på?
Att må bra, både fysiskt och psykiskt tycker Magnus är hälsa för honom. Även att träna och
röra på sig och känna att han klarar av saker är viktigt för honom. Han anser att han förmedlar
detta till eleverna dels genom teorigenomgångar och dels genom att själv vara ett gott
föredöme, att leva som man lär för att visa att han står för vad han säger till eleverna.

För David är hälsa att må bra helt enkelt. Han försöker förmedla det till eleverna genom att
diskutera ämnets namn med dem, varför heter det så och vad betyder Idrott och hälsa för varje
enskild individ.

Lena menar att det är viktigt att kroppen fungerar och att kroppen mår bra. Om hon inte får
röra sig så känner hon direkt att huvudet inte hänger med. Hon menar att det är ett samspel
mellan alla bitar såsom träning, kost, relationer, man måste se det ur ett helhetsperspektiv.
Hon förmedlar sitt hälsoperspektiv genom fysisk fostran och sociala relationer som är de
baskunskaper Lena anser att alla behöver. Hon tar inte upp så mycket när det gäller kosten.

Anna beskriver sin syn på hälsa såhär:

”Hälsa för mig, det är att må bra, att jag liksom orkar göra det jag ska, att jag… öööh… att jag
mår bra så jag orkar med mig själv och omgivningen (…)  Som lärare så är man ju ganska
officiell person och jag kan ju känna att om inte jag mår bra, så ska det liksom gå ut över annat
folk och jag träffar ju kanske 100-120 elever varje dag. Jag tycker det är viktigt för samspelet att,
att man får må bra. Och det behöver inte vara att man orkar löpa ett maraton utan att man liksom
klarar av vardagssituationer, jag kan gå och handla och orkar bära, liksom, en halvtung påse utan
att få panik. Ja… ja, det är hälsa för mig”. (Anna, se Bilaga 3)

För att förmedla sin syn på hälsa till eleverna tror Anna att det är väsentligt att själv föregå
med gott exempel. Hon försöker även prata med eleverna om hälsa då situationerna naturligt
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uppkommer, exempelvis om någon verkar hängig på lektionen kan hon ta tag i det och fråga
vad det beror på och, om det är möjligt, hjälpa eleven. Detta anser hon vara en viktig del i
arbetet som idrottslärare då alla elever kanske inte får stimuli från annat håll.

4.2.8 Tror du eleverna förstår vikten av hälsa genom de aktiviteter ni har i
undervisningen? Tror du att de kan se sambanden där emellan?
Magnus säger att han och de andra lärarna verkligen anstränger sig för att få eleverna att
förstå, inför varje nytt moment tar han tid för att prata med eleverna om det, antingen en
kortare stund under en lektion eller en hel teoritimme. Han förklarar detta:

”Har vi kondition t.ex. så har vi teori, både film och… under någon timme, där vi tar några
minuter där vi går igenom och så omsätter vi det i praktiken. Så att vi försöker verkligen göra det
vi kan för att få dom att förstå; vad är visten med en bra kondition, hur tränar jag den? Och det
kan ju se olika ut för olika personer. Så att det är inte bara att remma runt elljusspåret, för det
kanske jag hatar va. Men jag kanske gillar att göra en lek och då kan vi illustrera det här eller
visa det med hjälp av att vi lär oss att ta pulsen och omförvandla den; vad gav det här
träningspasset? Det där gav lika mycket träning som det där, fast jag bara toksprang då och här
hade jag ju mycket roligare. Det tycker jag vi har tid till och vi pratar mycket om det. Vi lär ju
också ut om vad hälsa är, vad är det”. (Magnus, se Bilaga 3)

David tror att det inte alltid är så, han säger att vissa förstår bättre än andra. Han tror att
det delvis beror på det sättet han undervisar på för han har haft samma klass från 7: an
till 9: an och hälsobiten har blivit aktuell först nu när eleverna går i 9: an. Han menar
vidare att det även kan ha att göra lite med elevernas mognadsnivå, vad de kan ta till sig
och inte. Dock tror han ändå att om han hade tagit upp det med eleverna i 7: an så hade
de nog förstått det bättre i 9: an. Även här framhåller David att det är en avvägning
mellan hur mycket teori man ska ha och hur mycket eleverna ska få vara aktiva, och han
förespråkar mycket fysisk aktivitet.

Lena säger att hon tror att eleverna senare i livet, när de inte längre går en obligatorisk
skola, kommer att förstå hälsoarbete tack vare det de gör i Idrott och hälsa
undervisningen idag. Hon kan ge dem baskunskaperna och när de blir äldre och har
möjligheten att välja själva, det är då Lena tror att de kommer att förstå vikten av hälsa.

Anna tror att för vissa är det nog jättejobbigt att vara med på Idrott och hälsa lektionerna
eftersom det är jobbigt för kroppen. Ibland får de kanske till och med träningsvärk och
har ont i några dagar. Hon tror att dessa elever nog inte kan se de positiva följderna som
kommer av att vara fysiskt aktiv, dvs. att man blir en piggare och fräschare människa
om man rör sig regelbundet. Hon är inte säker på att alla har förstått sambandet
däremellan. Hon berättar att de brukar ha samarbete med Hemkunskapen. Då får
eleverna först vara fysiskt aktiv en viss tid hos henne och sedan går de till
Hemkunskapen för att se hur mycket energi de gjort av med och mycket de bör äta av
olika livsmedel för att få tillbaka den energin. Anna säger att det då blir väldigt konkret
och att det då är många som förstår. Hon tror att just det; att binda det till något konkret,
är viktigt för att få eleverna att förstå; ”Det är nog viktigt att inte ha en massa tomma
ord, så där, utan man måste knyta det med nått konkret” (Anna, se Bilaga 3).

4.3 Kort sammanfattning av resultatet
Av intervjuerna kan utläsas att lärarna tycker att ämnet har blivit bredare och djupare i och
med den nya läroplanen och det nya namnet Idrott och hälsa. Det är inte bara idrott och
prestationer längre utan mer en livssituation. De här fyra lärarna menar att det inte endast är
idrott som leder till välmående utan att det finns många olika vägar att gå, det är ett samspel
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mellan idrott och hälsa där många andra faktorer också spelar in. Ändå kan det urskiljas att
idrott och hälsa lärs ut av alla fyra lärarna som två separata moment i undervisningen, praktik
och teori. Idrotten är rörelse, den fysiska aktiviteten och hälsan betraktas som något som man
lär sig genom teori. Lärarna förstår sambandet mellan idrott och hälsa men eftersom de lärs ut
på två olika sätt och ofta utan betydande återkoppling till varandra verkar eleverna missa detta
samband. Dock är detta något som Magnus och Anna försöker lägga vikt vid och de påpekar
att det är viktigt återkoppla och vara konkret så att eleverna verkligen ges möjlighet att förstå.
Båda försöker arbeta på det här sättet men både av enkätundersökningen och av intervjuerna
kan man utläsa att Magnus har kommit längre i utvecklingen i arbetet att sammankoppla idrott
och hälsa. Han har, enligt honom själv och eleverna, korta teorigenomgångar under
lektionerna där han förklarar vad, hur och varför.

Alla lärare, utom Magnus, säger att det nog bara är en liten del av eleverna som verkligen
förstår sambandet mellan idrott och hälsa. Enkätundersökningen visar även den att lärarna har
rätt uppfattning om det här. Fyra av Magnus elever tror att man lär sig om hälsa enbart genom
att vara fysiskt aktiv och det stämmer då inte helt överens med det han säger. På de andra
skolorna är det sammanlagt 12 elever som tror att man lär sig om hälsa enbart genom fysisk
aktivitet, varav sju elever är från Cityskolan. Det visar att alla inte har förstått sambandet
mellan idrott och hälsa. Det finns ytterligare material i undersökningen som visar på att långt
ifrån alla elever har förstått sambandet. Även om många elever har svarat ”Nej” på frågan om
man lär sig om hälsa enbart genom att vara fysiskt aktiv (fråga 9), så svarar många att ja, att
de lär sig om hälsa i undervisningen (fråga 10) och då genom fysiska aktiviteter. På det här
sättet säger många av eleverna emot sig själva och visar att de flesta vet och har fått höra, att
det inte räcker att enbart vara fysiskt aktiv för att lära sig om hälsa. Samtidigt visar det att de
inte kan sammankoppla detta i praktiken när de uppger att de lär sig om hälsa genom fysiska
aktiviteter. Det tydligaste exemplet på detta är Lilla profilskolan där endast två elever tyckte
att det räckte med fysisk aktivitet för att lära sig om hälsa (fråga 9), men där majoriteten av
dem som sa att de lärde sig om hälsa i undervisningen (fråga 10) uppgav att de gjorde det
genom fysisk aktivitet. Övriga kunde inte förklara på vilket sätt de lärde sig om hälsa och det
visar även det, att de inte kan se sambandet.

Lärarnas syn på hälsa är i grova drag helt enkelt att må bra och i det ingår många olika
faktorer. Magnus tycker att det är viktigt att träna och röra på sig för att må bra både fysiskt
och psykiskt och den synen tror han att han förmedlar till sina elever genom att själv vara ett
gott föredöme och genom teorigenomgångar. Ser man till elevernas uppfattningar om vad som
är hälsa för dem så känns det som att Magnus kan ha influerat sina elever då deras svar ofta
handlar om att röra sig, träna, äta och må bra.

David stannar vid förklaringen ovan, dvs. att hälsa är att må bra, och det försöker han
förmedla genom diskussioner med eleverna. Även här kan ett samband mellan Davids och
elevernas svar urskiljas, där flest svarade att må bra, röra på sig och ha en bra kost innebär en
god hälsa.

För Lena är det viktigt att kroppen mår bra och att kroppen fungerar genom samspelet mellan
träning, kost och relationer. Hon tror att hon överför den här synen genom fysisk fostran och
sociala relationer. Hon säger vidare att hon inte tar upp så mycket om kostvanor men ser man
på elevernas uppfattningar så är bra kost högt upp på listan, likaså att röra på sig. Eftersom
eleverna och Lena har skilda uppfattningar visar det att eleverna inte bara blivit influerade av
Lena i sitt hälsotänkande.
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Anna säger att må bra och orka med sig själv och sin omgivning är viktigt för en god hälsa.
Hon försöker prata med eleverna om detta och även föregå med gott exempel. Annas elever
svarade att bra kost, att röra på sig och att klara av vardagen är god hälsa. Även här
åskådliggörs ett samband mellan lärare och elever.

Svaren på enkäten visar att de som är fysiskt aktiva på fritiden är mer positivt inställda till
ämnet Idrott och hälsa och en väldigt stor del av dessa är aktiva i en idrottsförening. Det är
även de här eleverna som i största mån säger att de känner sig duktiga, glada, självsäkra och
trygga. Av dem som är inaktiva på fritiden är majoriteten negativt inställda till ämnet.
Resultatet åskådliggör ett samband mellan de som är fysiskt aktiva på fritiden och de som
känner positivt för ämnet Idrott och hälsa.

Alla fyra lärarna säger att bollsporter är den vanligaste aktiviteten och eleverna stämmer in i
det. För de som inte gillar ämnet har den största orsaken till ogillandet varit att de tycker att de
är dåliga och tätt därefter kommer argumentet att det är för mycket bollspel. Bollspel
förknippas ofta med prestation och ovanstående visar att läraren då tappar dessa elever i
undervisningen.

Lärarna uppger att de tycker att det är svårt att stimulera alla och det finns en tendens att de
upplever det svårare att stimulera de duktiga, p.g.a. att de verkar lägga sin energi på de elever
som behöver hjälpen mer.

Magnus och David tycker att det viktigaste med ämnet är att skapa ett bestående intresse hos
eleverna genom att göra det roligt. Lena vill presentera en bredd och visa eleverna olika sätt
att träna och för Anna är den sociala fostran det viktigaste. Genom att använda sig av
bollsporter för att nå dit, vilket det har visat sig att många gör, lyckas de fånga majoriteten,
dvs. de som är aktiva på fritiden. Däremot missar de dem som idrottsämnet vill nå,
minoriteten som inte rör sig på fritiden.

Enkätresultatet visar att det endast var sju elever (8,4 %) totalt från alla fyra skolorna som
anser att de inte lär sig något i ämnet.
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5 Diskussion

WHO:s (http://www.who.int/about/definition/en) definition av hälsa beskriver i stora drag
även vår uppfattning av hälsa och vi anser att hälsa kan vara olika för olika personer. Vi vill
även definiera vår syn på fysisk aktivitet då den verkar skilja sig mellan olika personer. För
att, i vår mening, vara fysiskt aktiv behöver man inte befinna sig i en idrottshall eller på en
idrottsbana, utan så länge kroppen får jobba, man får en ökad puls och blir lite svettig så anser
vi att man är fysiskt aktiv.

5.1 Diskussion av resultatet, litteraturbakgrunden och våra egna åsikter
Även fast vår undersökning är liten i jämförelse med andra mer omfattande studier så har våra
resultat visat sig ha stöd i både Örebrorapporten (Eriksson et al., 2003) och Mellan nytta och
nöje (Larsson & Redelius, 2004).

Larsson och Redelius (2004) skriver att ämnet har blivit bredare med namnet Idrott och hälsa
och i och med detta vill vi här först börja med att ta upp begreppsförvirringen runt ämnet
Idrott och hälsa. I och med Lpo -94 ändrades ämnets namn men fortfarande idag, ca 10 år
efteråt, används många olika begrepp för ämnet Idrott och hälsa. Ofta kan man höra, och läsa,
många som kallar ämnet för ”Skolgympa”, ”Gympa”, ”Idrott” m.m. trots att ämnet heter
Idrott och hälsa. I inledningen så hämtade vi ett citat från en dagstidning (Norrbottens-
Kuriren, 2004-06-08) där man hela tiden använder benämningarna ”skolgympan” och
”idrottslektionerna” i en och samma mening i en artikel där man diskuterar skolans Idrott och
hälsa undervisning, vem den är till för och dess innehåll. Själva hälsobiten försvinner i dessa
benämningar och vi anser att dessa namn ger ämnet en viss innebörd. Självklart håller vi med
om att ämnet ska innehålla fysisk aktivitet och rörelse, men däremot inte att hälsan ska
prioriteras bort. En förklaring skulle kunna vara att man av bekvämlighetsskäl väljer att
förkorta namnet Idrott och hälsa och bara kallar det Idrott, det är vi medvetna om. Dock har
vår studie visat att hälsobiten faktiskt blir bortprioriterad i många fall.

• Idrott och hälsa, lärs det ut som två separata moment – teori och praktik – eller
möjliggör undervisningen att eleverna ser sambanden dem emellan?

• Förmedlar lärarna sin syn på hälsa till eleverna?

Idrott och hälsa ses av eleverna som två separata ämnen, teori och praktik. Detta kan man läsa
i båda rapporterna i litteraturbakgrunden likaväl som i vårt resultat. Lärarna däremot kan se
sambanden mellan de två och förstår den enes signifikans för den andra. Däremot verkar de
inte lära ut detta till eleverna. I intervjuerna, enkäterna och litteraturen framkommer det också
på många ställen att hälsa inte bara ska vara teori utan ska in lite överallt, här och där, och
kontinuerligt. Eriksson et al. (2003) pratar om ett helhetstänkande och det är enligt oss
förknippat med att man ska se sambanden mellan idrott och hälsa och även se sambanden i de
olika delarna, var för sig. Larsson och Redelius (2004) skriver om dessa termer med hjälp av
begreppen: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (de fyra F: en). Dessa betecknar att det
finns olika nivåer av kunskap som bör stå i samspel med varandra.

Vi håller med om vad som sägs i båda rapporterna ovan samt i kursplanen, att hälsa är att se
sambanden mellan livskvalitet och livsstil, dvs. att man kan se och förstå att genom att ändra
sin livsstil kan man påverka och förändra sitt hälsotillstånd och med det sin livskvalitet. Sin
livsstil kan man förändra genom många olika åtgärder, bl.a. fysisk aktivitet. Den fysiska
aktiviteten i ämnet Idrott och hälsa ska enlig styrdokumenten vara allsidig och varierad men
det visar sig i vår studie att den inte är så allsidig, vissa aktiviteter har man många fler gånger
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än andra. Ofta rättfärdigar läraren det med att säga att den är allsidig för att de har bara fotboll
var tredje vecka utan att tänka på att dans bara förekommer var tredje månad, om ens det.

Fysisk aktivitet och hälsa ska ses som sammankopplade och inte som separata, säger
styrdokumenten, men våra undersökningar och litteraturstudier visar att det inte riktigt är så
det ser ut. Lärarna säger att de utgår från styrdokumenten med trots det så visar det sig att de
inte lär ut ett samband mellan fysisk aktivitet och hälsa.

Vi tycker att det är viktigt att sammankoppla idrott och hälsa och vi förstår att hälsa ofta är
något man måste prata om och diskutera med eleverna, men det är nog viktigt att försöka
integrera det i den vanliga undervisningen och inte ha hälsa som ett separat moment. Många
elever som upplever att de inte lär sig om hälsa i undervisningen motiverar detta med att de
inte har teori. Vi frågar oss då; måste man ha ren teori för att kunna reflektera? Skulle inte
reflektion kunna vara inbakad i aktiviteterna? Kan man öka förståelsen genom att vara fysiskt
aktiv? Sammankopplas idrott och hälsa och kontinuerligt konkretiseras i praktiken, såsom
Magnus på Stora profilskolan verkar göra, så tror vi att eleverna bättre kan ta till sig den
kunskapen. Återkoppling där eleverna får tillfälle till reflektion verkar vara väldigt viktigt, en
vinnande länk.

• Mot vilka riktar sig ämnet Idrott och hälsa, vilkas behov blir tillgodosedda?
• Stimuleras de elever som behöver tillägna sig ämnets kunskaper mest?

Enligt Eriksson et al. (2003) så riktar sig undervisningen mot killarna. Detta har vi inte
specifikt undersökt i vår studie, men i litteraturbakgrunden kan man se att killar oftare än
tjejer uppskattar bollaktiviteter i undervisningen. Eftersom vi, likasom båda studierna vi utgått
ifrån, har kommit fram till att bollaktiviteter är den vanligaste aktiviteten, tolkar vi det
resultatet som att killarna är mer tillgodosedda i Idrott och hälsa undervisningen. Som vi visat
i resultatsammanfattningen så riktar sig också ämnet mot dem som redan är aktiva på fritiden
och mot dem som har tillfredsställande upplevelser av undervisningen.

Det står i kursplanen för Idrott och hälsa att den fysiska aktiviteten ska vara allsidig där alla
ska kunna deltaga oavsett förutsättningar och utifrån sin egen individuella utveckling och det
visar ju att alla bör vara lika viktiga. Frågan är; är dom det? Som Eriksson et al. (2003),
Larsson och Redelius (2004) och även vår studie visar, verkar undervisningen bygga på
föreningsidrotter, som ju ofta förknippas med prestation enligt litteraturen. Som vi skrev ovan
så är detta ofta en faktor som hämmar minoriteten. Dock kan man läsa i de båda studerade
rapporterna i litteraturbakgrunden att lärarna, och även eleverna, säger att tävlan och
konkurrens är minst viktigt att lära sig. Våra intervjuer har också visat att prestationer inte är
viktiga i undervisningen. Trots detta är aktiviteter som påvisar tävlan och prestation, såsom
bollsporter, vanliga och enligt Eriksson et al. (2003) så säger 57 % av eleverna i grundskolan
och 37 % i gymnasiet att det är viktigt att få tävla. Bilderna stämmer inte överens med
varandra och man undrar om det beror på tunnelseende eller önsketänkande. Elever i bland
annat Örebrorapporten (Eriksson et al., 2003) som säger att de inte lär sig något på Idrott och
hälsa timmarna säger att det är pga. att de känner sig dåliga. Enligt våra egna erfarenheter så
känner man sig dålig för att man inte kan något lika bra som andra och ofta då för att man
förväntas göra något på ett visst sätt, men inte klarar av det – en viss prestation. Hade det varit
en miljö där man får göra sitt bästa och får uppmuntran för det, trots att man kanske är sämre
än de andra, så hade nog inte eleverna i så stor grad sagt att de känner sig dåliga. De hade nog
för den delen inte heller tyckt illa om ämnet Idrott och hälsa.
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När det gäller rena idrotter i skolan menar vi inte att man bör utesluta dem. Vårt alternativ är
att man istället kan skolanpassa dessa för att nå ut till fler elever, inte bara till dem som är
föreningsaktiva på fritiden. Även av den anledningen att skolans ämne Idrott och hälsa inte
ska vara detsamma som föreningsidrott. De elever som tycker om föreningsidrott har
möjlighet att vara aktiva i det på fritiden, i skolan vill vi kunna nå alla elever, och då helst de
som är inaktiva på fritiden (Larsson & Redelius, 2004). Lärarna möter dock motstånd av
eleverna till skolanpassad idrottsundervisning. Detta bidrar till att det inte är många som
skolanpassar pga. denna influens från RF. Ofta är situationen även sådan att lärarna har
idrottslig bakgrund och ibland förekommer det även outbildade som kanske inte har
kunskaper i att kunna skolanpassa undervisningen. Alltså många olika anledningar till att
lärarna inte skolanpassar, men som det verkar så är det ju också då vi missar dem som
behöver ämnet bäst och så tycker vi att det ju inte får vara.

För att sköta kroppen och må bra behöver man inte speciellt utöva rena idrotter som fotboll
eller innebandy, utan fysisk aktivitet kan vara allt ifrån promenader, varianter av olika
bollspel, cykling, friluftsliv och andra aktiviteter där du får en ”må-bra-känsla” i kroppen.
Med detta vill vi säga att vi tycker att det inte bara handlar om själva rörelsen i sig utan vad
som händer i kroppen både fysiskt och mentalt. Och vad är det egentligen man ska lära sig i
ämnet Idrott och hälsa? Är rena idrotter den kunskap man ska få i ämnet? Läser man
styrdokumenten kan man se att man både ska lära sig vissa viktiga färdigheter, såsom
simning, orientering, motorik, friluftsliv och dans, och att kunna se sambanden mellan sin
livsstil och hälsa. De aktiviteter som läroplanerna tar upp som viktiga är inte speciellt frekvent
förekommande eller anses som viktiga av varken lärare eller elever. Det framkommer både i
litteraturen (Larsson & Redelius, 2004) och i vår studie.

När det gäller styrdokumenten så tolkar alla dem olika. På frågan om vad som är viktigast
med ämnet svarade lärarna att eleverna ska få ett bestående intresse av fysisk aktivitet genom
att röra på sig och ha roligt. Att lärarna tycker det är viktigt att eleverna ska ha roligt är något
vi har fastnat för och menar är positivt då detta kan vara ett medel till lärande. Lärarna vill
även att eleverna ska få prova på många olika saker och få social fostran i undervisningen. För
att nå dit verkar de använda bollen väldigt mycket då bollaktiviteter var överlägset vanligast
på lektionerna. Lärarna säger att bollen verkligen får mycket utrymme men de rättfärdigar
med att man kan anpassa, variera och lära sig mycket med hjälp av bollen såsom ansvar,
social kompetens och fair play. Vi tycker att det ligger mycket i vad de säger men om
undervisningen gynnar en viss grupp mer än andra så borde man kanske tänka lite längre
genom att exempelvis skolanpassa eller byta ut den rena bollsporten mot boll- och andra
aktiviteter för att kunna nå en större målgrupp.

De egna lokala planerna kan stämma in på de nationella nästan hur de än skrivs för det ger
sådant tolkningsutrymme och man kan nå målen hur man än själv tycker, för det står inget
specifikt om vad innehållet ska vara, förutom att det ska vara varierat och gynna de enskilda
individerna. Man kan ju själv göra exempelvis fotboll legitimt genom att säga att det sociala i
lagsporten gynnar alla, även om vi själva tycker att fotboll gynnar vissa även i det stadiet. Är
man rädd för fotbollen kan man enligt vårt sätt att se på det inte utveckla något positivt.

5.1.1 Idrott och hälsa i förändring?
När många lärare sa i en undersökning (Larsson & Redelius, 2004) att de inte tyckte att
undervisningen förändrats speciellt mycket i och med Lpo -94, varken i tid eller innehåll, så
kan man ju fråga sig då; följer de den nya läroplanen eftersom att den skiljer sig väsentligt
från den gamla i både utformning och innehåll eller hade de redan innan reformen en
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passande undervisningsstil för Lpo -94? De lärare vi har intervjuat har fortfarande mycket
rena och ensidiga idrotter som man kan tänka sig lever kvar. Dock säger alla att prestationen
är nedtonad och man vill att eleverna ska ha roligt istället samtidigt som man utför fysisk
aktivitet.

Med tanke på hur vårt samhälle ser ut idag med mycket stillasittande och många ”hjälpmedel”
tycker vi att ämnet snarare borde ha fått mer tid istället för mindre. En annan fråga, som
dessutom kanske är mer väsentlig, vore att titta på innehållet. Det som Michael Sjöström et al.
(2002-08-20) skriver om barns aktivitet under en lärarledd lektion i Idrott och hälsa tar vi upp
i vår inledning och vi tycker det låter lite skrämmande att barn är aktiva mindre än 10 minuter
på en lektion. Är detta fallet i de flesta skolor tror vi inte att mer tid till ämnet skulle lösa
problemet, utan det är då viktigt att man ser över innehållet.

5.1.2 Inflytande
Enligt styrdokumenten borde eleverna ha ganska mycket inflytande, men eftersom
styrdokumenten kan tolkas olika så är fallet inte alltid så. Vilka är det egentligen som får vara
med och bestämma, majoriteten eller de som kanske skulle behöva det mest, minoriteten?
Lärarna säger att det ska vara roligt men om man då går efter vad majoriteten vill så blir det
kanske 85 % som får som de vill och tycker att det är roligt. För det mesta är det många i
klassen som är aktiva på fritiden och som gillar idrott och några i klassen är kanske även med
i en förening. Om man tar som exempel att eleverna får välja mellan fotboll och dans och om
de mer idrottsintresserade personerna vill ha fotboll så blir det fotboll eftersom dessa personer
oftast är majoriteten. Om eleverna får bestämma blir det som majoriteten bestämmer, och
kanske inte som dem som behöver det bäst, dvs. minoriteten som kanske inte är aktiva på
fritiden. I intervjuerna som vi genomfört, samt i de som Larsson och Redelius (2004) har
gjort, försvarar lärarna bollsporterna i undervisningen. Eriksson et al. (2003) visar att en del
elever känner sig dåliga och inte får visa vad de kan för att undervisningen i Idrott och hälsa
är baserad på vissa aktiviteter som killar eller idrottare fått ”bestämma” direkt pga. att de är
majoritet eller indirekt genom att lärarna anpassar undervisningen efter dem. I vår
undersökning visade det sig att det var en ganska jämn spridning av svaren på frågan om de
anser sig ha möjlighet att påverka innehållet på lektionerna (fråga 5), men med liten tonvikt åt
det positiva hållet, alltså dem som anser sig kunna påverka innehållet. Det intressanta här var
att Stora profilskolans och Byaskolans elever upplevde sig överlag ha mycket inflytande över
innehållet. När det gäller kommentarerna till frågan så uppgav många att de ”får välja
ibland” och några skrev att de ”får lämna förslag till lärarna”. I och med detta upplever de
att de har mycket inflytande över lektionerna. När vi ställde frågan var det kanske inte riktigt
så vi hade tänkt oss definitionen av inflytande. Som vi uppfattat elevernas möjlighet till
inflytande så handlar det i de allra flesta fall om att de får välja mellan olika aktiviteter. Med
inflytande menade vi lite mer fritt spelrum för eleverna där de får vara med och bestämma hur
undervisningen och eventuell bedömning ska gå till, och inte så styrt som de själva verkar
tycka att mycket inflytande innebär. Det viktiga tycker vi är att man når målet och syftet med
en aktivitet, och där kan eleverna hjälpa till att hitta vägarna dit, dvs. hur man tar sig till
målet. Det medför också att det i dessa fall oftast blir det som majoriteten önskar pga.
utrymmes- och deltagarskäl. Dvs. många aktiviteter kan inte genomföras samtidigt då man
endast har en idrottshall till förfogande och vissa aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för
att kunna genomföras. Vi är då tillbaka i diskussionen om minoriteten som inte är aktiva på
fritiden. Vi tror att dessa elever inte får känna att de kan vara med och påverka
omständigheterna utan blir istället offer för dem. De blir tvungna att deltaga i aktiviteter som
de inte ser någon mening med och får därmed heller ingen motivation.
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5.1.3 KASAM
Denna diskussion leder oss in på KASAM (Antonovsky, 1991). Vi vill att eleverna ska få en
känsla av sammanhang med hjälp av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet. Om lärarna har detta tänk med i undervisningen redan från början, i Idrott och
hälsa (en kunskap i ämnets innehåll), tror vi att eleverna bättre skulle förstå varför man gör
vissa saker, bli mer motiverade och se ett samband mellan framförallt idrott och hälsa. Vi tror
vidare att det är viktigt att lärare, skolledning, elever och lärarlag i stort har samma syn på hur
man vill ha det i skolan. Sen är det även viktigt att alla får samma möjlighet att se sambandet.
Vi tror att om eleverna förstår sin egen roll i detta och känner att de har en plats och en
uppgift att fylla så kommer de även att lära sig mer.

Vi tycker och tror att KASAM bör, och kan, vara en komponent i undervisningen. Eleverna
kan få en känsla av detta sammanhang genom att de t.ex. själva får vara med och utforma
undervisningen utifrån styrdokumenten. De får då se att det man gör i undervisningen inte
bara är något som läraren plockat ihop lite löst, utan det finns en tanke och ett syfte bakom.
Ett annat exempel på detta skulle kunna vara att eleverna får uppskatta sin egen hälsa och
sedan tillsammans med läraren utvärdera och se vad de kan ändra för att må bättre. Detta är en
teori som kan stämma in på hela människans livssituation och vad hon kan göra för att få ett
bättre liv. Man kan själv ta tag i sitt liv; man har en vilja och känner att man kan påverka.
David på Lilla profilskolan diskuterar detta om elevernas förståelse för hälsa och menar att
om eleverna fått mer av hälsotänkandet redan i 7: an så tror han att de skulle kunna ta upp mer
och lära sig förstå mer om hälsa när de går i 9: an. Detta är ytterligare ett exempel på att det är
bra att eleverna kan se samband och förklara vad som händer.

5.1.3.1 I, om och genom
Det är detta vi vill förmedla med vår egen undervisning, dvs. hur hälsa och fysisk aktivitet
hänger ihop. Vi vill att eleverna ska lära sig i, om och genom fysisk aktivitet. Vi tycker att det
visar att det finns många olika sorters kunskaper i ämnet och att alla bör prioriteras. Hälsa
genom idrott eller idrott för hälsa, är fortfarande dock en fråga som inte alla idrottslärare har
tagit ställning till och det tycker vi har visat sig i vår studie och det är något vi anser att man
bör reflektera över Ofta får eleverna veta att idrott och hälsa hänger ihop men däremot får de
inte reflektera över hur hälsa och fysisk aktivitet är sammanlänkade (Larsson & Redelius,
2004). Det tycker vi verkar väldigt ologiskt och ett liknande exempel på detta skulle kunna
göras med källsortering; tänk om vi skulle lära eleverna att källsortera men inte tala om varför
man bör göra det. I sånt fall skulle nog inte eleverna källsortera under särskilt lång tid.

Vi anser även att det är viktigt vad omgivning och samhälle förmedlar. En samsyn av skolan
och övriga samhället när det gäller hälsa tror vi är viktigt för att eleverna ska förstå helheten,
för att de ska få en Känsla Av Sammanhang (KASAM), inte bara när det gäller hälsa utan av
allt som händer i deras liv. Om eleverna får lära sig en sak i skolan och sen då de kommer ut i
samhället så visar det sig att det inte stämmer överens med skolans syn på situationen, då kan
det bli tvetydigt och eleverna blir förvirrade. Ett sätt att få in detta i skolan skulle kunna vara
att jobba ämnesövergripande.

Vi tror att det är viktigt att lärarna diskuterar hälsa med eleverna så att de förstår och kan se
ett samband mellan lärarens och sin egen syn på hälsa. Många lärare prioriterar rörelse men
de glömmer kanske bort att vetskap om hälsa och hur man kan och bör leva för att främja sin
hälsa, kanske också kan motivera eleverna att vilja röra på sig och hålla sig friska (Eriksson et
al., 2003) Genom att ge eleverna information och kunskap har de därefter möjligheten att
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själva påverka sin situation och det tror vi kan ge motivation till aktivitet på lektionerna.
Kanske man till och med kan få mer aktivitet på lektionerna om man lägger lite tid på dessa
bitar.

5.2 Jämförelse med Örebrorapporten
I metoden skrev vi att vi konstruerat tre av frågorna i vår enkät efter vad vi sett att man frågat
eleverna, och i frågan om vanligaste aktivitet även lärarna, i Örebrorapporten (Eriksson et al.,
2003). Några av svaren har redan framkommit ovan men här kommer en redogörelse av alla
tre frågorna tillsammans. För det första så frågade vi eleverna om deras egen hälsa och en
väldigt stor del svarade att de hade en mycket bra eller bra hälsa. Det var 9 elever av 83 totalt
som sa att de hade mindre bra hälsa och en elev ansåg sig ha dålig hälsa. 10 elever med ett
negativt svar utgör 12 % av eleverna. Det skiljer sig lite mellan de fyra olika skolorna (se
nedan). I rapporten gjord av Eriksson et al. (2003) var svaren väldigt liknande med många
som ansåg sig ha bra hälsa och några procent som ansåg sig ha dålig hälsa. Här fanns det
också elever som befann sig i ett mittemellan läge, varken bra eller dåligt. Frågan om den
vanligaste aktiviteten på Idrott och hälsa lektionerna var slående lika med ovanstående rapport
där bollaktiviteter stod högst på listan. Även i vår undersökning är bollaktivteter den
dominerande aktiviteten i undervisningen. Den sista frågan som vi hade med i enkäten för att
jämföra med rapporten gjord av Eriksson et al. (2003) var om eleverna lär sig någonting på
Idrott och hälsa lektionerna. Också här så är våra svar ganska lika med de svaren man fått i
Örebrorapporten (Eriksson et al., 2003), små skillnader kan dock ses mellan skolorna (se
nedan). I vår undersökning så säger en stor del av eleverna att de alltid lär sig någonting nytt,
om kost, olika sätt att träna och om olika aktiviteter. Det som skiljer sig i svaren
undersökningarna emellan är att våra elever poängterade kost och aktiviteter vilket inte
eleverna i ovanstående rapport (Eriksson et al., 2003) gjorde, men då har de eleverna sagt att
man lär sig att man kan påverka hur man lever, vilket eleverna på våra skolor inte tog upp.

En annan jämförelse vi kan göra med Eriksson et al. (2003) är med en av frågorna vi ställde
till lärarna i intervjuerna. Vi frågade vad de tycker är det viktigaste med ämnet Idrott och
hälsa. Svaret var i stort sett olika för alla fyra lärarna och det var lite förvånande. Magnus från
Stora profilskolan sa att han vill skapa ett bestående intresse, låta eleverna ha roligt genom
fysisk aktivitet och svara på frågan varför det är bra att träna. David på Lilla profilskolan
tyckte som Magnus men ville kort och gott att eleverna skulle få röra på sig och ha roligt.
Lena på Cityskolan sa att hon ville att eleverna skulle få kunskaper om olika sätt att träna och
hur man tar hand om kroppen. Anna på Byaskolan anser att det viktigaste att lära eleverna är
social fostran. Resultatet av vad skolledarna och lärarna sa i Eriksson et al. (2003) i denna
fråga kan man säga är en kompott av alla fyra svaren – ha roligt genom fysisk aktivitet, ge en
positiv bild på den egna kroppen, förbättra sin fysik och sitt självförtroende, kunskap om
hälsa samt samarbete. Den enda punkt som inte sades ordagrant av lärarna vi intervjuat är att
lära sig om hälsa. Men det kan ju tänkas att när de säger ”att lära sig om kroppen” och
”varför man ska träna” innefattar hälsa. Vi tycker att alla lärarna tar upp betydelsefulla bitar
som de tycker är viktigast att lära sina elever. Men här blir vi också medvetna om hur viktigt
det är med kollegor och reflektion för att kanske kunna förbättra och utveckla sin
undervisning ännu mer.

5.3 Resultatet av undersökningen på de fyra olika skolorna samt vissa skillnader
dem emellan
Vi tycker att det var intressant att så många elever tycker bra om ämnet Idrott och hälsa och
det är, för oss, självklart väldigt positivt. Det var endast 8st som svarade ”Mindre bra” och
”Dåligt”. De som var positiva till ämnet motiverade sina svar med ”det är roligt”. Vi anser att
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det är positivt att eleverna tycker att det är roligt för i och med det har man ett medel till
lärande. Om eleverna upplever Idrott och hälsa undervisningen som ”Bra” och ”Mycket bra”
har de en positiv inställning till ämnet och där har vi lärare i Idrott och hälsa mycket att ta
vara på. Vi kan tack vare detta förmedla mycket till eleverna och det vet vi att lärarna gör.
Dock har vår undersökning visat att många skolor skulle kunna lägga lite mer energi på
hälsoaspekten.

Vidare finner vi det förvånansvärt att så många elever på de fyra skolorna upplever sig som
dåliga trots att de tycker bra om ämnet. Om vi endast ser till oss själva brukar det vara så att
man gillar det som man är duktig på och det visar även Larsson och Redelius (2004) där de
skriver att om man upplever sig själv som dålig så brukar man inte tycka att det är roligt. Vad
det beror på att många känner sig dåliga kan vi bara spekulera kring och en anledning skulle
kunna vara att undervisningen baseras mycket på prestation, trots att lärarna hävdar
motsatsen. En annan anledning kan vara att många elever har höga krav på sig själva och på
så sätt upplever sig som dåliga. Ytterligare en anledning skulle kunna vara att lärarna inte
uppmuntrar eleverna tillräckligt och att de på så sätt känner sig dåliga.

På de fyra skolorna var det väldigt många som sa att de känner sig glada under lektionerna
och det stämmer bra överens och förstärks i och med att det var många som svarade att de
tycker att det är roligt.

De elever som inte var aktiva på fritiden uppgav ofta andra saker eller aktiviteter som dock
kan förknippas med fysisk aktivitet. Här var det stor skillnad mellan vad eleverna på Stora
profilskolan och eleverna på Cityskolan uppgav. Inga elever på Stora profilskolan angav
aktiviteter som kan förknippas med fysisk aktivitet medan ganska många gjorde det på
Cityskolan. Av detta drar vi slutsatsen att eleverna på Stora profilskolan vet vad som
kännetecknas som fysisk aktivitet medan eleverna på Cityskolan inte är lika insatta i det. En
förklaring till detta skulle kunna vara Stora profilskolans idrottsprofil. En annan lite
pessimistisk förklaring skulle kunna vara att läraren har definierat det för eleverna vid
enkättillfället och att de på så sätt blev medvetna om vad fysisk aktivitet innebär.

På frågan om eleverna anser att de lär sig något i ämnet Idrott och hälsa (fråga 6) svarade fyra
elever på Lilla profilskolan att de inte gör det. Vi tycker det är intressant att så många (fyra av
20 elever) inte tycker att de lär sig något trots att skolan har idrottsprofil. Kommentarerna till
dessa svar på Lilla profilskolan var; ”man lär sig inte det man redan kan” och ”pga.
elevledda lektioner”. Vi frågar oss då; går de aldrig igenom nåt nytt eller lär sig eleverna detta
på fritiden? Vidare undrar vi om eleverna har inställningen att man inte kan lära sig något av
en annan elev, och det redan innan lektionen? Vi själva är dock av den uppfattningen att vi
alla kan lära oss något nytt av varje människa, vare sig det är en lärare eller elev och det
tycker vi är viktigt att förmedla till eleverna.

När det gäller frågan om hur eleverna uppfattar sin egen hälsa (fråga 8) anser vi att det är
intressant att så många på Stora profilskolan upplevde sin hälsa som mycket bra.
Spekulationer om vad detta kan bero på skulle kunna vara att dessa elever har fått information
om vad hälsa är och utifrån det kan de sedan relatera till sig själva och till sin egen hälsa. Det
skulle kanske även kunna vara så att i och med idrottsprofilen på Stora profilskolan så kanske
eleverna där i genomsnitt har bättre hälsa än elever på andra skolor.

På frågan som handlade om huruvida eleverna tror att det räcker att vara fysiskt aktiv för att
lära sig om hälsa (fråga 9) svarade sju elever på Cityskolan ”Ja” och motiverade det med att
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”man då har större inblick i vad det innebär med rätt matvanor och sånt”. Vi tycker att detta
är intressant och bra tänkt, men samtidigt så anser vi att för att kunna få en större inblick så
måste man först ha lärt sig om vad som är bra mat och matvanor. Dock skulle det kunna vara
så att eleven menar att genom att vara fysiskt aktiv och prova olika matvanor kan man lära sig
hur man bör äta för att må bäst.

Den sista frågan på enkäten (fråga 10) handlade om eleverna anser att de lär sig om hälsa i
Idrott och hälsa undervisningen. Stora profilskolan och Byaskolan hade överlägset bäst
resultat där endast en respektive två elever ansåg att de inte lärde sig om hälsa. Lilla
profilskolan hade sämst resultat där hälften av eleverna (10 av 20 elever) ansåg att de inte
lärde sig om hälsa. Vi tycker att det är förvånansvärt att en profilskola inte ”lär ut” om hälsa
till eleverna. Det skulle kunna vara så att lärarna försöker förmedla hälsobiten till eleverna
men att de trots det inte lär sig om hälsa. Om så är fallet tycker vi att det vore en god idé att
lärarna såg över sitt sätt att arbeta för att bättre få fram denna kunskap om hälsa till eleverna.

En av de elever på Lilla profilskolan som inte tyckte att de lärde sig om hälsa i
undervisningen i Idrott och hälsa, kom med ett förslag på att det borde finnas mer
stresshantering i skolan. Det tycker vi var ett bra förslag och vi tror att det är viktigt att tänka
på i dagens stressade samhälle där många är sjukskrivna pga. stressrelaterade sjukdomar.

5.3.1 Slutsats
Slutligen kan vi fastställa att det generellt inte fanns så stora skillnader mellan skolorna. Dock
när det handlar om hälsa och synen på hälsa har det visat sig att lärarna på Stora profilskolan
har fått in hälsotänkandet i undervisningen och att eleverna även tagit det till sig. Däremot
måste vi ta i beaktande att vi inte kunde vara närvarande under enkätundersökningen med
eleverna på Stora profilskolan. Även fast det inte är något vi utgår ifrån så finns det en
möjlighet att läraren styrt sina elever i önskvärd riktning och detta försvagar resultatet en
aning. Vi frågar oss samtidigt vilka det är som söker till en skola med idrottsprofil. Är det inte
de som redan tycker om idrott och säkerligen idrottar på fritiden som söker en sådan
utbildning? Om det är så, så missar man än en gång de som verkligen behöver hjälpen att
komma igång att röra på sig och ta ansvar för sin hälsa.

5.3.2 Omgivningens påverkan?
Det kanske också är så att omgivningen har större påverkan på eleverna än profilen? Kanske
är det till och med så att det är omgivningen, kanske familj, vänner eller samhället som har
påverkat barnen/ungdomarna så att de fått intresset och därav sökt till en idrottsprofilskola.
Kanske är det så att där samhället är i nära samverkan med skolan, exempelvis i en liten by
som Byaskolan, så behövs kanske inte en idrottsprofil, men i en stad däremot där en skola
bara är en i mängden kanske det är viktigt att skapa en samverkan med omgivningen för att
skapa en kultur för rörelse och hälsa. Vi tror att omgivningen har stor inverkan på
barnen/ungdomarna och med utgångspunkt i det så måste det till ett samarbete mellan skola
och samhälle där eleverna kan se och uppleva samband.

5.4 Slutord i diskussionen
I vårt arbete har det kommit upp mycket i och med artiklarna och litteraturen vi läst som vi
anser är riktigt intressant och som vi vill trycka lite extra på, men även sådant som inte riktig
är syftet med arbete. En del saker tar vi upp här i hopp om att det väcker intresse för vidare
diskussioner.
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Det som Åke Eriksson (2004-08-12) skriver, i inledningen av vårt arbete, att skolans ansvar är
att förmedla kunskaper tycker vi stämmer. Det är den realistiska synen man kan ha på
läraryrket men som han skriver vidare så har skolan fått mer ansvar än så. Vi nästan förväntas
lösa hälsoproblemet och förbättra ungdomars hälsotillstånd, och speciellt då vi lärare i Idrott
och hälsa. Det här kan lätt bli ett dilemma eftersom vi brinner för ämnet och lätt tar på oss
ansvaret för problemet fastän det inte bara ligger i våra händer att lösa. Det känns som att mer
och mer läggs på skolans ansvar att axla och vi tycker att det känns som att ämnet Idrott och
hälsa, framförallt, har fått mer som ska förmedlas till eleverna. Detta tycker vi både är på gott
och ont; det visar först och främst att Idrott och hälsa är ett viktigt ämne som bör prioriteras,
men samtidigt så är det väldigt mycket som ska hinnas med, med många mål att nå på
limiterad tid vilket kan göra att vissa saker får prioriteras bort. I vår studie har det visat sig att
några lärare har prioriterat rörelse framför hälsa och det skulle kunna vara ett exempel på
detta.

Det som Åke framhäver vidare i sin artikel är att det inte bara är skolans ansvar att förbättra
barns och ungdomars hälsotillstånd. Även Larsson och Redelius (2004) och Michael Sjöström
et al. (2002-08-20) skriver om detta och de hävdar att föräldrar, samhället och idrottsrörelsen
kan göra mer. Men bara därför tycker vi inte att idrottslärarna bör ge upp och sluta engagera
sig för vi tror ändå att de har stor möjlighet att hjälpa i alla fall några. Kan man få några att
förbättra eller bibehålla sin hälsa tycker vi att det finns belägg för undervisningen, men om
det innebär att man ska öka antalet idrottstimmar eller ej är en annan djupare diskussion som
för tanken till om det kanske är innehållet som bör ändras och tittas närmare på eller om
samhället bör ta ett större ansvar.

Vi har ovan visat att de aktiviteter som styrdokumenten anser är viktiga i Idrott och hälsa
undervisningen, såsom t.ex. orientering, friluftsliv och simning, inte ses som viktiga av
eleverna och lärarna. Vidare säger man att friluftsämnet, såsom hälsobiten, ses som en separat
del och det är det som vi vill belysa här. Det känns som att det är ännu ett bevis på att man har
missat poängen med hälsa (Eriksson et al., 2003). Enligt våra egna erfarenheter och
upplevelser så är friluftsliv lika med hälsa för många. Man tappar ytterligare elever genom att
utesluta friluftslivet eller genom att se det som bara lite del man gör en vecka om året i
samband med en friluftsdag i skidbacken.

Man använder begreppet ”vanliga aktiviteter” i styrdokumenten när man talar om vilka
aktiviteter som ska finnas med i Idrott och hälsa undervisningen. Eriksson et al. (2003) tar upp
detta och tycker att det är ett vagt ord som betyder olika för olika individer och ur vilken
vinkel man ser det. Vi håller med dem och vi undrar också; när man säger vanliga, vad menar
man – vanliga för vem? För en elev som är aktiv på fritiden inom en förening så kanske
”vanliga aktiviteter” innebär föreningsidrotter, men för någon som inte är aktiv inom en
förening eller inte alls aktiv på fritiden det så kanske ”vanliga aktiviteter” innebär friskis och
svettis, jogging, promenader eller till och med skateboard och ridning. Orden ”vanliga
aktiviteter” blir en tolkningsfråga och därmed kan lärarna rättfärdiga nästan vad som helst i
sin undervisning genom att säga att det är en vanlig aktivitet enligt dem. Så här luddig tycker
inte vi att styrdokumenten borde få vara men det är ett faktum. I våra intervjuer med de fyra
lärarna kommer det upp att många av lärarna arbetar direkt från Lpo -94 pga. att den
arbetsplan de har på skolan börjar bli gammal och behöver revideras. Det är något som man
verkar dra sig för att ta tag i, kanske inverkar det att läroplanen är så pass öppen för egen
tolkning att de tycker att det går lika bra att jobba direkt utifrån den i sin helhet, eller att det
känns jobbigt att försöka tolka och tyda läroplanen för att än en gång sätta ihop en egen
arbetsplan. Men ett som är säkert är att med en läroplan som man kan tolka blir inte
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undervisningen lika på alla skolor och för alla elever. Även om det finns vissa moment som
man specifikt nämner i styrdokumenten som ska vara viktiga i undervisningen såsom t.ex.
simning så är det inte en garanti för att det finns med på Idrott och hälsa lektionerna.

I inledningen så skriver vi att Idrott och hälsa är ett ämne där idrott och hälsa är tätt
sammanlänkade och ska stå i växelverkan med varandra och detta har vi diskuterat på ett och
ett annat ställe redan men vi vill tillägga att av egna erfarenheter när det gäller vår egen
skolgång, lärarutbildningen och våra praktikperioder, så har även vi upplevt detta faktum att
ämnet ses som två separata moment.

Eriksson et al. (2003) skriver att även om det verkar som att bollaktiviteter har ett stort
övertag i Idrott och hälsa undervisningen så är det ändå en nedgång för dessa mot vad det har
varit och det verkar som att det fortsätter att minska. Vi funderade lite på vad detta kan bero
på och tänkte att kanske har det att göra med att många gamla lärare håller nu på att bytas ut
mot nya fräscha lärare med Lpo -94 som grund i sin lärarutbildning. Har dessa då kanske nya
filosofier, nyare forskningsrön, med sig i ryggen från den nya utbildningen?

Något som vi har pratat om ovan i diskussionsdelens början, som vi hittade i rapporten gjord
av Eriksson et al. (2003) och även tog med i vår enkät, tycker vi tåls att tänka på ännu en
gång. Frågan var; skapas ett lärande om hälsa bara genom att man rör sig, skapas ett lärande
om den egna kroppen bara genom att man rör sig och vem gynnar det i sånt fall?

”Men är det så att exempelvis en positiv relation till den egna kroppen, positiva
rörelseerfarenheter eller ett lärande om hälsa skapas bara genom att man rör på sig? Och gör den
då det för alla?” (Eriksson et al., 2003, s 41)

5.5 Epilog
För att avsluta detta arbete vill vi lyfta fram några sista intressanta slutord.

Larsson och Redelius (2004) diskuterar ämnet Idrott och hälsas legitimitet och även vi är av
den åsikten att den bör, och ska, baseras på både nytta och nöje. Vidare hävdar de att det är
just mellan nytta och nöje som ämnets kunskap ligger och vi kan inte annat än att hålla med.

Angående de 30 minuters fysisk aktivitet per dag som alla skolor ska kunna erbjuda sina
elever, är det inte många som har uppfattat att dessa 30 minuter skall vara utöver skolidrotten.
Det visade sig att så även var fallet på de skolor vi intervjuade. Detta var något vi fastnade för
och gärna skulle titta mer på. Hur är egentligen läget ute i skolorna? Vet de först och främst
vad som gäller och hur många är det som har tagit det till sig och genomfört detta med 30
minuters fysisk aktivitet per dag?

Timmarna för ämnet Idrott och hälsa har minskat i och med Lpo -94. Idag finns det även
många outbildade lärare ute i skolorna. Dessa obehöriga lärare i Idrott och hälsa är, eller har,
ofta själva varit aktiva i någon idrott som de sedan gärna har i undervisningen med sina
klasser för att det är något de känner att de är bra på och vill dela med sig av. Dessa obehöriga
har antagligen inte den pedagogiska synen som vi själva hoppas att vi har med oss från
Lärarutbildningen. Minskad tid för ämnet och obehöriga lärare har fört med sig att ämnet
förlorat status och fler skolkar från timmarna (Eriksson et al., 2003). Dessutom har det blivit
möjligt att på gymnasiet räkna bort Idrott och hälsa betyget i slutbetyget. Det tycker vi
ytterligare är ett tecken på att ämnet inte värderas så högt. Det här är något som vi anser måste
ändras för att kunna få upp ämnets status och för att kunna påverka barn och ungdomars hälsa
i en positiv riktning. Vi som utbildade lärare i Idrott och hälsa har en stor och viktig uppgift i
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att kunna se eleverna där de befinner sig för tillfället och sedan försöka jobba med dem
därifrån. Vi tror att det är viktigt att utgå från elevernas egen livssituation för att få deras
förtroende och för att de ska lära sig så mycket som möjligt.

Kan problemet i ämnet Idrott och hälsa lösas genom mer timmar till ämnet? När det gäller
innehållet tror vi att många skolor idag skulle kunna bearbeta just detta för att öka aktiviteten
och kunskapsinlärningen på sina timmar i Idrott och hälsa. Som sagt så tror vi mer på att först
titta på innehållet för att nå de som man tror behöver undervisningen bäst och sedan kan en
ökning kanske vara på tal, men inte nödvändigtvis. Att rakt av öka tiden till ämnet behöver
inte innebära att eleverna lär sig mer och får vara mer aktiva. Det viktiga är att lärarna kritiskt
granskar sitt sätt att arbeta. Kanske skulle en lösning vara att jobba helt och hållet
hälsoinriktat istället för föreningsidrott? Kanske borde man helt och hållet rikta in sig på de
olika individerna istället för på gruppen? Vi tror dock att den bästa lösningen finns i variation
och integration. Om man kan arbeta hälsoinriktat i alla moment och få den biten att gå som en
röd tråd genom undervisningen tror vi att man kan vinna mycket. Att arbeta helt
individinriktat tycker vi heller inte vore att föredra, men däremot anser vi att det är viktigt att
se alla elever och låta dem utvecklas utifrån sin egen nivå.

Det finns idag även många gamla lärare som fortfarande går efter den gamla läroplanen från
1980 och därför kanske inte lägger så stor vikt på hälsoaspekten. Med Lgr -80 var ämnet ett
prestationsämne där det viktiga låg i att prestera. Lärarna mätte, räknade och tog tid för att
sedan kunna ge eleverna ett ”rättvist” betyg. I och med Lpo -94 ändrades detta och man skulle
lägga större vikt vid helheten och utgå från varje enskild individ. Dessa lärare som idag
fortfarande undervisar utifrån den gamla läroplanen, antagligen på rutin omedvetna om att de
gör det, har ett stort arbete framför sig när det gäller att integrera hälsan i undervisningen och
se till alla elever.

Något intressant som Eriksson et al. (2003) skriver är att en del elever tycker att ämnet Idrott
och hälsa är bra för kunskap i ämnet ger dem en meningsfull fritid. Här känns det verkligen
som att eleverna har greppat en stor del om vad ämnet och lektionerna är till för. Det ger oss
hopp inför kommande framtid som lärare i Idrott och hälsa.

Slutligen skulle vi vilja framföra lite kritik mot oss själva. I enkäten frågade vi eleverna vilka
som var de tre vanligaste aktiviteterna på deras lektioner och vi tycker att det även hade varit
intressant och relevant att få veta vad eleverna vill ha mer av i undervisningen i Idrott och
hälsa. Vid fortsatta studier vore detta något som vi skulle ha valt att ta med.
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6.4 Empiriska undersökningar
6.4.1 Intervjuer med:
Anna, idrottslärare, Byaskolan (2004-11-23)

David, idrottslärare, Lilla profilskolan (2004-11-24)

Lena, idrottslärare, Cityskolan (2004-11-23)

Magnus, idrottslärare, Stora profilskolan (2004-11-22)

6.4.2 Enkätundersökning med:
Byaskolan, 16 elever i åk 9 (2004-11-23)

Cityskolan, 24 elever i åk 9 (2004-11-23)

Lilla profilskolan, 20 elever i åk 9 (2004-11-24)
 

Stora profilskolan, 23 elever i åk 9 (2004-11-22)



Bilaga 1

Enkät angående Idrott och hälsa
Tjej _
Kille _

1. Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa? Mycket bra _
Bra _

         Mindre bra _
                                                  Dåligt _
Motivera ditt svar, varför tycker du så?
Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Hur känner du dig för det mesta under Glad _
idrottslektionerna? Självsäker _
Kryssa i de två alternativ som stämmer bäst Duktig _
in på dig. Trygg _

Orolig _
Dålig      _
Rädd _
Olycklig _

3. Är du fysiskt aktiv på fritiden? Ja, i en idrottsförening _
Ja, utanför föreningsidrotten _

          Nej _

Om ”Ja” – vilken/vilka aktiviteter?_______________________________________________

Om ”Nej” – vad gör du istället?__________________________________________________

4. Vilka är de tre vanligaste aktiviteterna på era Orientering _
lektioner i idrott och hälsa? Lekar _
Numrera 1, 2, 3, där 1 står för den vanligaste Dans och aerobics _
aktiviteten, 2 för den näst vanligaste osv. Bollaktiviteter

_
Friluftsliv _
Redskap/gymnastik _
Friidrott _
Simning _
Träning och motion (t.ex. löpning,
styrketräning) _
Annat:______________________



5. Anser du att du har möjlighet att påverka innehållet på lektionerna?
Ja, i stort sett alltid Nej, i stort sett aldrig
             _                          _                           _                          _                        _

Kommentar:_________________________________________________________________

6. Anser du att du lär dig något i ämnet idrott Ja _
och hälsa? Nej _

Kommentera ditt ”Ja”- eller ”Nej”-svar.
Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Vad innebär det att ha en god hälsa enligt dig?

Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Hur upplever du din egen hälsa? Mycket bra _
Bra          _
Mindre bra _
Dålig _

9. Tror du att det räcker att vara fysiskt Ja _
aktiv för att lära sig om hälsa? Nej _

Motivera ditt svar.
Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Tycker du att du lär dig om hälsa i Ja _
idrott och hälsa undervisningen? Nej _

Om ”Ja” – hur lär ni er om det (ex. fysiska aktiviteter/rörelse, enstaka teorilektioner, egna
arbeten, korta genomgångar under lektionerna, med hjälp av läroboken osv.)?
Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Om ”Nej” – vad är det som saknas, hur skulle du vilja lägga upp det?



Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bilaga 2

Intervjufrågor angående Idrott och hälsa

1. Vad har du för utbildning?

2. Hur länge har du arbetat som idrottslärare?

3a. Hur mycket Idrott och hälsa har en åk 9 på er skola?

b. Vad tycker du om den tidfördelningen? Vad beror det på?

4. Vilka aktiviteter är vanligast på dina lektioner?

5a. Hur upplever du närvaron på Idrott och hälsa lektionerna?

b. Vad tror du det beror på?

c. Tror du att innehållet på lektionerna påverkar detta?

d. Upplever du att alla elever – duktiga som svaga – stimuleras?

6. Vad tycker du är det viktigaste med ämnet Idrott och hälsa?

7a. Hur använder du dig av styrdokumenten i din undervisning?

b. Hur arbetar du för att nå målen i styrdokumenten?

c. Hur tycker du att du lyckas?

8. Hur tolkar du ämnets namn ’Idrott och hälsa’, vad betyder det för dig och din
undervisning?

9a. Vad är hälsa för dig?

b. Förmedlar du den kunskapen till eleverna? Om ja, hur gör du det? Exempel? Om nej, vad
beror det på?

10. Tror du eleverna förstår vikten av hälsa genom de aktiviteter ni har i undervisningen?
Tror du att de kan se sambanden där emellan?



Bilaga 3

Intervju med Magnus, Stora profilskolan
Intervjuare = I
Magnus = M

1. Vad har du för utbildning?
M – ”Jag har en tvåårig idrottslärarutbildning på GH i Stockholm. Den gamla modellen som
faktiskt försvann efter det att jag gick ut. Den är mer omfattande i tid nu. Jag har läst in ett
andra ämne på högskola senare. 40 poäng engelska.”

2. Hur länge har du arbetat som idrottslärare?
M – ”Jag har arbetat i 17 år… jag reserverar mig något där. Mitt första år började jag hösten -
87 så att jag tror det blir 17 år, ungefär. Jag tycker fortfarande att det är kul.”

3a. Hur mycket idrott och hälsa har en åk 9 på er skola?
M – ”En 9: a har precis som alla andra från förskolan och upp, i ämnet idrott och hälsa, tre
gånger 50 minuter i veckan, sen har vi för att nå målet som vi siktar mot i fysisk aktivitet
varje dag, så har vi dessutom upp till 6: an två pass, men som inte är ämnesbundet utan som är
fysisk aktivitet under skoldag. Där har vi då alla dagar i veckan. Sen har vi dessutom ett
samarbete med föreningar där man får välja en idrott, men det är obligatoriskt så alla väljer.
Så alla har fysisk rörelse fyra dagar i veckan – minst – på skoltid, även 7: an till 9: an. Men
det är tre av dom som betygssätts. I sitt idrottsval där får man ett omdöme en gång per termin
i samband med sitt utvecklingssamtal hur man har skött den biten, men det ingår inte i
betyget. Dom har ingen lärare då utan en tränare. Så vi skiljer dom åt, vårt ämne är tre gånger
i veckan som vi idrottslärare sätter betyg på. Det fjärde är då lagt så det är en fjärde dag, de
har inte sitt idrottsval och gympatimme på samma dag. Ganska snart skulle jag tro att det blir
en femte dag i veckan. För då har vi nått det målet med rörelse varje dag.”

b. Vad tycker du om den tidfördelningen? Vad beror det på?
M – ”Mmm, jag är nöjd. Ämnet idrott och hälsa tre gånger 50 minuter är jag nöjd med, öööh,
men kanske är man lite lurad, man tyckte att man hade två gånger förut och nu har man tre.
Jag skulle nog kunna ha idrott varje dag och bara tycka att det blev bättre och bättre, men så
känner ju alla i alla ämnen. Men det här har gjort att det har släppt en stor del från axlarna på
oss idrottslärare när det gäller den teoretiska delen. Det är inte så att vi har en timme teori men
när vi väl behöver lägga i teori, vilket jag tycker att man måste göra föra att skapa förståelse
och ge kunskap om, så måste man lägga in lite teori. Det här gör att vi aldrig behöver ha dåligt
samvete när vi lägger in teori, för de får röra sig ändå va, jättemycket. Nä, så det har känts
jättebra. Det handlar inte bara om tiden utan också om vad man gör med tiden, och där känner
jag att mina kollegor spelar en jättestor roll. Vi har ett jättebra samarbete.”
I – ”Vem var det som drev på för att få mer idrottstimmar”?
M – ”Det var en idrottslärare, inte jag, en idrottslärare och… jag var inte här då. Jag kom
precis efter. Samt rektorn som då var, som inte heller längre är här, tyckte att det här var bra
och borde göras.”
I – ”Hur tror du ledningen påverkar”?
M – ”Jag tror att det nästan är… jag tror det är ett måste. Alltså man måste ha en ledning som
tycker det här är bra. Även om du är en eldsjäl som idrottslärare eller någon annan personal



som tycker att det här är bra, det här ska vi göra, så tror jag att intresset dör ut så småningom
för i slutänden får man aldrig det man behöver i form av resurser och tid för att orka
tillräckligt länge utan då är det någon grej som sker och sedan dör ut. Så skolledningen det är
jätteviktigt.”

4. Vilka aktiviteter är vanligast på dina lektioner?
M – ”Ja, vi brukar prata om det där ofta, en känsla är att… Vi har inte skrivit ner något och
inte utvärderat, men att vi gör otroligt mycket så när vi brukar gå igenom våra perioder, vi
idrottslärare, så konstaterar vi gång på gång vad otroligt mycket vi hinner med. Det vanligaste
måste jag nog ändå säga, när man brukar se rubriker på vad man gör på gympan så skriver
man bollspel och då, om jag bara säger bollspel så tror jag nog fortfarande att det är den delen
som är störst. Men bollspel för mig är så oerhört mycket och där… Jag tror det är svårt att
hitta ett redskap som är så användbart som bollen. Alltså, den har sitt eget liv och den gör ju
att man kan göra väldigt mycket med boll. Men har man dåliga vibbar av bollspel, om man
tänker sig att man hatade basket när man gick i skolan för bollen var tung och det gjorde ont
va, då låter bollspel väldigt illa. Men här har vi kommit långt med ämnet tycker jag. Så
bollspel för mig är oerhört brett, men jag tror att en boll som redskap är fortfarande den
vanligaste.”
I -  ”När du säger bollspel, är det då rena idrotter eller varianter”?
M – ”Ja, då är det för mig mycket varianter och ju lägre ner i åldrarna brukar… Alltså man
går från lek till att prova på till att småningom få testa färdiga bollspel för det tycker jag
dom… Det handlar om en kunskap, att när man lämnar grundskolan ska man i alla fall känna
till dom vanligaste bollspelen. För att då kunna ta ställning till; är det här då något jag vill
fortsätta med? Men därifrån till att driva det längre tycker jag är fel. Du kan ju inte plocka
med alla elever att köra då, om vi då använder basket som ett skällsord här, tvinga dom till det
bara för att jag vill ha basket. Så är det inte. Jag driver det aldrig till sin spets. Det kan vara
mycket lekar och mycket udda bollspel. Alltså hittar man något nytt som inte är traditionellt
så kan man plocka upp det.”

5a. Hur upplever du närvaron på Idrott och hälsa lektionerna?
M – ”Jaaa, närvaron upplever jag som bra. God. Högstadiet för mig… Jag har jobbat både på
låg- och mellan- och gymnasiet och hög- och hög- var för mig det där, det är där man sitter på
bänken om man inte gillar idrott. Och det tror jag nog att det kan vara. Gymnasiet där kan
man ju välja; jag struntar i det här betyget, utan det är en kurs. På grundskolan är det ju inte
så, man måste dit så att säga. Därför gäller det för oss att göra det så lustfyllt som möjligt.
Nej, jag tycker vi har bra medverkan på timmarna, inte bara att man är där utan att man är
med också. Och då ska du veta att en del av våra elever har sökt hit.”

b. Vad tror du det beror på?
M – ”Ja, en del söker ju hit och då är det ju inte så konstigt, men jag tror att tittar man på
skolan i stort så tror jag inte att… man kan inte säga att vår skola präglas av sådana elever så
är det inte, utan 80 % någonstans är sådana elever som skulle ha gått här vilken skola vilken
skolan vi än ha varit, kan man säga. Så att jag tror inte det, men en viss del är ju så
naturligtvis. Och då tror jag att dom kanske kan sätta prägel på och bidra till att det blir
positivt runt timmarna. Alltså ju fler som är med så blir det ringar på vattnet på nått vis.
Istället för man får en kultur där dom flesta liksom struntar i  det, vilket ämne det än är.”

c. Tror du att innehållet på lektionerna påverkar detta?
M – ”Mmm… jag tror att… öööh… det är ganska självklart egentligen att om vi har, om vi
säger en klass på 25 elever så har du 3 stycken som inte alls gillar idrott. Klart om de märker



med tiden att på timmarna kan jag faktiskt ha möjlighet att välja eller att lärarna lyssnar på
mig vad jag vill för att kunna nå målen i det här så då är man i alla fall inte avskräckt från att
gå dit. Och det är väl oftast sådana som man ser på sidan om som har lite ont fast man kanske
inte har ont, ja det finns ju alla varianter, man har glömt kläderna, är lite krasslig. Så att jag,
definitivt tror jag att vårt sätt att jobba gör att fler är med. Det törs jag säga.”

d. Upplever du att alla elever – duktiga som svaga – stimuleras?
M – ”Ja, jag kan säga så här, att vi försöker så långt det går, men jag tror att jag ljuger om jag
säger att alla får det. För att vissa spelar det ingen roll hur man bär sig åt så vill man inte… Vi
kan ju gå från dom som inte ens vill gå till skolan över huvud taget. Så det är klart att det är ju
inte bara idrottsämnet. Det kanske är ett annat problem men det är klart att visst finns dom,
dom som man inte når. Och det är väl därför man också, ständigt, tycker att det finns saker att
göra. För det gör det verkligen.”

6. Vad tycker du är det viktigaste med ämnet Idrott och hälsa?
M – ”Äh, det absolut viktigaste det är att vi skapar ett intresse bland eleverna att fortsätta och
träna sig, att träna, och det intresset är… Skapar man ju genom att ha lektioner som är roliga
så att man förknippar, om vi så kallar det fysisk träning på nått vis då, men någonting roligt.
Det är naturligtvis en grund. Men det andra, och det är minst lika viktigt, och det är att kunna
svara på frågan varför. Varför är det bra att träna och röra på sig? Jag tror att för var och en är
det en känsla av att liksom varför gör jag det här, det vill jag kunna förstå. För annars gör jag
det inte. Och den drivkraften är olika mellan olika elever. För vissa räcker det med att säga att
vi ska spela en match och dom vill vinna. Medan det för andra är totalt ointressant, men
möjligtvis att man vill gå ned i vikt finns ju redan i den åldern… Och sen är det ju så att för
vissa är vore det ju bra också. Medan andra vill… Jag vill bara ha en bra kondition, och vissa,
nä, jag vill bara ha ett bra betyg. Alltså, det finns alla varianter. Så att, att göra det roligt men
att jag tror ännu mer att kunna svara på frågan varför.”
I – ”Hur jobbar ni för att de ska få veta varför”? (även svar på fråga 10, vår anteckning)
M – ”Just då tycker jag det här med att vi har lite mer idrott än de flesta skolor har, i ämnet,
skapar förutsättningar för det här. För vi kan faktiskt, och det gör vi, gå igenom, starta med
den här biten; varför är det bra att röra på sig, verkligen förstå vad som händer med
människokroppen. Det kan man ju tycka att man gjort förut men ofta har det ju blivit lite
grann så där, fem minuter i samband med en gympatimme på golvet och man säger några ord
och så tycker man att ahh… Vi bakar in teori i timmarna. Så behöver vi inte göra här, utan vi
har tid. Har vi kondition t.ex. så har vi teori, både film och… under någon timme, där vi tar
några minuter där vi går igenom och så omsätter vi det i praktiken. Så att vi försöker
verkligen gör det vi kan för att få dom att förstå; vad är visten med en bra kondition, hur
tränar jag den? Och det kan ju se olika ut för olika personer. Så att det är inte bara att remma
runt elljusspåret, för det kanske jag hatar va. Men jag kanske gillar att göra en lek och då kan
vi illustrera det här eller visa det med hjälp av att vi lär oss att ta pulsen och omförvandla den;
vad gav det här träningspasset? Det där gav lika mycket träning som det där, fast jag bara
toksprang då och här hade jag ju mycket roligare. Det tycker jag vi har tid till och vi pratar
mycket om det. Vi lär ju också ut om vad hälsa är, vad är det. Nu pratar vi ju om kondition
och kondition är till viss del… Då blir det jobbigt. Men för vissa är ju kondition kanske att ta
långa promenader om man är på den nivån och uppleva att det kan vara ganska mysigt och
trevligt och gå och prata med någon att det ändå ger någonting. Och därifrån kanske komma
upp till att kunna jogga en bit ibland. Så att, kondition är ju ett ord som kanske känns svettigt
och jobbigt, och oftast är det, och de flesta tycker att det är kul. Men, men jobbig måste det
nästan alltid va men det finns ju… Det är ganska brett ändå och det gäller ju att vara vaken



och inte bara stå där med tidtagaruret, då är man ju fel ute va, för dom flesta, vissa gillar ju det
också.”
I – ”Ni satsar alltså för att försöka få ihop det, baka ihop det, med praktiken så att dom förstår
sambandet, så att idrott och hälsa inte blir varandras motpoler”?
M – ”På vår skola så också ibland och man kan alltid göra mycket, mycket mer och vad jag
känner att vi inte har gjort som vi åtminstone kan göra mer det är att baka ihop med olika
ämnen. Att när vi gör en sak på idrotten kan man plocka med fler ämnen om man bara vet
vilka områden dom pratar om. Det har man också gjort genom åren, att man har kommit på en
bra idé, ja men nu jobbar vi med biologi och hemkunskapen men sen till att få rutin i det här,
att det här är ett paket, så här undervisar vi i vårt ämne, jag tror att där har vi en bit kvar. Jag
tror att det vanliga arbetet är det som är viktigast, som ger vanan, rutinen, återupprepning, ett
sätt att leva. Inte liksom en ”happening”.”

7a. Hur använder du dig av styrdokumenten i din undervisning?
M – ”Både och, måste jag säga. Alltså, vi använder varandra vi idrottslärare emellan, om vi
nu pratar om ämnet Idrott och hälsa, så använder vi varandra mycket som bollplank och hur
förbättrar vi det här osv. Naturligtvis med utgångspunkt från våra kursplaner, för där finns det
ju en grund, vi har ju våra betygskriterier och liknande som är hämtade därifrån, alltså våra
lokala kursplaner. Samtidigt blir det ju oerhört mycket man kommer på att det här kan vi göra
på ett annat sätt och så måste man då sätta sig och utvärdera hur följde vi våran plan, ska den
göras om? Så just nu känner jag att… Vi har pratat om att vi skulle sätta oss ned en dag och
göra om allt eller titta på om vi ska göra om allt, stämmer det här fortfarande verkligen
eftersom vi hela tiden förändrar vårt sätt att jobba så är jag osäker på om det där stämmer fullt
ut. Det ska det ju göra, bara en sådan sak som betygskriterier att dom ska ju verkligen… Det
här är nått som vi ska kunna stå för och dom ska vara så tydliga så att eleverna förstår och de
ska vara mer inriktad på att man verkligen kan utvärdera, vad har jag gjort, vad har jag kvar
då? Ibland kan jag tycka att det är lite luddigt, så att vi utgår ju från dom, självklart, men just
nu känns det som att jag skulle vilja sätta mig ned och troligtvis revidera den.”

b. Hur arbetar du för att nå målen i styrdokumenten?
M – ”Betygskriterierna ska ju vara tydliga men samtidigt får de inte vara så exakta så att man
kan säga att en elev får MVG om hon/han hoppar 5,20 m i längdhopp. Detta skulle vara enkelt
men i idrott så tycker jag att det handlar om någonting annat och där känner jag att jag famlar
lite fortfarande efter att få ned nått verkligen bra på pappret som gäller.”

c. Hur tycker du att du lyckas?
M – ”Jag tycker att vi lyckas bra. Det gör vi. Sen ska man också veta att det är ju rimligtvis så
att med mer tid för ämnet så ska naturligtvis fler av våra elever klara sig än en skola som har
två tillfällen. Annars vore det skräp av oss som lärare om jag inte lyckas gå längre med mer
undervisningstid, då har jag ju svårt att motivera varför man ska ha det och i alla fall i
utgångspunkt i betyg. Däremot kanske dom ändå har fått med sig en ökad förståelse och dom
har rört sig mer och vi har friskare barn. Vi kanske har barn som presterar bättre i andra
ämnen, vilket ju undersökningar visar att det finns ett klart samband. För oss har den utökade
tiden varit positiv så.”

8. Hur tolkar du ämnets namn ’Idrott och hälsa’, vad betyder det för dig och din
undervisning?
M – ”För mig är det ju väldigt brett, men hälsa det är ju… Vi har försökt väva in allt
verkligen, men hälsa, och det är det allra viktigaste, det är att må bra. Det finns
överhuvudtaget ingenting som är viktigare än att en människa mår bra, har en bra hälsa.



Ibland, och till stora delar, kan man ju påverka den och i vårt ämne väldigt mycket. Men sen
är ju hälsa någonting annat också, mentalt osv. och det kan jag hjälpa till med i idrottsämnet,
men man ska också vara medveten om att man kan stjälpa det i idrottsämnet. Har man klart
för sig det som lärare tror jag man har kommit en bra bit på väg så att man inte gör att någon
mår sämre. Det finns skräckexempel på det. Så ämnet då, idrott och hälsa, det är; dels idrott
förknippat med grenar så att vi lär oss en kunskap att ta med oss, att jag som vuxen kan åka
skridskor, jag kan ta med mina egna barn någon dag och ställa mig på skridskorna och lära
dom, jag vet hur man beter sig på en tennisbana, jag kan när jag blir vuxen kanske boka en tid
på tennisbanan för jag har varit med om det. Alltså det är en kunskap som gör att jag inte
avskräcks av det där när jag blir stor. Jag kan kanske valla ett par skidor och jag har åkt så
pass mycket skidor så att jag har balans i skidspåret, det kommer inte som någon
skräckupplevelse när jag är 25 år och ska börja åka med mina barn. Det är liksom idrott för
mig och med det följer ju en massa hälsa. Att jag mår ju bra om jag kan träna, jag mår ju bra
om jag… dels om jag rör på mig, men jag mår ju också bra om jag är självsäker att det här
kommer jag att klara av. Men sen är ju hälsa mycket mer; vi har ju pratat om det här med
kost, träningslära; att jag förstår alltså varför gör jag det här. Ok, hur gör jag då för att
förbättra det och det och det osv.? Den kunskapen det är också hälsa för mig, att jag själv bär
på den kunskap som krävs för att kunna hålla mig frisk. På det här sättet alltså, sjukdomar kan
man inte göra så mycket åt, men vissa av dom påverkar vi ju genom en bra fysik också. Så att
svaret är att det är ju jättebrett, men vi försöker verkligen att fånga allt. Hälsa är att må bra
och vi pratar mycket om det, att det är olika för olika individer och att få var och en att hitta
sin väg till att ha en bra fysik.”

9a. Vad är hälsa för dig?
M – ”I stort sett det som jag sa på förra frågan.”

b. Förmedlar du den kunskapen till eleverna? Om ja, hur gör du det? Exempel? Om nej, vad
beror det på?
M – ”Ja, det tycker det. Och det känns skönt att vi idrottslärare ofta pratar om det här och på
den skola som jag nu är idag, den här, så har vi… pratar vi samma språk. Alltså jag har ju haft
kollegor som inte alls tycker som jag, ja ’inte alls’ är väl att ta i, men i åtminstone vissa bitar
inte har hållit med. Så därför känns det här helt rätt. Vi tycker i stort sett likadant och om det
här tycker vi likadant; att var och en måste ha chansen att hitta sitt va. Idag är inte idrotten
som förut, vi betonar inte prestationen på samma sätt som förr, t.ex. att man står med
tidtagarur för alla elever, som man fortfarande kan se på vissa skolor. Till och med på
lågstadiet har jag sett detta senast i år, inte på vår skola då. Därmed inte sagt att man inte kan
ha löptävling för dom som vill, men då anmäler man ju sig frivilligt. Det för att de duktiga
också ska få en chans att visa vad de kan. Annars finns risken att man tappar en klick som
egentligen från början kanske tyckte bäst om idrott. Vi brukar gå igenom grunden i
momenten, det här jobbar vi med och det här kan alla göra lika bra t.ex. alla kan göra sitt
bästa – det kan ju den bästa och det kan ju den sämsta. Alla kan bidra till att en lektion blir så
bra som möjligt, även om vissa kan bidra mer genom sin kunskap. Men alla kan bidra även
om jag är sämst på någonting så kan jag ju ändå bidra till att lektionen blir så bra som möjligt,
genom att jag gör det jag kan.”
I – ”Hur förmedlar du din bild av hälsa till eleverna”?
M – ”Ja, det kommer ju fram på flera sätt, dels att jag använder som jag sa förut då att jag har
en teoretisk del som gör att jag kan förmedla själva kunskapen, det är ju ett sätt. Men sen är
det ju också att visa att jag verkligen står för det jag säger och det kan ju t.ex. vara att inte
ägna all min tid åt dom som är duktiga i mitt ämne. För då förmedlar jag åtminstone min syn
på det här som jag står för till dom som har det lite svårare. Det är inte världens lättaste jobb,



vi har, att vara lärare. Det ska man ju vara klar på men man får ju göra sitt bästa. Sen tror jag
också att visa att jag är sån som människa själv det kan ju vara att jag själv beter mig på det
här sättet när det gäller träning och allt möjligt och framförallt att må bra. Jag tror att det är
svårt att vara sur på en människa som är glad.”

10. Tror du eleverna förstår vikten av hälsa genom de aktiviteter ni har i undervisningen?
Tror du att de kan se sambanden där emellan?
M – ”Jag tycker det är viktigt att eleverna har tänkt till när det gäller aktiviteterna på idrotten
så att dom lägger upp dom utefter vad dom ska göra på kvällen eller dagen efter, allra helst då
när dom har möjlighet att själva välja. Sen kanske jag inte alltid köper det dom säger, jag
köper exempelvis inte det att de inte byter om och inte är med för att dom har en tävling i
morgon och är rädd att göra illa sig. Man kan alltid byta om och göra någonting, jogga med en
kompis. Att välja bort idrotten för att spara sig bör man aldrig göra, det visar inte en bra
attityd till ämnet. Man kan alltid vara med, har du t.ex. ont i foten kan du alltid köra
överkropp i gymmet.”

Intervju med Anna, Byaskolan

1. Vad har du för utbildning?
A – ”Jag har gått idrott och annat ämne 4: an till 9: an på Umeå Universitet och jag gick den
utbildning som började -94 till -98.”

2. Hur länge har du arbetat som idrottslärare?
A – ”Jag fick jobb direkt och har nu jobbat 5 år aktivt som lärare, jag tog ett sabbatsår mitt i
och for till England.”

3a. Hur mycket Idrott och hälsa har en åk 9 på er skola?
A – ”En 9: a har två gånger 60 minuter vanlig idrott och hälsa alltså och sen så har dom 60
minuter som kallas bara ’hälsa’ som är tillsammans med alla andra klasser, där man gör lite
allt möjligt. Det finns olika alternativ, dels ska det vara, har vi tänkt att det ska vara lätt. Om
man inte vill byta om ska man inte behöva göra det så därför finns det då promenad, en slinga
på ungefär 4 kilometer. Sen så varierar aktiviteterna, vi brukar försöka lägga upp efter
årstider, men just för tillfället så finns det simning, badminton, skateboard, pingis, basket och
boxersize. Dom aktiviteterna finns just nu. Simning och promenad är ständigt aktuella och sen
byter vi efter elevernas önskemål och så.”

b. Vad tycker du om den tidfördelningen? Vad beror det på?
A – ”Alltså vi har länge, eller länge, men i kanske tre år har vi försökt få till ytterligare en
timme. Men då ska man liksom kämpa så där med näbbar och klor för vem ska ge tid osv. Så
att vi tycker att det är lite för lite, men… Man måste gå genom rektor och sen måste
kommundelsnämnden godkänna det också. För att i den här byn har vi en egen
kommundelsnämnd som ligger under kommunen. Men först och främst måste man få rektorn
med.”

4. Vilka aktiviteter är vanligast på dina lektioner?
A – ”Jag ska säga det, att om man tittar över ett år, det vi har absolut flest lektioner av på ett
år det är; simlektioner har vi sex stycken, vi har skidor ungefär sex, skridskor ungefär sex sen
ligger övriga aktiviteter ganska… ungefär tre-fyra-fem lektioner sådär. Bollsporter får ju
ganska… bollsporter har vi kanske en gång i veckan förutom själva vinterhalvåret då vi åker



skidor och skridskor då har vi ingen bollsport. Annars ligger det nog en gång i veckan som vi
varvar upp med cirkelträning, redskap, dans osv.”

5a. Hur upplever du närvaron på Idrott och hälsa lektionerna?
A – ”Alltså den är överlag väldigt bra tycker jag. Jag tycker inte att det är något större
problem och dom som… Det finns några som inte är med på idrotten och dom har så kallad
anpassad studiegång, dvs. man har plockat bort vissa ämnen för att satsa på basämnena,
svenska, matte, engelska. Annars upplever jag det inte som något större problem.”

b. Vad tror du det beror på?
A – ”Alltså jag tror att det beror på samhället, alltså att det… Den här byn är ett ganska
idrottsaktivt samhälle. Det finns ganska mycket föreningar, det finns redskapsgymnastik,
innebandy, basket, fotboll… Så att det finns… Simning. Så dom flesta gör något annat på
fritiden och då är det också mycket roligare på idrotten. Eftersom så många redan är aktiva så
tror jag att man drar med sig dom andra, det blir inte lika tufft att inte gå på idrotten. Därför
tror jag att det är själva omgivningen som gör det.”

c. Tror du att innehållet på lektionerna påverkar detta?
A – ”Ja, alltså vi har ju verkligen tänkt på att, nu låter det kanske dumt när man säger att vi
har en bollektion i veckan, men vi har verkligen tänkt att inte lägga fokus på boll, för att det är
väldigt vanligt. Och vi har ju elever från två olika byar där den här byn har haft en
idrottslärare från början så dom eleverna är väldigt vana att ha varierade aktiviteter, men dom
som kommer från den andra byn är inte det. Dom har… dom vill bara spela innebandy och
fotboll, så att det är väldigt stor skillnad mellan eleverna från dom olika byarna. Jag tycker
verkligen att vi varierar, vi har ju liksom tre danslektioner, vi har ju tre redskapslektioner…
Jag tycker att vi varierar, sen har vi en period på våren när dom får välja, det är ungefär tio
veckor och då brukar det komma redskapsidrott och lite dans och så där. Det blir inte bara
bollsporter.”

d. Upplever du att alla elever – duktiga som svaga – stimuleras?
A – ”Alltså det där är ju jättesvårt. Och det där är ju någonting som man kan… Det som man
kan ha ångest för det är att man inte kan skapa utmaningar för alla kan jag känna och ibland
ligger tyvärr fokus på dom som inte kanske är jättebra, att man försöker att ’men kom igen
nu’ liksom och ’försök och prova’ och så där. Ofta när man lägger en, när jag planerar en
lektion så planerar jag alltid att det ska finnas aktiviteter för dom som kanske inte är så bra.
Jag prioriterar väldigt sällan dom som är jätteduktiga, alltså att jag gör en lektion som bara
fokuserar på dom. Och vissa moment är ju mycket lättare att göra, som redskapsgymnastik
kan man göra från den enklaste kullerbytta på lutande plan till att göra handvolt på en och
samma lektion utan att någon liksom behöver känna att lektionen ger speciell fördel för den.
Men ibland på boll då blir det ju mainstream liksom, jag lägger någonstans ribban i mitten och
så blir det.”

6. Vad tycker du är det viktigaste med ämnet Idrott och hälsa?
A – ”Jag tycker att den här sociala fostran som sker på en idrottsaktivitet är jätteviktig, för nu
är ju inte jag så pass gammal så att jag kan se en tendens, men jag tycker att samhället är
ganska mycket ’ja, det är vikigast att just jag klarar mig framåt’, och då tycker jag att många
aktiviteter inom idrotten måste man liksom samspela och lära sig att jobba med varandra, man
kan liksom inte köra ett race helt själv. Och just den träningen ser man inte i så många andra



ämnen i skolan. På många teoretiska ämnen, visst gör man grupparbeten men det är ändå som
en annan, det blir inte det här spontana konstellationen som det blir på idrotten, och där tycker
jag att idrottsämnet har ett jättejobb att göra, liksom fostra, jag höll på att säga lagspelare,
alltså att man kan samarbeta. Det tycker jag är viktigt.”

7a. Hur använder du dig av styrdokumenten i din undervisning?
A – ”Alltså, dom ligger, vad ska jag säga, någonstans i bakhuvudet. Det är inte så att jag
plockar fram dom med jämna mellanrum och checkar av att jag liksom har följt Lpo -94. Vi
har ju våra betygskriterier som man naturligtvis utgår från, från Lpo -94, och det är ju dom
man jobbar närmast. Lokala kursplaner och lokala betygskriterier. Det är utifrån dom jag
jobbar, jag tittar som ganska sällan på Lpo -94, utan det är liksom när vi reviderar och gör om
dom här som vi tittar på dom.”

b. Hur arbetar du för att nå målen i styrdokumenten?
A – ”Ja, hur jobbar vi? Vi är ju tre idrottslärare som är anställda liksom för att undervisa på
högstadiet och det är ju liksom vi som samarbetar så vi lägger upp, vi har ett gemensamt
liksom, hur ska jag säga, inte lektionsplanering men terminsplanering. Så att vi går igenom
samma saker, vi använder oss av… Vi har inte enskilda teorilektioner, utan vi har delar av
lektioner som vi kanske har teori för vi tycker, vi prioriterar även rörelse, att man ska vara
fysiskt aktiv. Vi bygger in vissa teoretiska bitar som kan vara svårt att ta liksom i
rörelseaktiviteter, såsom träningslära och lite ergonomi och så där. Sen hur vi specifikt
arbetar…? Vet inte riktigt. Vi måste ju erbjuda allting som står att man ska kunna nå upp till.
Står det liksom att, för vi har t.ex. som MVG-krav att man ska visa goda ledaregenskaper, och
då måste man ju ges möjligheten att få prova på det. Jag brukar titta på dom inför varje
moment, vi har dels allmänna sen har man liksom lite mer inför varje moment så där. Så tittar
jag och så tänker jag; ja, just det, i simningen har vi ställt dom här målen, ja men då lägger jag
upp min planering så här.”

c. Hur tycker du att du lyckas?

8. Hur tolkar du ämnets namn ’Idrott och hälsa’, vad betyder det för dig och din
undervisning?
A – ”Alltså, Idrott och hälsa tolkar jag som att man har plockat bort fokus från rena
prestationer, att man inte behöver hoppa 5,20 i längdhopp för att nå en bra hälsa eller att man
kan nå ett bra betyg i ämnet Idrott och hälsa. Att man liksom har ett mer fokus på… Vad kan
jag göra för att må bra, alltså vad gör jag för att nå hälsa… Det kan man göra genom att
idrotta… Alltså att man har som vidgat begreppet från ren prestation till att vara mycket
större. Och jag har ju bara arbetat medan det hette idrott och hälsa. Men jag har ju gått i
skolan när det var liksom bara idrott. Jag skulle säga att vi är mindre fokuserade på prestation
än vad det var när jag själv gick i skolan. Det kan ju… Det vet jag inte om det beror på vad
ämnet heter eller vilken läroplan det var då jag gick. Eller om det beror på rent läraren som
individ, men jag tror att det är mer alltså utformningen i själva ämnet och styrdokumenten
som gör att det är skillnad.”

9a. Vad är hälsa för dig?
A – ”Hälsa för mig, det är att må bra, att jag liksom orkar göra det jag ska, att jag… öööh…
att jag mår bra så jag orkar med mig själv och omgivningen och liksom att ingen ska
behöva… Som lärare så är man ju ganska officiell person och jag kan ju känna att om inte jag
mår bra, så ska det liksom gå ut över annat folk och jag träffar ju kanske 100-120 elever varje
dag. Jag tycker det är viktigt för samspelet att, att man får må bra. Och det behöver inte vara



att man orkar löpa ett maraton utan att man liksom klarar av vardagssituationer, jag kan gå
och handla och orkar bära, liksom, en halvtung påse utan att få panik. Ja…ja, det är hälsa för
mig.”

b. Förmedlar du den kunskapen till eleverna? Om ja, hur gör du det? Exempel? Om nej, vad
beror det på?
A – ”Ja och nej, alltså jag… I grunden är jag en väldigt positiv person, tror jag åtminstone, det
är vad jag upplever själv att vara och just det tror jag avspeglar sig på människor i min
omgivning. Jag kan inte säga om det beror på att jag mår bra som person, att jag lever ett
hyfsat hälsosamt liv. Naturligt så har man ju svackor upp och ned och det märks ju även på
humöret och det avspeglar ju sig på min omgivning också. Men jag har aldrig varit så under
isen så att jag kan säga liksom att det är si eller så.
Jag försöker ju prata med mina elever och jag känner ju dom så jag kan ju se på dom att ’du,
idag såg det jobbigt ut, hur är det idag’. Ja, och endera så är det ingenting eller så är dom
förkylda och är dom förkylda så brukar vi inte ta någon annan diskussion med dom men
annars brukar vi fråga liksom ’käkar du frukost, hur är det’ och ibland brukar vi ta upp det här
med motionsvanor och då kan man ju ta upp det här att man behöver ju inte fara ut och jogga
utan man kan ju ta en kortare promenad, ’har ni hund’, ja men gå ut med hunden. Försök och
liksom hitta nått sätt att röra på dig lite för man mår ju liksom bättre och orkar mer och skolan
blir lättare. Man får ju försöka… Det blir ju liksom faktabitar så där ibland, man kan känna att
man rapar lite så där fakta, ja men hälsa är ju det och det och det. Vissa behöver det och vissa
har ju inte det stimuli hemifrån heller och då tror jag att man har en väldigt viktig del som
idrottslärare. Majoriteten av våra elever rör sig helt okej mycket. Där har jag ingenting att
säga. Jag behöver inte säga det att ’spring mer’, utan så länge dom gör hyfsat. Mitt jobb är ju
på dom här två, tre stycken i varje klass som aldrig gör någonting, det är dom jag lägger mitt
krut vid.”

10. Tror du eleverna förstår vikten av hälsa genom de aktiviteter ni har i undervisningen?
Tror du att de kan se sambanden där emellan?
A – ”Alltså för vissa är det säkert jättejobbigt att vara på idrotten och dom kan jag tänka mig
inte alls ser positiva ”biverkningar”… Det som händer i kroppen, alltså man är jättetrött efter
att man har haft cirkelträning och man kanske får träningsvärk och har ont i några dagar och
jag har till och med föräldrar som har ringt och skällt på mig för att dom har haft ont. Att ‘vad
har ni gjort på idrotten’… nja då brukar jag säga att det kallas träningsvärk och det är
någonting som är positivt för det visar att man har tagit i lite grann. Men då är jag inte säker
på att dom ser det positiva och att man i slutändan kommer ut som en piggare och fräschare
människa om man håller i det här. För gör man det liksom kanske i nått enstaka fall bara, tar i
ordentligt en gång i månaden så vet jag inte om det räcker… Och jag är inte säker på att alla
har greppat. Teori och praktik, även om jag försöker gå ihop, går inte alltid ihop, och vi har
även samarbete med hemkunskapen det här med kost och idrott. Då brukar vi göra så här att
dom brukar få komma till mig, och så får dom simma 20 minuter och så sen så går dom till
hemkunskapen och då får dom då välja; ’nu har du ju gjort av med ungefär så här mycket
energi, väljer du den här skålen med chips eller väljer du det här eller liksom det här. Så här
mycket morötter får du liksom käka, vad tror du är bäst för dig?’… Och då greppar dom det,
när det blir en väldigt konkret situation. ’Oj, är det bara så där lite som är, ja då blir jag ju inte
mätt’. Nej, precis och så får man utgå ifrån det. Det är nog viktigt att inte ha en massa tomma
ord, så där, utan man måste knyta det med nått konkret. Alla mina elever vet att om man
tränar sin kondition så blir hjärtat starkare och man kan pumpa runt mer blod osv.”

Intervju med Lena, Cityskolan



1. Vad har du för utbildning?
L – ”Jag har gått fyra år på Umeå Universitet, varav tre år är idrott, idrottspedagogik och ett år
engelska.”

2. Hur länge har du arbetat som idrottslärare?
L – ”Nu ska vi se, fyra, fem år blir det nog med allt inräknat.”

3a. Hur mycket Idrott och hälsa har en åk 9 på er skola?
L – ”Två gånger 50 minuter i veckan.”

b. Vad tycker du om den tidfördelningen? Vad beror det på?
L – ”Jag tycker att det är lite för lite och frågan är om jag skulle vilja att man förlängde
lektionerna eller om man… Jag tror ju hellre på en till lektion i veckan, det tror jag skulle vara
mer väsentligt.”
I – ”Skulle det vara svårt att få till det”?
L – ”Ja, det är ju så här att det här är kommunens största skola som jag har förstått det och
skolan är inte riktigt dimensionell för det elevantal vi har. Så att det går inte att packa in mer
för då får eleverna gå till fem varje dag. Även om det skulle vara så att dom frivilligt tog på
sig en timme mer så schemamässigt så ryms man inte.”
I – ”Har ni fört en diskussion med rektor om detta”?
L – ”Ja, jag har varit och fört fram, och jag vet att dom andra idrottslärarna har varit på om det
också, om dom här 30 minuterna som ska erbjudas varje dag. Och försökt få till stånd, det har
legat lite på is, men jag har inte kämpat så hårt för det eftersom jag ska vara mammaledig
snart. Men vi har ju diskuterat det och det är ju schemaproblemet, som alla gömmer sig
bakom i alla fall.”

4. Vilka aktiviteter är vanligast på dina lektioner?
L – ”Det blir ju oftast mer, vad ska jag säga, lagidrott/bollsporter. Det är lätt att man glider
över på det för att det finns så många olika. Och sen är det ju det att, om man ser dom
traditionella tjej-idrotterna, dom kräver en större fysisk insats. Ska jag ha, vill jag köra
aerobics eller dans eller någon av dom här stora gruppträningsgrejerna, då måste jag ju in och
leda. Om jag inte kör cirkelträning och har trimmat in dom, annars måste jag ju visa allting,
vad de ska göra. Så det blir mycket högre fysisk belastning på mig, hela passet igenom. Och
det tänker man inte på förrän man står där och kör aerobics en hel vecka med eleverna. Det
kommer jag aldrig att göra om något mer, att köra aerobics en hel vecka, och tänka att ’det här
är lugnt’. Vi kör oftast i block och det är ju upp till oss idrottslärare hur vi väljer att lägga upp
det, men man är ju styrd av vissa yttre förutsättningar som om man har helsal eller halvsal.
Handboll är ju lite svårt att spela på halvsal. Bollsporterna är ju lättare… Man kan ju köra tre
mot tre i fotboll på halvsal och då får man till två planer samtidigt och kan hålla en ganska
hög elevaktivitet. I mån av att yttre förutsättningar stämmer så försöker vi variera.”

5a. Hur upplever du närvaron på Idrott och hälsa lektionerna?
L – ”På den här skolan är den hög. Inte nå mycket frånvaro. Det är klart att det är mycket hur
man trimmar in dom också, många som kommer från mellanstadiet är rädda för idrott och tror
att man är en ilsken terrier med militärbakgrund och jag brukar försöka vara så där att ’dom
måste baske mig vara med’ för jag vill inte ödsla tid på att dom ska komma med en massa
falska orsaker till varför dom inte ska vara med. Tio minuters lögn i början på varje lektion
innan vi ens har kommit skott, det är så onödigt. Då är det bättre att dom säger att ’vet du att



jag är jätte, jätterädd för att hoppa trampett’, ja, men säg det då så kanske vi kan lösa det, eller
att ’jag vågar inte byta om med dom andra’, ja, det kan vi också fixa. Bara man säger vad det
är för annars har jag ju ingen chans att hjälpa heller.”

b. Vad tror du det beror på?
L – ”Alltså, dels har ju idrotten en ganska hög status på den här skolan, mycket idrottselever,
vi har ju elever som kommer hit från andra stadsdelar för att vi har ett… dom har möjlighet att
spela hockey på skoltid, t.ex. som en del av egen planerad tid. Istället för elevens val och
skolans val och sådana saker, så har vi lagt en timpott då. Sen har vi även musik och bild och
det är ganska studiemotiverade elever, studiemotiverade elever har oftast hög motivation även
för andra ämnen.”

c. Tror du att innehållet på lektionerna påverkar detta?
L – ”Alltså det är inte svårt att skrämma bort en elev med svagt självförtroende, det finns ju
inget ämne som är så utlämnande, så att det är klart att innehållet… Men jag tycker att vi fick
en ganska bra utbildning på den biten, att tänka till lite grann; hur man säger och vad man
säger och… Och så att dom känner att man är människa och att man får vara människa. Att
kraven på dom motsvarar det man kan förvänta sig av dom.”

d. Upplever du att alla elever – duktiga som svaga – stimuleras?
L – ”Ja, jag brukar vara ganska tydlig, alltså det är svårt att bli konkret utan att peta i
betygskriterier, men samtidigt brukar jag använda dom ganska mycket, speciellt i 8: an och 9:
an. Tala om för dom att, som jag ser det, så kommer inte riktigt prestationen, den fysiska
prestationen, om vi börjar snacka om att man ska orka springa två kilometer faktiskt, eller
börja titta på tider i alla ämnen, förrän vi börjar prata om MVG. Annars handlar det om att
vara där, alltså G-nivån; du ska vara där, du ska försöka och du ska prova. Man kan aldrig få
ett IG för att man är klumpig, eller för att man inte gjort någonting förut.”

6. Vad tycker du är det viktigaste med ämnet Idrott och hälsa?
L – ”Att presentera en bredd, att presentera en… Så mycket, alltså att genom en
allmänbildning inom idrott… Jag brukar säga skillnaden på vad eran idrottstränare säger och
vad jag säger det är att eran idrottstränare vill lära er att bli så bra innebandyspelare som
möjligt. Jag vill lära er om spelet innebandy, likaväl som jag vill lära er om spelet fotboll, hur
man kan träna innebandy, hur man kan träna fotboll, hur man kan träna aerobics, hur man kan
träna upp sin kondition. Så ser jag på det jag gör, medan en idrottstränare vill trimma fram
den bästa möjliga innebandyspelaren. Jag vill visa olika sätt att lära sig och olika sätt att…
Alltså basgrejen är ju att; olika sätt att ta hand om kroppen. Sen om dom väljer att göra det
genom att spela innebandy eller alternativt att klättra i berg. Men jag vill visa dom olika sätt
att ta hand om kroppen.”

7a. Hur använder du dig av styrdokumenten i din undervisning?
L – ”Vi har ju… Alltså som det är nu så har jag gått på datorn, lite grann, och det som är på
hemsidan och skolverket, för den lokala behöver omarbetas den är väldigt, den vi har lokalt,
den är väldigt konkret men vi har inte använt, vi har inte uppdaterat den hela tiden just nu, det
har inte funnits riktigt tid. Det är det jobb vi håller på med nu. Men jag jobbar utifrån den
nationella. Också försöker jag förklara för eleverna ’aa, vad betyder det att bedriva skadefri
idrott, vad betyder det’? Det kan vara t.ex. att när man blir förbannad så kastar man inte iväg
hockeyklubban tvärs över plan.
Det här går jag igenom i början på terminen, i mitten på terminen i samband med
utvecklingssamtal. Jag ska ha nästa vecka eftersom det börjar dra ihop sig till betygsättning.



Jag tjatar ganska mycket på dom för jag vill inte veta av att det kommer en elev som säger
’jag har ingen aning om vad jag ska göra’. Och det är svårt för högprestationselever för att
dom blir stressade. Men samtidigt vill jag inte stå där sen, alltså jag vill veta att jag ryggen fri,
jag har ändå förklarat för dom, jag har gett dom jättemånga chanser att förstå. Jag försöker att
inte rikta in mig på momenten för då kan det bli också att ’ ja, men vadå, hur lätt är det, vi har
ju inte kört nå hockey’.”

b. Hur arbetar du för att nå målen i styrdokumenten?
L – ”Alltså, det som står i de nationella styrdokumenten är ganska allmänt hållna riktlinjer
och dom går ju att applicera på olika… Och ibland så frågar dom, och är väldigt på hugget,
och ibland så beskriver jag det här och ibland när jag tycker att dom, det är ju enklast med 9:
orna, om jag tycker att dom ballar ur och beter sig trassligt, då kan jag ta konkreta exemplen
och ibland kan det kanske upplevas som att jag ska skrämma upp dom lite grann och det gör
jag kanske men… Bara så att dom tänker till, så att jag har påmint dom i alla fall. Men jag vill
ju inte ge som magsår och det är den balansgången man har. Pratar jag betyg hela tiden med
en elev som vet att det inte är riktigt accepterat hemma att komma hem med ett G, då är det
klart att den här eleven får ont i magen och tror att det här gäller mig allting. Det är dom
elever som tar åt sig som inte behöver ta åt sig. Allra helst på idrotten eftersom det är så
utlämnande.”

c. Hur tycker du att du lyckas?
L – ”Ja, ibland så kan jag tycka att jag lyckas jättebra och så kommer det någon av MVG-
eleverna och säger ’hur ska jag kunna få MVG om jag inte får knycka bollen, om jag…
Vaddå, ska jag köra över alla då?’ Och då känner jag att då är jag tillbaka på ruta ett IGEN.
’Men jag springer ju fortare än alla andra, vaddå, du säger ju att det inte spelar någon roll’.
Jag säger ’ja, men jag vet att du springer fortare än alla andra’, ’ja, men va ska jag göra då, jag
har ju gjort allt, jag springer fortare än den och den och den, och den har MVG. Ja, om du
säger att jag inte får tacklas t.ex. som man gör i fotboll, hur ska jag då kunna visa att jag är
bäst?’ Jag tror att det mycket är en mognadsfråga också så ibland kan bli helt, man vill bara
slita sitt hår. Jag tycker att jag förklarar, men när dom blir frustrerad och kommer två veckor
innan terminens slut, då får man bara försöka andas djupt och säga liksom ’okej, jag bortser
från det du säger nu för du är inte riktigt klok’. Ibland lyckas jag och ibland inte, och ibland så
tror jag att jag har lyckats i huvudet på eleverna men sen så tappar dom tråden. Det är därför
man måste påminna, man måste komma ihåg att dom är så otroligt ung.”

8. Hur tolkar du ämnets namn ’Idrott och hälsa’, vad betyder det för dig och din
undervisning?
L – ”Politiskt korrekt. Öööh, ja, alltså ska jag lära ut hälsoarbete i skolan så måste jag ju ha ett
ämne som tillåter en hälsoaspekt. Och det tycker jag inte riktigt att jag har, för att jag har för
lite resurser, jag har för lite fysiskt utrymme, för lite tidsmässigt utrymme. Men jag bedriver
ändå ett hälsoarbete för det är ju ändå bättre än ingenting. Jag tycker ju att, och i och med dom
betygskriterierna som finns så är det en annan inriktning. Man får kämpa ganska hårt mot
föräldrar, för dom fattar inte vad man pratar om. ’Ja, men lilla Pelle är ju faktiskt hur
vältränad som helst’, ’Ja, men han är ett praktarsle på plan, han kan inte göra någonting utan
att fuska, jo men han springer ju fortast’, ja, då är vi där igen. Den stora kampen kan man
bedriva mot föräldrarna om man vill, och så säger man bara ’läs innantill på hemsidan, läs
innantill i de dokument jag har att rätta mig till’. Jag har inget val, jag måste göra så här. Vi
kollegor diskuterar mycket tillsammans om det här och vi tycker väldigt lika. Det kan till viss
del bero på att vi är utbildade ganska nära varandra och några av oss har förmodligen haft



samma lärare med samma tänk. Vi är ganska duktiga på att träffas och prata igenom det här,
det är ganska prestigelöst sådär, och det är ju då man lär sig.”

9a. Vad är hälsa för dig?
L – ”Ja, nu dyker dom här definitionerna upp, jag har läst samma böcker som ni. Nej, men det
är väl att kroppens ska funka, kroppen ska funka, kroppen ska må bra och för mig är det ingen
skillnad, jag blir sjuk om jag är still. Min kropp funkar inte utan träning och det har jag lärt
mig, och min skalle funkar inte utan träning heller och då pratar jag inte om det här att fara
iväg till en träningslokal. Men dom perioderna som jag blir stillasittande som förra
graviditeten och en period efter det, och även nu har det börjat trassla, min rygg och bäckenet
håller inte. När jag blir stillasittande och verkligen inte kan göra någonting så märker man att
man går ner i skallen på en gång, man blir inte pigg. Och att, jag menar, tänk då på elever som
sitter uppe halva natten framför datorn, och det är det enda sociala liv dom har. Föräldrarna
tycker inte alls att det är något konstigt. Hälsa, ja men det är att kroppen ska funka som den är
gjord för, för det den funkar allra bäst. Och man kommer inte åt det bara genom kost eller
bara genom samtalsterapi eller bara genom löpning. Utan dom bitarna måste funka.”

b. Förmedlar du den kunskapen till eleverna? Om ja, hur gör du det? Exempel? Om nej, vad
beror det på?
L – ”Ja, alltså det blir ju här mer fysiskt inriktat. Sen är jag ganska mycket för det sociala
samspelet, att dom måste uppträda respektfullt mot varandra. Så att, det här med kostbiten
t.ex. är jag inte inne mycket och rör i. Men socialt gentemot varandra, att vi har samma… Det
kan låta jätte fyrkantigt, men alltså; vi ska ha samma regler och det gäller för alla och det är
ingen som har någon gräddfil. Det handlar ju om att dom ska fokusera på det vi gör, och inte
göra något annat. Jag hoppas att dom känner att dom får bitarna; det här sociala och att dom
får fysiska fostran. Alltså baskunskaperna som vi behöver, då har dom åtminstone sitt eget val
och ett val har man ju inte om man inte har någon fakta.”

10. Tror du eleverna förstår vikten av hälsa genom de aktiviteter ni har i undervisningen?
Tror du att de kan se sambanden där emellan?
L – ”Öööh, jag tror att genom det vi gör nu så kan dom förstå det sen. Alltså, för att på djupet
att förstå hälsoarbete och förstå… Alltså det kommer inte förrän man kommer ur tvångssitsen
som man är i på grundskolan och gymnasiet. Jag tror inte att eleverna ser gymnasiet som ett
fritt val. Utan det är inte förrän man kommer på Universitet och senare, när dom har den här
möjligheten att kunna välja helt själv… som dom kommer att förstå vikten av hälsa, att dom
förhoppningsvis greppar hälsoarbete. Hittills kan de lära sig vad hälsoarbete är och jag kan ge
dom en massa baskunskaper, samma sak som när man gick Universitetet själv; första året så
läste man bara en massa saker som man trycker in i huvudet, sen när man skulle skriva sin
uppsats, i fyran, då var det som ’jaha!’. Då var det som; ’vars har jag det pappret?’. Och då
greppar man det och tyvärr är det så att man kan inte vara där mognadsmässigt förrän man är
där. Man kan bara hoppas att det fastnar så mycket som möjligt och jag kan bara försöka
trycka i dom så mycket som möjligt och sen hoppas att det sitter lite grann. Jag hoppas,
förhoppningsvis får dom en repetitionskurs på gymnasiet i alla fall. Sen får man bara hoppas
att de kan omvandla det på ett eget val sen.”



Intervju med David, Lilla profilskolan

1. Vad har du för utbildning?
D – ”Jag har grundskolelärareutbildning, 4: an till 9: an. Jag började hösten -97 och blev klar
på våren 2001.”

2. Hur länge har du arbetat som idrottslärare?
D – ”Jag gick ut på våren och fick jobb här på den här skolan på hösten 2001. Jag har alltså
jobbat i snart fyra år.”

3a. Hur mycket Idrott och hälsa har en åk 9 på er skola?
D – ”Dom har två gånger 50 minuter. Men sen på våran skola så har vi ett hälsoprojekt, och
det innebär att dom har två timmar ytterligare, alltså dvs. att dom har fyra tillfällen för idrott
per vecka, och dessa är obligatoriska. Projektet är uppdelat i perioder, cirka sex veckor per
period, då det finns ett antal val, cirka 10 till 15 grejer och då väljer dom till sin
sexveckorsperiod och sen byter dom efter det. Så långt som möjligt försöker vi lägga dessa
två tillfällen på andra dagar än när eleverna har idrott och hälsa.”

b. Vad tycker du om den tidfördelningen? Vad beror det på?
D – ”Alltså två gånger 50 minuter känns ju lite lite, med tanke på att barn rör sig lite lite. Nu
när vi har projektet så är det ju kanonbra. Och sen finns det ju det här nya direktivet från
regeringen att det ska finnas 30 minuter per dag. Vi har ju inte 30 minuter per dag nu när vi
har projektet men vi har ju istället längre lektioner fyra dagar i veckan så det känns som att
det är ett stort steg. Projektet började genom att en lärare här på skolan som verkligen brann
för det, alltså kände för det, och fick igenom det och tog det… Ja, och nu är det andra året vi
har det. Och så tog han det då med alla arbetslag och kom med sin idé då om det här att det
ska finnas ett smörgåsbord, där eleverna får välja riktigt vad dom vill ha. Då det var då den
läraren som har tillsammans med… Nu har vi då en projektgrupp på skolan, med en 10
stycken som jobbar i gruppen. Så han har fått med sig då några stycken och det har ju
underlättat. Vi är flera som är positiva till det och så här. Det viktigaste till det här projektet
var att vi hade en person som verkligen brann för det. Det har inte varit ledningens förtjänst,
men kommer den med så underlättar det ju ännu mer för att de har ju mer bestämmelser för
schemaläggningen och tjänstefördelningen och sånt. Men nu hade vi en person som riktigt
brann för det.”

4. Vilka aktiviteter är vanligast på dina lektioner?
D – ”Orientering, naturligtvis bollsporter och vintersporter är vanliga, att vi kör skridskor och
skidor, det har vi ju vissa perioder, då har vi ju dom grejerna. Jag tycker att vi har bra tillgång
till dessa och för idrott överhuvudtaget.”

5a. Hur upplever du närvaron på Idrott och hälsa lektionerna?
D – ”Bra, jag har jämfört med skolorna inne i stan där jag gjorde praktik, och där var det ju
nästan varje lektion ett gäng som satt på läktaren, och det är den stora skillnaden när jag kom



hit. För här har jag kanske två som då inte kan vara med och dom har då oftast giltiga
orsaker.”

b. Vad tror du det beror på?
D – ”Jag tror ju att mentaliteten här på skolan är ju lite, skiljer sig lite grann… För folk som
flyttar ut hit till den här byn, det är sådana som har jobb. Dom köper ett hus, dom har lite
som… Du får som en annan bakgrund bland eleverna, föräldrarna är med, föräldrarna bryr sig
om sina barn. Jag upplever att det är en annan mentalitet här än i storstan.”

c. Tror du att innehållet på lektionerna påverkar detta?
D – ”Jag tror faktiskt inte att innehållet skiljer sig så där jättemycket utan det är mer hur bra
tillgång men har till spår och till skridskobana, till simhall, till sånt som… På det sättet. Alltså
vilka grejer man har till att använda.”

d. Upplever du att alla elever – duktiga som svaga – stimuleras?
D – ”Ja, det tror jag, det är min förhoppning. Sen om det lyckas i verkligheten det vet jag inte.
Jag tror hellre mitt problem är att stimulera dom som skulle behöva… Dom som är extra
duktiga. Att egentligen dom ägnar man för lite tid åt, mot för vad dom har rätt till.”

6. Vad tycker du är det viktigaste med ämnet Idrott och hälsa?
D – ”Det viktigaste, det är att… Det är flera saker, men det som är viktigaste är, det primära
är att dom ska få röra på sig och så sen då också vad som är viktigt är att dom ska tycka det är
roligt och sen att dom ska uppleva, förstå varför dom har idrott och hälsa. Skaffa sig kanske
ett intresse för framtiden. Men framförallt röra på sig och ha roligt.”

7a. Hur använder du dig av styrdokumenten i din undervisning?
D – ”Läroplan – rätt så mycket. Vi har en jätte gammal lokal kursplan som… Det är så här att
vi ska ta tid att göra en ny. Den lokala kursplanen som finns, som är gjord sen, ja kanske 10 år
tillbaka, den tittar vi inte så mycket på – tittar jag inte så mycket på. Jag använder Lpo -94 och
man kollar ju på betygskriterierna där och vad som ska ingå så att man får med alla delar.”

b. Hur arbetar du för att nå målen i styrdokumenten?
D – ”Jag kollar väl av målen före varje termin, vad ska vi hinna med det här läsåret och sen så
lägger vi lektioner efter det.”

c. Hur tycker du att du lyckas?
D – ”Jo, det gör jag, men som jag vet när jag utvärderade i fjol efter terminen så var det några
utav dom där målen som fanns med men det var väldigt lite av. Nu försöker vi ha ergonomi
t.ex. i 9: an, men jag vet förra 9: an som jag hade så blev det väldigt lite i tid, men jag menar,
får man med kanske vid ett tillfälle och berätta lite om arbetsställningar och vad man kan…
varför man bör träna för att orka jobba och så här. Det blir väldigt lite i tid men det kommer
med. Man får prioritera hur mycket praktik man ska ha, hur mycket teori man ska ha. Det
viktigaste är att dom får röra på sig och jag tänker inte prioritera bort det för att jag ska hinna
med allt och ha jättemycket teori.”



8. Hur tolkar du ämnets namn ’Idrott och hälsa’, vad betyder det för dig och din
undervisning?
D – ”Nej men det känns som något positivt, att det hänger ihop och att det blir ett bredare
perspektiv på ämnet. Det är inte bara sport. Det blir mer en livssituation, lite djupare, idrott
och hälsa.”

9a. Vad är hälsa för dig?
D – ”Nä, men det är väl… Den här definitionen har vi ju, jag menar när jag gick utbildningen,
den har jag ju ältat och kan allt det här med social samvaro och fysisk och psykisk hälsa. Må
bra tycker jag räcker. Det är ju också en klassisk… Men det går att prata en halvtimme om
definitionen om hälsa.”

b. Förmedlar du den kunskapen till eleverna? Om ja, hur gör du det? Exempel? Om nej, vad
beror det på?
D – ”Ja, det… Kanske lite för lite, men det gör jag. Jag har redan i år pratat… Nu har jag ju 9:
or och då blir det ju att man kan prata mer om andra saker än om just själva aktiviteten som
man håller på med. Vi har pratat om begreppet idrott och hälsa och varför heter det så och vad
är det för dig.”

10. Tror du eleverna förstår vikten av hälsa genom de aktiviteter ni har i undervisningen?
Tror du att de kan se sambanden där emellan?
D – ”Nej inte alltid. Vissa förstår bättre och vissa förstår inte alls. Jag tror att det delvis beror
på val av undervisningssätt, för att den här 9: an har jag haft nu i 7: an och 8: an och där har vi
inte pratat så mycket om det utan det har jag som mer börjat tänka på kanske nu sista ett, ett
och ett halv året. Val av arbetssätt kan man säga, att det har blivit aktuellt först i 9: an. Man
kanske ska ägna mer åt själva helhetssynen i 7: an och 8: an. Och jag vet inte om jag ångrar
mig, men att i 7: an ägnar man sig mer åt disciplin och formar dom som man vill ha dom.
Samtidigt kan man ju komma ihåg att det kanske har lite grann att göra med mognaden hos
eleverna också vad dom kan ta till sig och inte. Jag tror ändå att om jag hade tagit upp det med
dom i 7: an så kanske dom hade förstått det bättre i 9: an. Om man bara hade nämnt det mer.
Jag vill att dom ska ha aktivitet, jag vill inte stå och prata för mycket. Så att det är hela tiden
en avvägning.”



Bilaga 4

Underlag för intervjutillfället

Utmaningar för nybörjaren

1 Vad vet jag om den intervjuade? Vad borde jag veta?
2 Hur ska jag få tillträde? Vilken förklaring ska jag ge? Hur kan jag betrygga anonymiteten?
3 Hur ska jag börja min utfrågning? Tumregel: börja med frågor som intervjuaren upplever
som behagliga att besvara.
4 Hur ska jag kunna påverka valet av fysisk miljö för intervjun? Finns det tillräckliga
garantier för ostördhet?
5 Hur lång tid ska jag begära?
6 Ska jag använda bandspelare? Det rekommenderas kraftigt. Skaffa tillstånd genom att
beskriva mina ansträngningar för att skydda konfidentialitet och anonymitet. Nämn att den
intervjuade får läsa utskriften, om det är rimligt. Tala om för personen var han eller hon kan
nå mig.
7 Hur ska jag avsluta intervjun? Vilka möjligheter till förtydliganden ger jag? Hur
arrangerar jag en uppföljande intervju? (Ely, Margot m.fl. 1993, s 67)

När en person använder sig av nya eller oanvända färdigheter och dessutom har förmågan
att kunna ställa frågor och sedan hålla sig lugn för att kunna lyssna och observera, har den
personen kommit långt (Ely, Margot m.fl. 1993, s 74).

Observera även personens kroppsspråk vad gäller tonfall, gester, hållning och ögonrörelser.
Det kan vara bra att ha några få frågor som man skrivit ned till att börja med och dessa bör
härröra ur det man redan vet om ämnet (Ely, Margot m.fl. 1993, s 75).


