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Abstrakt 

Studiens syfte var att undersöka vilket ämnesinnehåll lärare inom ämnet Idrott och hälsa 

använde sig av för att uppnå det riktlinjer Läroplan, ämnesplan och gymnasiegemensamma 

ämnen 2011 (2011) samt Läroplan för de frivilliga skolformerna (1994) kräver att skolans 

utbildning och ämnets undervisning ska uppnå. För att söka kunskap kring detta intervjuades 

sex verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa. Det kvalitativa intervjuerna var 

individuella och ägde rum vid sex olika tillfällen. Av resultatet framkom det att 

friluftsaktiviteter och idrottsaktiviteter med boll var det vanligast förekommande aktiviteterna 

inom ämnet. Undersökningen visade att det fanns aktiviteter som undervisningen bestog mer 

av och några lärare kunde vid olika tillfällen ange en aktivitets syfte. Undersökningen visade 

även att många av det mål och riktlinjer som Gy 11 och Lpf 94 beskriver uppfylls genom 

undervisningen i Idrott och hälsa.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Skolinspektionen besökte under en dag 172 skolor runt om i Sverige bland annat för att få en 

översikt av vilka aktiviteter som förekommer mest i undervisningen av Idrott och hälsa ute i 

skolorna. Resultatet av denna översikt visar att bollspel är den vanligaste aktiviteten med 

överlägsna 65 %. I denna översikt av Skolinspektionen fick inspektörerna som utförde dessa 

undersökningar ett protokoll med aktiviteter som enligt styrdokumenten ska behandlas av 

undervisningen i Idrott och hälsa. I samband med protokollet kunde inspektörerna göra ett 

försök att koppla samman aktivitet med syfte som finns skrivet i styrdokumenten 

(Skolinspektionen, 2010).  Ett intressant resultat av detta är dock att själva benämningen 

”bollspel” går inte att finna i styrdokumenten för ämnet Idrott och hälsa men ändå är det en 

vanligt förekommande ”aktivitet”. Kanske lever lärarna kvar i en tid då bollspel senast fanns 

med i styrdokumenten, nämligen i Lgy 70, och är fortfarande inspirerade av denna text och 

dess innehåll (Fernbrant, 1997). Ämnets syfte har under en tid blivit allt större men det har 

varit brist på stöd för lärarna gällande vad ämnet ska innehålla (Annerstedt & Patriksson, 

1997). Denna saknad av detaljer i styrdokumenten för Idrott och hälsa tycks ha 

uppmärksammats och åtgärder har nu vidtagits. Gy 11 (2011) har förtydligat ett syfte som 

beskriver ämnets uppdrag samt en beskrivning av ämnets innehåll.  

 

Även Skolverket (2010) fann genom en kartläggning av ämnet Idrott och hälsa att bollspel är 

en dominerande aktivitet i undervisningen. Särskilld uppmärksamhet tycks läggas vid lagspel 

som innefattar till exempel fotboll, innebandy, handboll och basket. Bollekar och andra 

bollspel med racket är även vanligt förekommande aktiviteter enligt Skolverket. Bollspel 

förekommer som uppvärmning, huvudaktivitet samt som avslutning och nedvarvning inom 

ämnet Idrott och hälsa. Enligt Skolverkets kartläggning av ämnet består undervisningen av 1/3 

lagspel, 1/3 övriga bollspel och bollekar samt 1/3 styrketräning, konditionsträning, dans och 

övrig estetisk verksamhet. Larsson, Fagrell & Redelius (2005) gör ett antagande att bollspel 

och bollek bör innehålla det kunskaper som värdesätts inom Idrott och hälsa. Detta eftersom 

dessa aktiviteter dominerar ämnesinnehållet inom Idrott och hälsa (Larsson, Fagrell & 

Redelius, 2005 och Skolverket, 2010 och Skolinspektionen, 2010). 

 

”Vilket lärande sätts i fokus när lärare talar om sitt ämnesinnehåll och varför är denna 

undervisning viktigt?” (Meckbach, 2004 s.90). Detta är en fundering jag delar med Meckbach 

och jag undrar i samband med detta om lärarna aktivt arbetar med styrdokumenten för ämnet 

Idrott och hälsa när de väljer sitt ämnesinnehåll.  

 

Vad anser lärare inom Idrott och hälsa är ämnets syfte? Med detta som utgångspunkt vill jag 

undersöka vilket kunskapande ett urval av lärare inom Idrott och hälsa anser är viktigt att de 

kan erbjuda sina elever. Vad består undervisningen i Idrott och hälsa av och vad anser lärarna 

är syftet med det valda ämnesinnehållet? 
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1.2 Problemställning 
Inom Gy 11 (2011) står det skrivet för ämnet Idrott och hälsa att ämnet ska syfta till att 

utveckla elevens förmåga att genomföra och värdera olika aktiviteter som främjar 

rörelseförmågan på ett allsidigt sätt. Denna del av ämnets syfte kan tolkas som att en variation 

av aktiviteter är att föredra om eleven ska kunna utveckla ett intresse och en förmåga att 

använda sig av dessa aktiviteter för att uppnå ett fysiskt och mentalt välbefinnande i resten av 

livet. 

 

Frågan kvarstår dock om en varierad undervisningen med ett tydligt syfte där 

styrdokumentens riktlinjer finns som grund är ett förekommande fenomen i dagens skola. Hur 

tolkar läraren det som står skrivet i läroplanen och ämnesplanen/kursplanen och hur lyckas de 

förankra dessa kunskaper hos eleven? För att undersöka detta kommer sex yrkesverksamma 

lärare inom Idrott och hälsa att intervjuas. Denna studie kommer att bestå av dessa lärares 

erfarenheter och uppfattningar av sin undervisning och dess syfte i förhållande till läroplanen 

och ämnesplanen/kursplanen för ämnet. Undersökningen kan ge svar för detta specifika fall 

med dessa sex lärares svar vilket står för undersökningens resultat. 

 

1.3 Syfte 
Studien syftar till att undersöka vilka aktiviteter och vilket ämnesinnehåll lärare inom Idrott 

och hälsa använder sig av i sin undervisning. Studien syftar även till att söka kunskap om ett 

samband finns mellan det aktuella ämnesinnehållet och styrdokumenten för ämnet Idrott och 

hälsa. 

 

1.4 Frågeställning 

o Finns det aktiviteter som undervisningen inom Idrott och hälsa består mer av? 

o Vilket syfte har dessa aktiviteter enligt lärarna? 

o Implementerar lärarna läroplanen och ämnesplanens/kursplanens riktlinjer vid val av 

ämnesinnehåll? 
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1.5 Begreppsdefinition 
1.5.1 Kunskapens många sidor 

Sammanhang, kritik och användandet av kunskap är tre grundpelare som kunskap består av 

enligt Liedman m.fl. (1999). Sammanhang handlar om att se kunskapen ur ett nytt perspektiv 

och koppla denna nya kunskap till det man redan känner till. Kritik handlar om att kunna 

granska den nya kunskapen, att kunna avgöra om det är sant, bör avfärdas eller om det 

behöver behandlas och konstrueras om. Användandet handlar om att kunna nyttja kunskapen 

på ett rimligt vis och att använda sig av den på ett vettigt sätt. Enligt Gy 11 (2011) är kunskap 

en variation av upplevelser och skolan kan inte ensam erbjuda eleven alla det kunskaper den 

kan komma att behöva men skolan ska ge eleven bästa möjliga förutsättningar för bildning av 

lärande. Det innebär att skolan ska kunna erbjuda eleven kunskaper från omgivningen som 

kan vara av värde för elevens framtida liv som en kunskapande människa. 

 

”Kunskap kräver inlärning, formell eller informell, och träning.”(Liedman m.fl., 1999 s.7). 

Inlärning och möjlighet att få träna på sin kunskap är något som skolan kan erbjuda. Skolan 

har i uppdrag enligt Gy 11 (2011) att förmedla kunskap. Detta innebär att skolan måste vara 

medveten om vad som är viktig kunskap idag men också vad som kommer att vara viktig 

kunskap i ett längre perspektiv. För att kunna förmedla kunskaper måste skolan även vara 

medveten om hur en utveckling av kunskap kan ske; nämligen hur sker ett lärande. Gy 11 

påpekar att kunskap är ett komplext begrepp som innefattar ”…fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt 

betona den ena eller den andra kunskapsformen.”(Gy 11, 2011 s.9). Kunskap går således att få 

genom olika former och det är viktigt för utvecklingen av kunskap att eleven upplever ett 

samband mellan handling och verkan.  

 

1.5.2 Begreppet kunskap 

Enligt ovan nämnda teorier av Liedman m.fl (1999) samt Gy 11 (2011) om begreppet kunskap 

kommer nu en sammanfattning att presenteras gällande kunskap. Denna defintionen kommer 

fortsättningsvis att gälla i uppsatsen vid benämning och diskussion av kunskap. 

 

Det finns flera kunskapsformer och dessa är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Faktakunskap är saklig och kräver ingen djupare analys, förståelse av kunskap innebär en 

uppfattad mening med det lärda stoffet eller fenomenet, kunskap i form av färdighet  är att 

veta hur något ska genomföras och förtrogenhet handlar om att vara bekant med en kunskap 

och kunna hantera denna på ett självsäkert vis. För att kunna inhämta kunskap måste en 

inlärning ske och möjlighet till att få öva är avgörande för att kunskapen ska bestå. Kunskap 

handlar om att veta, att kunna och att vara klok; kunskap bör således nyttjas för att finnas. För 

att kunskap ska bli till kunskap måste den även kritiseras och sättas in i ett sammanhang. Utan 

kritik och granskning är kunskap bara en form av information. 
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2.0 Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Fenomenologiskt tillvägagångssätt 
”Ett fenomen är något som behöver förklaras; något som vi är medvetna om, men som 

fortfarande bara är bekant för oss på det sätt som det direkt framträder genom våra sinnen.” 

(Denscombe, 2009 s.111). Enligt Denscombe (2009) handlar fenomenologi om människans 

uppfattningar av, åsikter om och känslor för ett fenomen. Fenomenologin undersöker främst 

hur ett fenomen uppfattas och inte varför och vad det beror på. Fenomenologiska 

beskrivningar av det undersökta fenomenet fokuserar på hur; nämligen hur det kommer sig att 

människan uppfattar och upplever fenomenet som de gör. Ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt har visat sig vara passande för forskare inom pedagogik och utbildning som 

vill söka förståelse för hur till exempel lärare inom skolväsendet tänker kring ett visst 

fenomen. Denna uppsats består av en undersökning som söker förståelse angående lärares val 

av aktiviteter och ämnesinnehåll i ämnet Idrott och hälsa. Den fenomenologiska infallsvinkeln 

är att beskriva vilka aktiviteter lärarna anser att deras undervisning består av och deras 

uppfattningar av aktiviteternas syfte för elevens kunskapande och lärande. 

 

Ett fenomenologiskt tillvägagångssätt ska i första hand presentera det uppfattningar och 

erfarenheter som har samlats in på ett så adekvat sätt som möjligt utan analyser och tolkningar 

av det insamlade materialet. Detta för att förstå fenomenet på det sätt som de som deltar i 

undersökningen förstår fenomenet. Därför gäller det som forskare att överge sina egna 

uppfattningar och åsikter om det undersökta fenomenet för att ge en så rättvis bild som 

möjligt (Denscombe, 2009). 
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3. Bakgrund 
Bakgrunden i denna uppsats kommer att innehålla en kortare presentation om ämnet idrott 

och hälsa och dess historia i Sverige. Därefter kommer en genomgång av ämnets läroplaner, i 

form av Lpf 94 samt Gy 11, samt ämnets ämnesplan och kursplan att presenteras och 

sammanfattas. Denna del av uppsatsen avslutas med tidigare forskning inom området. 

 

3.1 Idrottsämnet ur ett historiskt perspektiv 
Enligt Meckbach & Söderström (2002) blev ämnet Gymnastik ett obligatoriskt ämne i den 

svenska skolan år 1820 men infördes i verkligheten i början på 1900-talet. År 1928 ändrades 

ämnets namn officiellt till Gymnastik med lek och idrott, detta namnbyte hade tidigare 

genomförts i praktiken år 1919 för att betona lekens roll i uppfostran. Syftet med detta 

namnbyte var att ämnet Gymnastik var ett redskap i strävan efter ett mer hälsosamt och 

hygiensikt samhälle. Med det nya namnet ville man betona aktiviteter och rörelser som skulle 

fungera som uppfriskande i skolans vardag. Vid denna tid var det sex lektionstillfällen/vecka 

och man införde även 15-20 idrottsdagar/läsår, som senare kom att kallas för friluftsdagar. 

Meckbach & Söderström (2002) samt Annerstedt & Patriksson (1997) har i sina 

undersökningar funnit att dessa lektionstillfällen samt idrottsdagar har minskat successivt det 

senaste decennierna.  

 

Under 1950-talet skulle flickornas undervisning inom ämnet Gymnastik med lek och idrott 

innehålla estetiska inslag medan pojkarnas undervisning inom ämnet skulle bestå  mer av 

tävling och prestation. Ämnet hade gått från gymnastiska rörelser till friare moment med lek 

och idrottsliga aktiviteter där bildandet av kunskap skulle fokuseras på god hälsa, ergonomi 

och sociala färdigheter. Under den senare halvan av 1900-talet hade bollspel, friluftsliv samt 

konditionsträning och styrketräning tagit över från den mer traditionella gymnastiken. Nu 

forskade man mer om ämnet och om vilka föreställningar det fanns om ämnet. Forskare inom 

pedagogik började nu att diskutera kring ett namnbyte igen eftersom man ansåg att gymnastik 

både betecknade ämnet och var ett moment inom ämnet. Dessutom var gymnsatik en 

idrottsgren, namnet idrott vore kanske att föredra. Den tävlingsinriktade och 

prestationsinriktade undervisningen som tillhörde pojkarna forskades det även om och man 

upptäckte att tävlingsidrottens arbetssätt var beroende av elevens idrottsliga bakgrund på så 

vis att tidigare erfarenheter visade sig ha betydelse för elevens förmåga att lyckas och därav få 

ett högt betyg i skolan. Under 1970-talet undersökte man om elevernas uppfattningar av idrott 

och vad de ansåg att de lärde sig. I detta sammanhang kunde eleverna hänvisa till den idrott 

som skedde på deras fritid, det vill säga föreningslivets idrottande, men inte till idrotten som 

tillhörde skolan. Eleverna ansåg sig inte lära något av skolans undervisning. År 1989 gjordes 

en enkätundersökning med elever och idrottslärare där resultatet visade att lärarnas egna 

erfarenheter och kunskaper inom ämnet hade störst betydelse för valet av innehåll. Det kom 

fram av undersökningen att lärarna ansåg att deras viktigaste uppgift var att träna elevernas 

sociala färdigheter. Vad eleverna hade för uppfattningar om ämnet var framför allt att det var 

roligt. Dessa svar påverkades naturligtvis av vilka erfarenheter eleverna hade av 

idrottsaktiviteter förutom det som utövades under skoltid (Meckbach & Söderström, 2002). 

 

3.2 Skolans läroplan 
Skolans utbildning ska enligt Gy 11 (2011) och Lpf 94 (1994) bidra till att eleven aktivt deltar 

i yrkeslivet och samhällslivet som en ansvarskännande människa. Denna delaktighet är en 
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konsekvens av elevens allsidiga utveckling som skolans utbildning har bidragit till. Eleven 

ska i skolan kunna inhämta kunskaper samt värden som stämmer överens med det 

demokratiska värden samhället vilar på. Kunskapen eleven inhämtar ska bidra till att utveckla 

en lust för den livslånga lusten att lära. Kunskaperna ska vara av en mer beständig karaktär 

som hjälper eleven att orientera sig i en verklighet som konstant står i förändring. Därför blir 

elevens förmåga att tillägna och använda sig av den nya kunskapen viktig. Eleven ska 

utveckla en förmåga att arbeta och tänka på ett vetenskapligt sätt, detta genom att kritiskt 

granska fakta och förhållanden och deras konsekvenser. 

 

Utbildningen ska vara saklig och allsidig. Eleven ska genom sin utbildning få möjlighet att 

arbeta självständigt och i samband med andra. Eleven ska även få utveckla sin 

initiativförmåga och känsla för ansvar i samband med sökande efter kunskap och lärande. 

Elevens vilja att pröva och använda sig av nyvunnen kunskap ska stimuleras (Gy 11, 2011 

och Lpf 94, 1994). Gy 11 betonar särskillt att entreprenörskap, företagande och 

inovationstänkande är viktiga begrepp inom skolan som utbildningen ska hjälpa eleven att 

utveckla. Dessa förmågor är viktiga för elevens framtid och samhällets framtid. Skolan ska 

även utveckla elevens sociala kompetens, uppmärksamma hälsofrågor och livsstilsfrågor samt 

ge eleven förutsättningar att ägna sig åt fysiska aktiviteter regelbundet enligt Gy 11 samt Lpf 

94. 

 

Vidare står det i Gy 11 och Lpf 94 att skilda uppfattningar ska uppmuntras. Respekt för det 

mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar ska vara grundläggande för skolans 

utbildning. Därför ska skolans utbildning bidra till att eleven införskaffar sig en förståelse för 

andra människor och ett handlande som aldrig är diskriminerande. Diskriminering, kränkande 

behandling, fientlighet och intolerans ska motverkas och i somliga fall bemötas med olika 

aktiva insatser.  

 

Varje elev har olika förutsättningar och behov därför ska utbildningen anpassas efter varje 

individ. Utbildningen ska trots detta vara likvärdig även om den inte är lika. Utbildningen ska 

ha en framträdande roll i att bidra till att kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter 

och eleven ska uppleva en skoltid utan fördomar om vad som anses vara kvinnligt respektive 

manligt. ”Elevernas möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina 

studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer…”(Gy 11, 2011 s.7). Undervisningen i olika ämnen ska behandla olika 

perspektiv på utbildning, dessa är: det etiska perspektivet, miljöperspektivet, ett internationellt 

perspektiv samt det historiska perspektivet (Gy 11, 2011 och Lpf 94, 1994). 

 

3.3 Idrott och hälsa sett ur ämnesplanen och kursplanens perspektiv 
3.3.1 Ämnets syfte 

Ämnet Idrott och hälsa syftar enligt kursplanen, tillhörande Lpf 94, till att eleven tillgodogör 

sig kunskaper under lektionstid som leder till att eleven kan välja att ägna sig åt fysiska 

aktiviteter på sin fritid. Detta genom att eleven utvecklar sin mentala-, sociala- och fysiska 

kapacitet genom utbildningen i Idrott och hälsa; även hur den mentala-, sociala- och fysiska 

hälsan påverkas av olika faktorer samt fördjupad kunskap om kroppens funktion. Ämnets 

syfte är även att eleven utvecklar kunskap om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 

Eleven ska genom utbildningen i Idrott och hälsa bli hälsomedveten (Skolverket, 1994a). 
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Kursplanen, inriktad mot kursen Idrott och hälsa A, har strävansmål som till större delen 

består av det innehåll som ämnets syfte förespråkar men det finns även mer fördjupade 

kunskaper att sträva mot och dessa är att: undervisningen ska sträva efter att eleven utvecklar 

en positiv självbild och en god kroppsuppfattning, eleven utvecklar ett intresse för 

regelbunden fysisk aktivitet i resten av livet, ensam och med andra människor ska eleven 

kunna planera för fysisk aktivitet; genomföra denna och utvärdera den. Slutligen ska 

undervisningen även sträva mot att eleven utvecklar ett ansvar att ta hand om samt att nyttja 

naturen som en källa till friluftsliv och rekreation (Skolverket, 1994b). 

 

Utifrån Gy 11 (2011) ska ämnet Idrott och hälsa bestå av fysiska aktiviteter som alla elever 

kan delta i utifrån egna förutsättningar. Undervisningens fysiska aktiviteter ska  grundas på 

fakta och teorier inom ämnet. Undervisningen inom Idrott och hälsa ska avse att utveckla 

elevens förmåga att genomföra aktiviteter, att värdera dessa samt att planera egna. Eleven ska 

genom dessa aktiviteter få möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet i samband med 

fysisk aktivitet. Aktiviteterna ska omfattande utveckla elevens kroppsliga förmåga och leda 

till att eleven i framtida bruk kan och vill använda sig av dessa aktiviteter för att uppnå hälsa i 

varierande miljöer. Den kroppsliga förmågan innebär att eleven ska få möjlighet att utveckla 

kunskaper om kroppens funktion i arbete och vila. Dessutom ska kunskaper om livsstilens 

betydelse för hälsan utvecklas och den varierande undervisningen ska leda till att eleven blir 

medveten om konsekvenserna av ett fysiskt aktivt liv samt ett fysiskt inaktivt liv. Slutligen 

ska undervisningen i ämnet hantera etik och moral i samband med idrott samt 

medvetandegöra och motverka könsstereotypa föreställnigar och ideal. 

 

3.3.2 Ämnets innehåll 

Efter avslutad kurs inom Idrott och hälsa A ska eleven ha uppnått bestämda mål. Dessa mål 

innebär att eleven ska ha kunskap om hur olika faktorer påverkar hälsan och ur ett 

individperspektiv samt ur ett samhällsperspektiv ska eleven kunna behandla sambanden 

mellan hälsa, livsstil och miljö. Eleven ska ha kunskaper om vanliga aktiviteter och inom eget 

valda aktiviteter ska eleven dessutom ha fördjupade kunskaper. Ett personligt anpassat 

träningsprogram ska eleven kunna planera och genomföra för att kunna utvärdera efter 

hälsofrämjande effekter. Eleven ska ha kunskaper om olika former av friluftsliv samt kunna 

tillämpa kunskaper inom första hjälpen. Efter avslutad kurs ska eleven även kunna använda 

kunskper inom ergonimi, hantering och reglering av stress samt vara medveten om hur 

kroppen fungerar i arbete och vila. Förutom alla dessa kunskaper ska eleven efter avslutade 

studier inom kursen Idrott och hälsa A vara bekant med några danser samt ha förbättrat sin 

kompetens att kombinera rörelser till musik (Skolverket, 1994b). 

 

Den numera benämnda kursen Idrott och hälsa 1 ska bestå av ett bestämt innehåll enligt Gy 

11 (2011). Innehållet i undervisningen ska bestå av: livsstilens betydelse för hälsan, den 

fysiska aktivitetens betydelse för hälsan, motionsaktiviteter, idrottsaktiviteter och 

friluftsaktiviteter som förbättrar elevens kroppsliga förmåga samt säkerhet i samband med 

dessa aktiviteter, metoder och effekter av träning, rörelse till musik, dans, aktiviteter i olika 

miljöer utomhus och möjlighet till rekreation i dessa miljöer, friluftslivets metoder och 

redskap samt säkerhet i samband med friluftsliv, åtgärd vid skador, åtgärd vid nödsituationer, 

kostens betydelse för hälsa och prestation, droger och dopingpreparats konsekvenser för hälsa 

och prestation, mental träning och reglering av spänning och ergonomiska aspekter utifrån det 

krav som ställs på människan i olika situationer. 
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Det finns även aspekter inom kursen Idrott och hälsa 1 som undervisningen ska ge 

förutsättningar för att eleven ska utveckla. Dessa delas upp i sju punkter. Punkt tre, fem och 

sju handlar om att utveckla kunskaper medan punkt ett, två, fyra och sex handlar om att 

utveckla förmågor. Inom Idrott och hälsa 1 ska undervisningen förankra och utveckla elevens 

kroppsliga förmåga samt hälsa. Detta ska uppnås genom planering och genomförande av 

fysiska aktiviteter av eleven. Dessa aktiviteter samt andra aktiviteter som utförs i olika miljöer 

utomhus ska eleven kunna hantera med säkerheten i åtanke vilket gäller vid ergonomi samt 

vid nödsituationer; gällande ergonomi ska eleven ha kunskaper om ergonomisk anpassning i 

olika situationer och rörelser. Eleven ska även ha kunskaper om innebörden av fysisk aktivitet 

och naturupplevelser för hälsan samt att det finns kulturella och sociala aspekter av dessa 

aktiviteter och upplevelser. I kursen Idrott och hälsa 1 ska undervisningen även utveckla 

elevens förmåga att ta etiska ställningstaganden i samband med könsmönster, jämställdhet 

och identitet i relation till idrott och motion (Gy 11, 2011). 

 

3.4 Tidigare forskning 
Denna del av uppsatsen kommer att presentera resultat från ett antal svenska och 

internationella forskare med syfte att senare i uppsatsen ge en bakgrund till det åsikter som 

presenteras i resultatet i form av lärarintervjuer. 

 

Hattie (2009) är forskare inom utbildning och har gjort världens största forskningsöversikt 

inom området utbildning. Hans studie handlar om vad som påverkar elevens studieresultat 

positivt samt negativt och är framför allt inriktad mot det mer teoretisk ämnena. Enligt Hattie 

är det viktigt att eleven och läraren är medvetna om kunskapsinnehållet i undervisningen samt 

att båda parterna är medvetna om vilket lärande som är menat att ske och även vilket lärande 

som inte är menat att ske. 

 

Undervisning som är riktad mot problemlösning, fokus på samarbete, undervisning som är 

tydligt kopplad till läroplan och ämnesplan/kursplan samt tydlig undervisning med upplevelse 

av sammanhang är faktorer med en hög påverkanseffekt på elevens studieresultat enligt 

Hatties (2009) studie. Elevinflytande över undervisningen har enligt Hattie väldigt låg 

påverkanseffekt när det gäller elevens studieresultat. En undersökning av Engström (2008) 

med elever i årskurs åtta visade att en bred erfarenhet av många olika idrottsliga aktiviteter i 

tonåren samt höga betyg från skolan i ämnet Idrott och hälsa hade betydelse för fortsatt fysisk 

aktivitet i det vuxna livet. Engströms studie från år 1968 med 2144 elever följdes upp av 

ytterligare sex studier år 1973, 1978, 1983, 1994, 2001 och 2007 med samma grupp av elever. 

Enligt Gy 11 ska skolans undervisning bidra till ”en livslång lust att lära” (Gy 11, 2011, s. 6). 

Biddle & Chatzisarantis (1999) samt Engströms (2008) forskning har visat att deltagande i 

fysiska aktiviteter i olika former när man är ung ökar sannolikheten för ett deltaganden i 

fysisk aktivitet som vuxen. 

 

3.4.1 Idrott och hälsaämnets fördelning av innehåll 

En studie genomförd år 1968 syftade till att undersöka hur läroplanens huvudmoment 

fördelades i undervisningen på grundskolan. Undersökningen visade att det fanns tre 

huvudmoment som upptog ca 80 % av undervisningens tid. Dessa moment var gymnastik 

med 33,5 %, bollspel med 29 % och friidrott med 16,7 %. Detta innebar att resterande 

moment fick dela på resterande tid. Dessa moment representerar tre av det sammanlagda 7 

moment som Lgr 62 och Lgr 69 presenterade som huvudmoment i sina kursplaner för 
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idrottsämnet. Momentet gymnastik var under denna tid även berikad av aktiviteter som 

styrketräning samt konditionsträning vilket kan ge ett missledande resultat. Även tillgång till 

lokal samt redskap påverkade dessa resultat. Skolans tillgång till inomhuslokaler och 

utomhuslokar/områden påverkade vilka aktiviteter som kunde genomföras. Tillgång till eller 

brist av lokal påverkade även skolans tillgång till redskap så som skridskor, skidor och 

orienteringsmaterial eftersom om inte lokal fanns att tillgå fanns det inte heller någon 

anledning att investera i redskap för den aktiviteten (Sandahl, 2004).  

 

1984 genomfördes en uppföljande studie. Denna undersökning visade liknande resultat som 

den tidigare studien från 1968. Bollspel med 38 %, gymnastik med 29,2 % och friidrott med 

17,2 % upptog fortfarande den större andelen av undervisningens tid. Numera var det dock 

bollspelen som hade avancerat och lagspel var det aktiviteter som tog mest plats i 

undervisningen. Dessa resultat gjorde att man valde att genomföra ett skolprojekt med fokus 

på hur den schemalagda undervisningen var fördelad under början av 2000-talet och detta 

med hjälp av lärarenkäter. Projektets resultat visade att bollspel med 30 %, gymnastik med 

13,8 % samt fysisk träning med 13,7 % - som tidigare hade ingått i gymnastikundervisningen 

– var det aktiviteter som undervisningen ägnades åt mest. Dock visade det sig att området 

dans och friluftsliv hade fått en mer framträdande roll i undervisningen medan friidrott 

förekom numera mer sällan. Detta var ett positivt resultat eftersom Lpo 94 hade bl.a. 

förtydligat kunskapsområdena ”rörelse, rytm och dans” samt ”natur och friluftsliv” (Sandahl, 

2004). Lärarenkäten som genomfördes under början av 2000-talet väckte många frågor om 

vilka aktiviteter som dominerar ämnet idrott och hälsa och vilket lärande som sätts i fokus i 

samband med dessa aktiviteter. Meckbach (2004) intervjuade ett flertal lärare i och med detta 

och det visade sig att bollspel och bollek var det aktiviteter som dominerade undervisningen.  

 

Vid intervjuer av Larsson (2004) med 43 antal elever vid tidigare grundskolan frågade han 

vad som var roligt med undervisningen i idrott och hälsa. De medverkande eleverna tillhörde 

sex olika klasser i årskurs fem. Tre av dessa klasser hade en genomsnittligt låg grad av fysisk 

aktivitet medan de andra tre klasserna hade en genomsnittligt hög grad av fysisk aktivitet. 

Svaren vid dessa intervjuer var skillda och det visade sig att aktiviteter som bollspel och lek 

med hög intensitet uppskattades av vissa som ansåg att svettas var en viktig del av proccessen 

medan andra gärna ägnade sig åt mer lågintensiva motionsformer. Det visade sig av Larssons 

intervjuer att eleverna med tidigare erfarenhet av idrott och eleverna utan samma idrottsliga 

bakgrund hade olika uppfattningar om vad som var roligt med undervisningen i idrott och 

hälsa. Även Hattie (2009) kan genom sin forskning påvisa en betydelse av tidigare 

erfaranheter inom ett ämne. Hans forskning visar att tidigare kunskaper inom ett ämne 

påverkar elevens studieresultat men när det kommer till tidigare kunskaper inom fysisk 

träning eller god hälsa har det en betydligt lägre betydelse för elevens studieresultat i ett 

teoretiskt ämne. En undersökning av Larsson, Fagrell & Redelius (2005) som syftade till att 

undersöka vad som anses vara eftersträvansvärt och vad som värdesätts enligt lärare och 

elever inom ämnet idrott och hälsa sattes i verk under år 2001. Undersökningen benämns som 

KIS-projektet – nämligen Kön-Idrott-Skola – och resultatet, vilket är baserat på intervjuer och 

observationer av fyra klasser inom Stockholmsområdet, visade att det aktiviteter som eleverna 

vid senare grundskolan uppskattade mest var bollspel och racketspel för både flickor och 

pojkar. Därefter skillde sig flickor och pojkar åt i sina val av aktiviteter. Flickorna som grupp 

uppskattade dans, motionsträning och simning medan pojkarna som grupp gärna ville att 

undervisningen skulle bestå av bollekar, utförsåkning och styrketräning. Enligt lärarna i 

undersökningen av Larsson, Fagrell & Redelius uppfattas ämnets syfte vara att eleverna ska 

tycka om ämnet genom att det är roligt samt att eleverna ska finna ett intresse för fortsatt 
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fysisk aktivitet. I undersökningen framkommer det även att lärarna anser det vara viktigt att 

eleverna får möjligheten att ägna sig åt en variation av olika aktiviteter för att på så viss väcka 

ett intresse för fysisk aktivitet. Vilka kunskaper eleverna lär sig genom undervisningen i Idrott 

och hälsa har lärarna svårt att definiera. 

 

I Larssons (2004) intervjuer fick eleverna även beskriva vad som var det bästa med 

undervisningen i Idrott och hälsa. Här angav eleverna oftast aktiviteter som lagspel. Några 

elever uppfattade frågan som vad de ansåg var bra med idrott. I dessa fall tyckte eleverna att 

det var bra att de fick möjlighet att träna - anstränga sig, svettas och träna hårt - och att de fick 

slappna av från skolan i övrigt - springa av sig eller röra på sig. Larsson lät även eleverna 

svara på en enkät. Denna enkät visade ett vanligt förekommande fenomen nämligen att 

eleverna inte riktigt var medvetna om vad de lärde sig i Idrott och hälsa. Oftast var svaren en 

rad olika aktiviteter/sporter, regler eller positioner i en sport. Några tycktes ha lärt sig om 

hälsa, att genom idrott – fysisk aktivitet – mådde man bra och fick god kondition. Tre elever 

nämnde under denna enkät att de hade lärt sig varför man måste idrotta för att kroppen ska må 

bra. I Annerstedts undersökning från 1991 visade det sig att intervjuade lärare i 

undersökningen kunde formulera en uppfattning om hur man kunde legitimera ämnet som 

hade att göra med ämnets egna värde; detta var ”att man lär sig kunskaper och färdigheter 

som är specifika för ämnet.”(Annerstedt, 2007 s.33). I övrigt talade resultatet för att det fanns 

en osäkerhet till varför ämnet idrott och hälsa var viktigt och borde vara ett obligatoriskt ämne 

i skolan (Annerstedt, 2007). 
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4. Metod 
Denna del av uppsatsen inleds med en presentation av metodvalet intervju med tillhörande 

stöd för val av metod samt val av informanter. Viktiga aspekter att ta del av vid intervju som 

undersökningmetod redovisas innan slutligen en beskrivning av genomförandet av 

undersökningen kommer att redogöras. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Valet av metod till denna undersökning blev kvalitativa intervjuer med lärare inom Idrott och 

hälsa. Kvalitativa intervjuer fungerar  som huvudmetod enligt Johansson & Svedner (2006) 

om forskaren vill söka förståelse och analysera åsikter, i det här fallet ville forskaren söka 

förståelse om lärare inom Idrott och hälsa och deras åsikter och erfarenheter gällande val av 

ämnesinnehåll. Formen av intervju var semistrukturerad vilket innebar att det fanns bestämda 

frågeområden och även bestämda frågor men svarsalternativen var öppna och nya frågor 

kunde uppstå eller formuleras om under intervjuernas gång. Den kvalitativa intervjun bjuder, 

enligt Johansson & Svedner, in till öppna och uttömmande svar som kan leda in på olika 

områden inom det valda frågeområdet samt ge tillgång till personliga erfarenheter som är av 

relevans för undersökningen. Valet av metod grundade sig på Svensson & Starrins (1996) 

beskrivning av den kvalitativa intervjuns målsättning vilket är att fungera som ett medel för 

att upptäcka eller identifiera företeelser som tidigare varit främmande och inte kända eller inte 

önskvärda. Med andra ord skulle kvalitativa intervjuer kunna hjälpa forskaren att söka 

bekräftelse på egna uppfattade iakttagelser inom ett område eller ge ny information om ett 

område som tidigare inte har undersökts.  

 

4.2 Urval 
Urvalet av antalet medverkande informanter i denna undersökning bestämdes av Stensmos 

(2002) faktorer kring urval och omfattning. Några av dessa faktorer är: tid till genomförande, 

antal forskare i den aktuella undersökningen, tillgång till resurser av databearbetning och 

generaliseringsbarheten. För att i denna undersökning kunna besvara vilket ämnesinnehåll 

lärare inom Idrott och hälsa använder begränsades valet av informanter till sex antal lärare. 

Detta eftersom genomförandet av intervjuerna med tillhörande bearbetning var tidskrävande 

och forskaren var ensam om detta arbeta i denna undersökning. Enligt Dalens (2008) 

rekommendationer ansågs antalet informanter, sex i antalet, vara tillräckligt för att utgöra ett 

underlag till diskussion och analys. I samband med urvalet av informanter skedde även en 

avgränsning vilket rekommenderas av Dalen vilket resulterade i att informanterna skulle vara 

verksamma lärare inom idrott och hälsa, undersökningen skulle inriktas mot gymnasieskolan, 

lärarna skulle arbeta vid en skola belägen i city på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl 

och det skulle finnas en spridning av ålder och kön mellan lärarna. Det visade sig att 

informanternas möjlighet att delta i undersökningen påverkade urvalet en del. Det slutliga 

resultatet av medverkande informanter grundades framförallt på informanternas möjlighet till 

att delta men även på skolans lokala läge, att informanterna var verksamma lärare inom idrott 

och hälsa och att de arbetade vid gymnasieskolan.  

 

Vid testintervjun bestämdes en lämplig plats för intervjun i samband med intervjutillfället. 

Resultatet av detta blev ett enskillt rum i anslutning till ett större personalrum. Vid övriga 

intervjutillfällen, bortsett från en intervju, har en lämplig plats för intervjun bestämts när 

forskaren väl var på plats. Valet av plats fick informanten välja, vilket rekommenderas av 
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Trost (2010), för att denna skulle finna en plats där hon/han kände sig trygg att genomföra 

intervjun. Enligt Trost finns det fördelar och nackdelar med det flesta platser där en intervju 

kan ta rum. Det kan vara trevligt att erbjuda informanten en möjlighet att välja var intervjun 

ska ske men allt ansvar bör inte föreligga informanten. Vid intervjuerna i denna undersökning 

valde forskaren att intervjuerna skulle ske på informantens arbetsplats och föreslog att de 

skulle finna ett rum som var lugnt och om mjöligt avskillt. Ett undantag uppstog vid val av 

plats för intervju. Intervjun med informanten Annika ägde rum vid hennes personliga bostad. 

Detta på grund av att hon för tillfället var ledig och inte befann sig vid sin tidigare arbetsplats. 

 

4.2.1 Personliga data 

I resultatet och i diskussionen av denna uppsats kommer informanterna att benämnas med 

fiktiva namn. Dessa presenteras nedan med tillhörande personliga uppgifter som kan vara av 

intresse för läsaren. 

o Annika: kvinna, i 50 årsåldern, har arbetat som lärare i 33 år, har varit verksam vid 

den aktuella skolan i ca 23 år, har åtta elevgrupper/vecka och undervisar elevgrupper 

som läser efter Lpf 94 samt Gy 11. 

o Birgitta: kvinna, i 30 årsåldern, har arbetat som lärare i 12 år men har inte arbetat inom 

Idrott och hälsa under hela denna period, har varit verksam vid den aktuella skolan i ca 

ett år, har fem elevgrupper/vecka och undervisar elevgrupper som läser efter Lpf 94 

samt Gy 11. 

o Clas: man, i 40 årsåldern, har arbetat som lärare i 12 år, har varit verksam vid den 

aktuella skolan i ca ett år, har sex elevgrupper/vecka och undervisar elevgrupper som 

läser efter Lpf 94 samt Gy 11. 

o David: man, i 30 årsåldern, har arbetat som lärare i nio år, har varit verksam vid den 

aktuella skolan i sju år, har åtta elevgrupper/vecka och undervisar elevgrupper som 

läser efter Lpf 94 samt Gy 11. 

o Erik: man, i 20 årsåldern, har arbetat som lärare i två år, har varit verksam vid den 

aktuella skolan i ca ett år, har sex elevgrupper/vecka och undervisar elevgrupper som 

läser efter Lpf 94 samt Gy 11. 

o Frida: kvinna, i 30 årsåldern, har arbetat som lärare i 12 år men har inte arbetat vid 

gymnasieskolan under hela denna period, har varit verksam vid den aktuella skolan i 

ca 10 år, har åtta elevgrupper/vecka och undervisar elevgrupper som läser efter Lpf 94 

och Gy 11. 

4.3 Etiska aspekter 
I följande stycke kommer det forskningsetiska principerna att sammanfattas. Dessa principer 

gällde vid intervjuerna i den gällande undersökningen och information som angick 

informanterna presenterades inför informanterna innan intervjutillfället via e-post samt 

muntligt vid det faktiskt intervjutillfället. 

 

4.3.1 Informationskravet 

Enligt informationskravet var forskaren skyldig att informera informanten om 

undersökningens syfte. Informanten skulle vara medveten om dennes uppgift i 

undersökningen och vilka villkor som gällde för deltagandet. Forskaren informerade om att 

deltagandet var frivilligt och att informanten hade möjlighet att avbryta sin medvekan i 

undersökningen. Även faktorer som kunde tänkas påverka informantens beslut att delta i 

undersökningen skulle forskaren informera om (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.3.2 Samtyckeskravet 

Informanten skulle själv få välja att delta eller inte. Dessutom hade denne rätt att bestämma 

hur länge den ville delta och under vilka omständigheter och villkor. Informanten hade även 

rätt att avbryta sin medverkan och detta fick inte ge negativa följder. Beslut av informanten att 

delta eller avbryta sitt deltagande fick inte ske genom att denne utsattes för övertalning i form 

av påtryckning eller likanande (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.3.3 Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om informanten förvarades och hanterades med konfidentialitet. Personuppgifter 

förvarades så att endast forskaren kunde ta del av uppgifterna eftersom uppgifter om 

identifierbara personer ska hanteras, förvaras och rapporteras på så vis att det inte är möjligt 

för utomstående och obehöriga människor att identifiera informanten enligt Vetenskapsrådet 

(2002). 

 

4.3.4 Nyttjandekravet 
Det insamlade uppgifterna från informanterna i undersökningen har endast brukats för 

forskningens ändamål. Uppgifterna har inte lånats ut eller sålts för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.3.5 Missivbrev 
Vid utskick av ett missivbrev användes CODEX (2012), tillhörande Vetenskapsrådet, 

riktlinjer vid förhandsinformation. Dessa riktlinjer var att: ansvarig för projektet samt 

tillhörande institution skulle ingå i förhandsinformationen för att underlätta kontakten mellan 

eventuella informanter och den aktuella forskaren. Den eventuella informanten skulle bli 

medveten om undersökningens syfte och hur undersökning i stora drag skulle komma att 

genomföras. Vid beslut att delta eller vid ytterligare funderingar skulle informanten bli 

informerad om eventuella risker med att delta i undersökningen. Även hur det insamlade 

uppgifterna skulle komma att hanteras och förvaras var viktigt att informera om samt om, hur 

eller var forskningens resultat skulle komma att offentliggöras. Även förslag på information 

enligt Trost (2010) meddelades i detta missivbrev. Den informationen var bland annat 

forskarens namn  och anknytning, undersökningens syfte, förfrågan om att delta i en intervju 

och hur mycket tid den eventuella informanten skulle behöva avsätta för en intervju. 

 

4.4 Procedur 
Efter urval av informanter kontaktades dessa via e-post. Samtliga informanters 

kontaktinformation till arbetsplats, med tillhörande telefonnummer och e-postadress, gick att 

finna via skolornas hemsida. Ett missivbrev (se bilaga 3), med benämning ”Förfrågan om 

intervju”, sändes ut med information om forskaren, undersökningen och undersökningens 

syfte, önskat deltagande och villkor samt kontaktinformation i form av e-post tillhörande 

ansvarig forskare för undersökningen. Vid uteblivet svar från åtta informanter av sammanlagt 

nio informanter som blivit kontaktade sändes ännu ett e-postmeddelande ut till informanterna 

en vecka efter den första förfrågan (se bilaga 4); detta missivbrev benämndes ”Att lära för 

livet i Idrott och hälsa”. Vid detta tillfälle ökades förfrågan om intervju från en skola till tre 

skolor inom samma kommun. Detta innebar att den första skolan som hade kontaktats fick ta 

del av två e-postmeddelanden, de andra två skolorna som var mindre i form av antalet lärare 

inom idrott och hälsa fick ta del av ett e-postmeddelande. Trost (2010) föreslår att den första 

kontakten ska ske via e-post vidare rekommenderar Trost och Johansson & Svedner (2006) att 

vidare information och överenskommelser kan ske via telefon. 
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Därefter tog tre informanter, Birgitta, Clas och David, kontakt med ansvarig forskare om 

samtycke till att delta i undersökningen. Tillfälle för intervju, tid och mötesplats bestämdes 

med Birgitta via e-post. Tillfälle för intervju, tid och mötesplats bestämdes med Clas och 

David via telefon. Annika, som hade svarat efter det första meddelandet med information om 

undersökningen, kunde delta i en intervju om den gick att genomföra via Skype. Detta 

godkändes av forskaren. Tid och tillfälle för intervju bestämdes med Annika via e-post och 

kontaktinformation för Skype utbyttes mellan forskaren och Annika. Denna intervju med 

Annika ställdes senare in. Efter en inställd intervju med Annika bokades ett nytt tillfälle in via 

e-post vilket även bekräftades via telefon. Denna gång hade Annika möjlighet att träffas 

istället för att intervjun skulle ske via Skype vilket var den ursprungliga idéen. Informanterna 

Frida och Erik kontaktade forskaren när den tänkta perioden för intervjuer hade inletts och 

båda bekräftade att de var villiga att delta i undersökningen. Tillfälle för intervju, tid och 

mötesplats bestämdes via e-post. 

 

Intervjuerna kom sedan att ske individuellt och samtliga intervjuer spelades in med en 

ljudinspelare via forskarens dator. Johansson & Svedner (2006) rekommenderar att spela in 

vid kvalitativa intervjuer på grund av att avbrott och pauser kan vara viktiga inslag för att 

forskaren ska förstå informantens svar likaså kan tonfall vara av vikt. Individuella intervjuer i 

en ostörd miljö rekommenderar Trost (2010) för att yttre faktorer inte ska kunna påverka 

utfallet av intervjun. Vid den individuella testintervjun med Birgitta redogjorde forskaren 

först för forskarens samt informantens ansvar och rättigheter gällande materialet som skulle 

komma att samlas in enligt Vetenskapsrådet (2002), därefter inleddes intervjun med några 

förberedande frågor som handlade om informantens kön, ålder, hur länge denne hade arbetat 

som lärare inom idrott och hälsa totalt samt vid den nuvarande skolan, om informanten hade 

elevgrupper som läste efter Lpf 94:s riktlinjer samt Gy 11:s riktlinjer och hur många tillfällen 

i veckan elevgrupperna hade idrott och hälsa; Trost (2010) förklarar att en intervju bör bestå 

av inledande frågor som inte rör ämnet som kan vara av känslig natur. Sedan gick intervjun 

vidare med frågorna i bilaga 1. Forskaren informerade även Birgitta om att intervjun skulle 

komma att spelas in och detta godkändes. Vid intervjun var forskaren noga med att titta på 

den intervjuade med ett intresse vilket rekommenderas av Trost för att visa att forskaren 

lyssnade på vad informanten hade att säga. Forskaren försökte även att ställa frågor som var 

enkla att förstå och som inte var provocerade eller ledande. Tystnad försökte att behandlas 

som givande pauser för både forskaren och för informanten (Trost, 2010).  

 

Intervjun med Annika genomfördes i informantens hem. Intervjun med Clas genomfördes i ett 

avskillt grupprum och likaså intervjun med David, Frida och Erik. Även dessa fem intervjuer 

med Annika, Clas, David, Frida och Erik inleddes med grundläggande intervjuprinciper 

gällande de etiska aspekter som gällde som skyldigheter samt rättigheter för informanten och 

även för forskaren. Därefter påbörjades intervjun med inledande frågor (se bilaga 2) för att 

sedan gå vidare med intervjufrågorna. Intervjufrågorna behandlades i den ordning som det 

stog i intervjuguiden. 

 

4.4.1 Databearbetning 

Efter testintervjun med Birgitta transkriberades intervjun och därefter reviderades 

intervjuguiden och dess frågor (se bilaga 1 och 2). Med hjälp av Lundman & Hällgren-

Graneheims (2008) rekommendationer gällande bearbetning av data transkriberades 

testintervjun samt övriga intervjuer ordagrannt i talspråk för att sedan sammanfattas i 
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skriftspråk. När samtliga intervjuer hade blivit till skriftliga texter fördelades varje intervju 

inom domäner som Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) beskriver det. En domän är ett 

specifikt område inom en text som ger forskaren en grov struktur över textens innehåll. I 

denna uppsats fördelades svaren på frågorna efter frågeställningarna som var och en fick 

agera domän. Därefter sökte forskaren efter betydande delar i intervjuerna som kunde svara 

på frågeställningarna. En del information från intervjuerna sorterades här bort om det inte var 

väsentligt. Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) föreslår därefter att forskaren ska 

sammanfatta textinnehållet och kategorisera informationen genom gemensamma nämnare 

forskaren har funnit i texten, så kallade koder. Koderna i denna uppsats kunde vara aktiviteter 

och kategoriserades inom kunskapsområden som fick agera kategorier. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Med reliabilitet vill forskaren påvisa tillförlitligheten eller pålitligheten av uppsatsens innehåll 

(Stensmo, 2002). Intervjuer användes i denna undersökning som ett instrument för att mäta 

lärarnas uppfattningar om sin egen undervisning. Om intervjuerna har genomförts av samma 

forskare, hanterats likvärdigt vad gäller val av lokal för intervju samt att samma intervjufrågor 

har använts vid varje intervju påverkar reliabiliteten positivt, det vill säga att sannolikheten 

för att undersökning ska ha en hög reliabilitet är mer troligt (Johansson & Svedner, 2006). 

Validitet betyder giltighet och syftar till att förstå om det empiriska materialet som samlats in 

har uppnått en giltighet att kunna förklara den verklighet som forskaren ville undersöka. 

Validitet innebär med andra ord: har forskaren undersökt det hon/han avsåg att undersöka? 

(Stensmo, 2002). 

 

Reliabiliteten av denna uppsats var beroende av att intervjuerna genomfördes på ett likvärdigt 

sätt för att nå samma resultat. Vid denna undersökning använde forskaren en intervjuguide 

med frågor som syftade till att besvara frågeställningarna i denna uppsats för att försöka 

uppnå detta kriterium. En faktor vilket kan ha påverkat reliabiliteten av denna uppsats var att 

intervjun med informanten Annika genomfördes i hennes personliga bostad medan resterande 

intervjuer genomfördes i ett avskillt rum vid informanternas arbetsplats; dock blev 

intervjuerna aldrig störda av yttre faktorer vid någon intervju inklusive intervjun med Annika. 

Uppsatsens validitet skulle kunna ifrågasättas eftersom informanterna som medverkade i 

denna undersökning kan omedvetet eller medvetet ha filtrerat sina svar. Även forskaren  kan 

ha valt att tolka eller påverka svaren på ett visst sätt vilket är en fara som Johansson & 

Svedner (2006) varnar för vid kvalititiva intervjuer. Slutligen kan det vara av vikt att påpeka 

att denna uppsats inte syftade till att dra generella slutsatser. Denna undersökning som bestog 

av sex antal intervjuer kan ge en djupare förståelse av vad ett urval av lärare ansåg om ett 

visst problemområde. 
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5. Resultat 
Nedan kommer ett resultat ett presenteras utifrån frågeställningarna tillhörande denna 

uppsats. Det genomförda intervjuerna med sex verksamma lärare inom Idrott och hälsa har 

kategoriserats efter frågeställningarna vilka står som rubriker i denna del av uppsatsen. 

Inledningsvis kommer lärarnas valda ämnesinnehåll att presenteras därefter innehållets 

kunskapsmässiga syfte. Slutligen kommer lärarnas förhållning till styrdokumenten att 

redogöras för. 

 

5.1 Finns det aktiviteter som undervisningen inom Idrott och hälsa består 

mer av?  
5.1.1 Lek och spel 

Samtliga informanter i denna undersökning använder sig av brännboll i sin undervisning. 

Annika berättar att hon ser aktiviteten brännboll som en avkopplande aktivitet för eleverna. 

Clas förklarar att brännboll är en aktivitet eleverna brukar vilja ska ingå i undervisningen 

under våren och han anser att det är en rolig aktivitet med mycket rörelse. David undervisar i 

brännboll under vårterminen med ett syftet att det är en kul aktivitet men också för att det är 

ett lokalt kulturarv i den stad vi befinner oss i. Sammanfattningsvis verkar brännboll vara en 

rolig aktivitet som fungerar som avslappning i förhållande till övrig undervisning. 

 

Annika undervisar också i softboll under vårterminen och då fokuserar hon framför allt på 

taktik och regler. Clas brukar låta sina eleverna få välja en del aktiviteter i början av 

höstterminen vilket brukar resultera i mycket lekar samt fotboll. Lekar är en aktivitet som 

återkommer i Clas undervisning och framför allt bollekar. Han berättar att det är ett stort 

område som innefattar många olika rörelseaktiviteter.  

 

När David kliver in med sina elevgrupper undervisar han inom boll vilket framför allt innebär 

volleyboll. Han väljer att fokusera på teknik inom boll och när det gäller volleyboll kan han se 

en tydligare utveckling hos eleverna än när det gäller fotboll eller innebandy. David berättar 

att han tycker att volleyboll är en mer passande idrott inom skolidrotten än vad fotboll eller 

innebandy är och bristen av kunskaper inom volleyboll är större bland eleverna. Frida verkar 

inte uppleva samma brister med det traditionella bollspelen fotboll och innebandy som David 

berättar att han upplever. När hon senast inledde sitt kunskapsområde bollspel lät hon sina 

elevgrupper välja tre aktiviteter inom boll som de ville fokusera på. Aktiviteterna blev fotboll, 

innebandy, basket, volleyboll och bollekar. Frida förklarar att boll kan ingå i flera 

kunskapsområden men det är syftet som bestämmer aktivitet och fokus. Hon undervisar även i 

boll när hon har kunskapsområdet kondition och uthållighet samt när hon inleder 

fördjupningsuppgiften som är ett individuellt träningsprogram. När eleverna arbetar med sina 

individuella träningsprogram kan de välja att spela någon form av bollspel. Trots att boll 

synes vara en genomgående aktivitet i flera av Fridas kunskapsområden är det inget hon 

verkar ha uppfattat själv när hon får frågan ”Finns det aktiviteter som återkommer i din 

undervisning?”.  

 

Även Erik väljer att undervisa i bollspel som Clas, David och Frida. Erik berättar att han 

gärna undervisar i racketspel, vilket påminner om Annikas inriktning inom bollspel nämligen 

slagspelet softboll som avviker från det traditionella bollspelen. Han berättar att han använder 
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sig av befintliga racketspel som badminton, spuash och minitennis men att han även brukar 

skapa nya racketspel. Dessa spel kan vara en blandning av redan befintliga spel eller så 

konstruerar han en uppgift till sina elever att de ska skapa ett nytt spel med givna ramar. 

Uppgiften att skapa ett nytt spel är en uppgift Erik även använder sig av när han undervisar i 

andra bollspel än racketspel.  

 

5.1.2 Friluftsliv och aktiviteter i utemiljö 

Clas och David inkluderar orientering i sin undervisning som tillhör friluftslivet. Annika, 

Birgitta, David och Erik berättar att de använder sig av skidåkning, skridskoåkning och lekar 

när de undervisar utomhus under vinterperioden. Lekar förekommer även utomhus under 

andra perioder. Erik beskriver att friluftsliv är aktiviteter som äger rum i naturen till exempel i 

ett skogsområde. När han har friluftsliv vill han gärna behandla områden som överlevnad och 

säkerhet i samband med friluftsliv samt även olika metoder av friluftsliv där han brukar 

inräkna orientering. Han undervisar även i friluftsliv när han är utomhus under vårterminen. 

Han berättar att det finns en skillnad mellan friluftsliv och vinterfriluftsliv som han kallar det. 

När han undervisar i friluftsliv under vinterperioden finns det olika färdmedel att ta del av i 

friluftslivet som till exempel skidåkning eller skridskoåkning. 

 

5.1.3 Dans, rytmik och rörelse 

Annika undervisar i dans, rytmik och rörelse med sina elever efter en uteperiod under vintern. 

Dans, rytmik och rörelse innebär för Annika att eleverna får möjlighet till att träna olika 

danser men också rörelseaktiviteter till musik. Hon undervisar i individuella träningsformer 

till musik, klassiska pardanser och olika ringdanser och liknande som innebär att man dansar i 

grupp. Begreppet dans tycks innehålla mer eller annat än traditionella danser. Det framgår 

genom intervjuerna med Annika, Birgitta, Clas, David och Erik att dansundervisningen i 

skolan i ämnet Idrott och hälsa kan innebära olika gruppträningsformer där aerobics tycks 

vara den vanligaste. Alla fyra informanter beskriver att de använder sig av gruppträning på ett 

eller annat sätt när de undervisar inom kunskapsområdet dans. Annika och Clas beskriver 

även att dansundervisnigen kan bestå av en fördjupningsuppgift. Annika avslutar sitt 

kunskapsområde med en fördjupningsuppgift inom dans, rytmik och rörelse. 

Fördjupningsuppgiften innebär att eleverna ska i grupp koreografera en egen dans med givna 

ramar och detta ska eleverna sedan visa upp för sina övriga klasskamrater. Hon beskriver 

svårigheten med att vara ensam lärare med alla elever i olika lokaler på följande vis: 

 

”…svårt att ha alla i en sal för man vill kunna hjälpa alla, och så ska dem ha olika 

musik, jag vet inte hur man ska göra för att det ska bli bättre.. om jag låter dom sticka åt 

olika ställen får jag inte se processen och för mig var det viktigt att se processen att alla 

deltog och att kunna gå in och peppa och ge lite tips kanske när dom fastnar.” 

 

Dans, rytmik och rörelse innehåller också redskapsgymnastik samt friidrott i Annikas 

undervisning. När Birgitta får frågan om det finns områden i hennes undervisning som 

kommer i skymundan beskriver hon att redskapsgymnastik förekommer mindre i hennes 

undervisning. Hon förklarar att hon använder redskap mer i lekform och detta beskriver hon 

är av den anledningen att redskapsgymnastik är lite föråldrat och hon vill att hennes 

undervisning ska innehålla aktiviteter som är mer i tiden. Därför väljer Birgitta att istället 

använda sig av aktiviteter som boxercise, zumba och andra gruppträningsformer för att det är 

vad eleverna vill ägna sig åt nu för tiden och förmodligen kommer att ägna sig åt på sin fritid. 
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När Birgitta får frågan ”Finns det moment som du skulle vilja att din undervisning bestog mer 

av?” svarar hon inte att hon önskade att hon undervisade mer i redskapsgymnastik trots att det 

var dessa aktiviteter hennes undervisning innehöll mindre av. Hon beskriver istället att hon 

skulle vilja att hennes undervisning fick innehålla mer rörelseaktivitet. Hennes tolkning av 

den nya läroplanen och ämnesplanen beskriver hon är att den kräver mer tid till teori vilket 

skapar en viss frustration gällande en minskad möjlighet till rörelse och fysisk aktivitet. 

 

5.1.4 Konditionsträning och styrketräning 

Birgitta, David och Frida berättar om ett kunskapsområde som behandlar konditionsträning 

och styrketräning. Birgitta och David inleder kunskapsområdet med ett avsnitt av teori. 

Därefter berättar David att eleverna får möjlighet till att pröva olika former av 

konditionsträning, de får lära sig olika intensiteter av konditionsträning samt puls kopplat till 

träning. Frida undervisar i konditionsträning med fokus på uthållighet vilket även 

framkommer genom intervjuerna med Birgitta och David att konditionsträningen är inriktad 

mot uthållighetsträning. 

 

Ergonomi är ett område som ingår när David undervisar i styrketräning med fokus på 

gymträning. Inom styrketräning fokuserar han framför allt på teknik och olika former av 

styrketräning. Det aktiviteter Frida använder sig av inom kunskapsområdet är boxercise, 

cirkelträning, brottning och gymträning. David använder sig av redskapsgymnastik under den 

period han undervisar i styrketräning. Han anser att det finns mycket att lära av 

redskapsgymnastik gällande kroppskontroll. David påpekar att han inte har tillräckligt med 

redskapsgymnastik för att kunna se en utveckling. Trots detta är redskapsgymnastik inte en 

aktivitet David önskar att hans undervisning bestog mer av när har får frågan om ”Finns det 

aktiviteter som du skulle vilja att din undervisning bestog mer av?”. 

5.1.5 Fördjupningsuppgift 

Annika, Birgitta och David berättar alla att de använder sig av en fördjupningsuppgift inom 

sin undervisning. Denna fördjupningsuppgift är ett individuellt träningsprogram och har en 

liknande utformning. Genom Annikas träningsprogram får hennes elever i grupp konstruera 

en gemensam planering inom konditionsträning eller styrketräning. Annika påpekar att det är 

mycket arbete med salar och utrustning innan och under tiden som denna fördjupning äger 

rum. Under Davids ledning får eleven själv utveckla ett träningsprogram utifrån sina egna 

behov inom konditionsträning eller styrketräning. Eleven får själv välja innehållet av 

aktiviteterna i denna fördjupning och ska sedan analysera resultatet av det genomförda 

träningsprogrammet. Birgitta har ännu inte genomfört denna fördjupningsuppgift men den ska 

innebära att varje elev ska med denna fördjupningsuppgift utforma en egen träningsplanering, 

genomföra denna och slutligen analysera utfallet och knyta an med det teorier kursen har tagit 

upp. I Birgittas fördjupningsuppgift kan området droger behandlas eftersom varje elev ska 

basera träningsplaneringen på deras aktuella hälsosituation. Området kost kommer inte att 

behandlas i denna fördjupningsuppgift. Birgitta förklarar att kost kommer istället att 

förekomma som en föreläsning med information som förhoppningsvis kommer att bidra till 

att eleverna reflekterar över sin egen kosthållning och inställlning till kost. 
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5.1.6 Övriga aktiviteter 

Samtliga informanter i undersökningen arbetar med kunskapsområden. Birgitta beskriver att 

varje område innehåller teoretisk undervisning, praktiskt träning av ämnesinnehållet samt 

examinering av kunskapsområdet. Birgitta förklarar att hon arbetar ganska strikt efter sin 

terminsplanering vilket gör att det finns mindre plats för elevinflytande. Hon berättar att hon 

anser att ett minskat elevinflytande tyvärr är nödvändigt med den nya läroplanen och 

ämnesplanen för ämnet. Birgitta presenterar alla kunskapsområden hon och hennes kollegor 

använder sig av utan att djupare gå in på vad varje område behandlar för teoretiskt innehåll 

eller praktiska aktiviteter eftersom de ännu inte har genomfört alla kunskapsområden. 

Ergonomi samt akut omhändertagande i vatten och på land är två av dessa kunskapsområden 

som presenteras. Vad Birgitta berättar om akut omhändertagande är att det kommer att 

innefatta livräddning i vatten, hjärt- och lungräddning samt tryckförband. Även Clas berättar 

att han inkluderar livräddning i sin undervisning. 

 

Med en elevgrupp som läser sitt första år vid gymnasieskolan betonar Clas samarbete för att 

försöka arbeta ihop gruppen. Clas förklarar att undervisningen i Idrott och hälsa fungerar 

mycket bättre om han har en grupp som är trygg med varandra. Även David undervisar i 

teambuilding som består av samarbetsövningar och lekar i början med en ny elevgrupp. 

5.1.7 Sammanfattning 

Detta resultat består av sex verksamma lärare vid gymnasieskolan inom ämnet Idrott och 

hälsa. Undersökningen visar att undervisningen inom ämnet Idrott och hälsa innehåller 64 

olika aktiviteter vilka kan kategoriseras och fördelas inom fem kunskapsområden. Dessa 

områden är Friluftsliv och aktiviteter i utemiljö, Bollspel, Dans, rytmik och rörelse, 

Styrketräning och konditionsträning samt Övriga aktiviteter. Kunskapsområdet Friluftsliv och 

aktiviteter i utemiljö består av skidåkning, skridskoåkning, lekar, friidrott, orientering och 

friluftsliv och representerar 32 % av undervisningens innehåll. Kunskapsområdet Bollspel 

består av brännboll, softboll, bollek, racket, innebandy, basket, volleyboll och fotboll och 

representerar 25 % av undervisningens innehåll. Kunskapsområdet Dans, rytmik och rörelse 

består av pardans, gruppträning och redskapsgymnastik och representerar 17 % av 

undervisningens innehåll. Kunskapsområdet Styrketräning och konditionsträning består av 

styrketräning, konditionsträning och fördjupningsuppgiften och representerar 14 % av 

undervisningens innehåll. Slutligen består kunskapsområdet Övriga aktiviteter av kost, 

droger, ergonomi, livräddning och samarbetsövningar och representerar 12 % av 

undervisningens innehåll. 

 

5.2 Vilket syfte har dessa aktiviteter enligt lärarna?  
5.2.1 Lek och spel 

Clas och Erik beskriver att leken kan uppfylla många olika syften och kan därav användas 

inom många olika områden i undervisningen. Lekar och fotboll är aktiviteter som innehåller 

mycket rörelse anser Clas. Han menar att lekar som är lika fartbetonade som fotboll kan ge 

bra konditionsträning, koordinationsträning och möjlighet till samarbete. Ett annat syfte en del 

elever kan uppskatta med lekar är att det inte är som traditionella tävlingsidrotter. Något Clas 

påpekar är att alla aktiviteter blir vad man gör det till därför kan en aktivitet som till exempel 

är tänkt att syfta till att förbättra elevens kondition inte alltid bli just det eftersom intensiteten 

bestämmer eleven själv. Annika berättar att hon tycker att leken bör vara noga genomtänkt 



20 

 

och den ska inte fungera som endast utfyllnad i undervisningen. Genom leken kan eleven 

träna kondition, styrka, samarbete och problemlösning men bara om den är väl organiserad. 

 

Erik använder lekar när han har undervisning i utemiljö. Han berättar att han anser att det är 

en aktivitet som fungerar oavsett vilka områden skolan har eller inte har tillgång till utomhus. 

Erik berättar att han tycker att leken kan användas i många syften och att det är en aktivitet 

som kan tilltala fler än vad aktiviteten bollspel kan göra. Leken går att förändra mer än ett 

bollspel berättar Erik eftersom eleverna redan har sina uppfattningar om vad varje bollspel 

innebär medan en lek kan variera.  

5.2.2 Friluftsliv och aktiviteter i utemiljö 

Birgitta beskriver hur hon tycker att aktiviteter utomhus är en sundare typ av aktiviteter just 

för att eleverna får vistas utomhus. Hon tycker att det är viktigt att eleverna får en uppfattning 

av den yttre miljön och hon påpekar även att eleverna får i och med uteaktiviteter lära sig att 

klä sig efter väder; denna kunskap är även något som Frida påpekar vid reflektion över 

aktiviteternas syfte.  

 

Orientering ska syfta till att eleven får möjlighet att träna på att orientera sig i olika miljöer 

och enligt Clas finns det en säkerhetsaspekt att ta del av när det gäller att lära sig att orientera. 

Han anser att det är viktigt att kunna läsa en karta för att orientera sig i främmande miljöer 

vilket han förklarar som en säkerhetsaspekt; detta tycks även David ha uppmärksammat. 

David berättar att han tror att det finns en viss trygghet med att lära sig att orientera sig i 

främmande miljöer för framtida bruk.  Även kondition och koordination kan vara en del av 

orienteringens syfte som aktivitet men Clas berättar att det är inte nödvändigtvis fokuset vid 

orientering. David hänvisar att det står i ämnesplanen om friluftsliv och utevistelse när han 

ska motivera orientering som val av ämnesinnehåll och vilket syfte aktiviteten har. Clas 

önskar att hans undervisning innehöll mer friluftsliv. Med det förklarar han att det är skillnad 

mellan friluftsliv och aktiviteter utomhus, något han anser att Gy 11 betonar mer. Både Clas 

och Birgitta berättar att de anser att aktiviteten friluftsliv har i och med den nya läroplanen fått 

ta ett kliv åt sidan och tvingats lämna plats till vistelse i utemiljö och aktiviteter i olika miljöer 

utomhus. Med friluftsliv beskriver Clas aktiviteter som sker ute i naturen och betonar 

upplevelse vilket innefattar teknik och kunskap om utrustning. 

Erik berättar att hans aktiviteter inom friluftsliv syftar till att uppfylla ämnesplanens riklinjer 

för kursen Idrott och hälsa 1. Han berättar att han strävar mot att eleverna ska få kunskaper 

om olika metoder inom friluftsliv för att kunna ägna sig åt friluftsliv som aktivitet senare i 

livet. För att kunna erbjuda eleverna en adekvat utbildning inom bland annat friluftsliv 

påpekar Erik att det är viktigt att skolan har den utrustning som krävs och tillgång till olika 

utomhus- och friluftsområden. 

 

När det gäller skridskoåkning och skidåkning som Frida undervisar i under vårterminen 

berättar hon att hon tycker att båda aktiviteterna är bra att lära sig för framtida bruk. Hon tror 

att hennes elever kan ha nytta av det aktiviteterna senare i livet och på sin fritid om de får 

möjlighet att lära sig åka skidor och att åka skridskor i skolan. 
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5.2.3 Dans, rytmik och rörelse 

Genom dans, berättar Clas, får eleverna möjlighet att ägna sig åt en rörelseaktivitet som kan 

vara rolig. Dessutom påpekar han att flickor som grupp vill gärna att undervisningen ska 

innehålla dans och han tror att det är viktigt att lyfta fram den aktiviteten för att flickorna 

också ska få visa en utveckling i idrott. Frida berättar att även hon har upplevt en skillnad 

mellan flickor och pojkar när det gäller dans, rytmik och rörelse i hennes undervisning. Hon 

förklarar att hon det senast läsåret har haft det enklare med att inkludera dans i sin 

undervisning på grund av att hon endast har haft elevgrupper med flickor. Dansens syfte 

verkar syfta till att vara rolig och framför allt vara till för flickor. 

 

Både Clas och David påpekar det svenska kulturarvet som ska uppfyllas enligt läroplanen. 

David berättar att flickor som grupp har lättare för dans och rörelse till musik men att det är 

viktigt för alla elever oavsett kön att få prova på en bredd av aktiviteter för att på så vis öka 

sannolikheten att de fortsätter att vara fysiskt aktiva i framtiden; men David är tydlig med att 

det huvudsakliga syftet till att hans undervisning innehåller dans är för att det står i 

ämnesplanen.  

 

Erik använder sig av aerobics och bodupump som rörelseaktiviteter till musik. Han berättar att 

han tycker att dessa aktiviteter kan bidra med en praktiskt kunskap som kan öka möjligheten 

att hans elever ägnar sig åt någon fysisk aktivitet på fritiden. Aktiviteterna bidrar även till en 

fysiska hälsa med sin konditionsträning, koordinationsträning och muskelträning. Erik 

påpekar också att han undervisar i dans eftersom han enligt ämnesplanen för Idrott och hälsa 1 

måste undervisa i dans och rörelse till musik, till exempel bugg och foxtrot, men att han 

föredrar att inte ägna en hel lektion till endast en dans. Erik nämner att dessa danser är en del 

av det svenska kulturarvet men att det är inte lika vanligt att ungdomar idag ägnar sig åt dessa 

aktiviteter på sin fritid. Därför berättar Erik att han tror att en hel lektion med bugg eller 

foxtrot kan vara tråkigt och tröttsamt.  

5.2.4 Konditionsträning och styrketräning 

Enligt Birgitta, David och Frida verkar konditionsträning och styrketräning huvudsakligen 

syfta till att ge eleven en möjlighet att införskaffa sig en djupare kunskap om kroppen under 

konditionsträning och styrketräning. 

 

När David undervisar i konditionsträning inleder han detta med en teorilektion. Han tror att 

det kan medföra en bättre förståelse för vad som händer i kroppen och med kroppen i 

samband med konditionsträning. Davids undervisning inom styrketräning har visat sig ge 

positiva effekter på eleverna. David berättar att flera av hans elever har efter utbildning inom 

styrketräning börjat träna på gym på sin fritid. 

 

Frida förklarar varför hon tycker att styrketräning är en viktig aktivitet för hennes elever: 

”Dem lär sig om musklerna, alltså lite teori, styrketräning i gym är en av dom största 

motionsaktiviteterna i samhället att kunna gå in i ett gym och känna sig säker […] men 

framför allt att de ska våga ta det steget.” Frida vill att hennes undervisning generellt ska leda 

till att eleverna ska kunna införskaffa sig kunskap så att ”de kan sätta upp ett mål och veta hur 

man ska nå dit. Man ska få en bred kunskap om hälsoinriktad träning […] som man kan 

bedriva på fritiden.”  



22 

 

5.2.5 Fördjupningsuppgift 

Annikas undervisning är indelad i kunskapsområden och fördjupningsuppgiften är ett av dessa 

områden. När hon förklarar vad hon tror att fördjupningsuppgiften kan tillföra uttrycker hon 

sig som följande: ”Jag minns att det är flera elever som har sagt att det har blivit något bra att 

idrotten har blivit som något annat och att det inte bara har varit fokus på prestation utan mer 

på en kvalitet som har känts.” 

 

Även David har en fördjupningsuppgift som varje elev ska genomföra vilket behandlar 

konditionsträning eller styrketräning. David tror att den uppgiften kan visa honom vad varje 

elev har tagit till sig av tidigare undervisning och vilka kunskaper de kan tillämpa i praktiken. 

Han ser fördjupningsuppgiften som ett ”kvitto” av vad eleven har lärt sig av hans 

undervisning inom ämnet Idrott och hälsa. Det huvudsakliga syftet med 

fördjupningsuppgiften uppfattas vara en förhoppning om att eleven ska ta till sig av den 

kunskap som erbjuds. Fördjupningsuppgiften innebär att eleven får möjlighet att planera, 

genomföra och värdera ett personligt anpassat träningsprogram och detta verkar vara just 

syftet – denna praktiska kunskap att kunna utforma ett träningsprogram och sedan avgöra 

vilka hälsoeffekter tränigsprogramet kan ha medfört. 

5.2.6 Övriga aktiviteter 

Annika berättar att hon anser att med redskapsgymnastik får eleverna lära sig viktiga grunder 

som klättra, krypa, rulla, stödja och hänga. Dessa grunder förklarar hon är av betydelse för att 

förbereda kroppen till exempel vid fall. Att kunna dessa grundrörelser är skadeförebyggande 

enligt Annika och hon önskar att utbildningen i grundskolan fokuserade mer på dessa rörelser. 

Davids undervsining innehåller även simkunskap. Han förklarar att simning inte står skrivet i 

ämnesplanen för kursen Idrott och hälsa 1 eller i kusplanen för kursen Idrott och hälsa A. 

Trots detta berättar David att han anser att simning är viktigt för att han alltid får några elever 

som, trots kraven från grundskolan om simkunskap, inte kan simma. Därför berättar han att 

han tycker att gymnasieskolan är den sista instansen för att kunna hjälpa dessa elever att bli 

simkunniga. 

 

5.2.7 Sammanfattning 

Lek som aktivitet kan bidra till mycket rörelse om leken är genomtänkt och har ett tydligt 

syfte. Undervisningen som behandlar konditionsträning syftar till att ge teoretiska och 

praktiska kunskaper inom konditionsträning. Styrketräning som några av lärarna bedriver kan 

bidra till att eleverna införskaffar sig kunskaper de kan ha nytta av i framtiden och utanför 

skolan. Gymkulturen i Sverige har vuxit sig allt starkare berättar en av lärarna och hon vill att 

utbildningen inom styrketräning ska ge ett självförtroende som skapar förtsatta förutsättningar 

för eleverna att ägna sig åt styrketräning på sin fritid. Fördjupningsuppgiften ger lärarna en 

bekräftelse på den kunskap eleverna har tagit till sig av tidigare undervisning, framför allt 

inom konditionsträning och styrketräning, inom ämnet Idrott och hälsa. Några av lärarna 

berättar att de anser att det är skillnad mellan friluftsliv och vistelse i utemiljö. Lärarna 

använder sig av aktiviteter utomhus under vinterperioden samt under det andra perioderna. 

Vid intervjuerna framgår det att orientering är en vanligt förekommande aktivitet i samband 

med friluftsliv. Friluftslivets aktiviteter tycks vara viktiga framför allt för framtiden och några 

av informanterna i undersökningen har ibland svårt att motivera aktiviteternas syfte för 

stunden. Dansundervisningen inom Idrott och hälsa verkar framför allt vara till för flickorna. 
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Två av informanterna upplever att grundskolan inte uppfyller kraven för vad elevern ska har 

lärt sig gällande simkunskap och redskpasgymnastik inom ämnet. 

 

5.3 Implementerar lärarna läroplanen och ämnesplanens/kursplanens 

riktlinjer vid val av ämnesinnehåll? 
5.3.1 Faktorer som påverkar valet av ämnesinnehåll och aktiviteter 

Det framgår genom intervjun med Annika att hon är medveten om ämnesplanen/kursplanens 

riktlinjer trots att hon inte kommer fram till att den kan vara en påverkande faktor på hennes 

undervisning. Hon beskriver vilken kunskap hon anser att ämnet Idrott och hälsa kan bidra 

med på följande vis:  

 

”Det är att ge eleverna ett självförtroende om sin kropp och kunskaper att kunna 

använda kroppen. Kunskapen är att veta hur man ska kunna använda kroppen och känna 

att man kan göra det med ett självförtroende som säger att det är okej, jag kan och jag 

har utvecklats.” 

 

Birgitta berättar att det faktorer som påverkar hennes val av ämnesinnehåll är kunskapskraven 

som finns skrivna i ämnesplanen först och främst. Hon strävar även mot en variation av 

rörelseaktiviteter i sin undervisning och detta för att försöka nå ut till så många elever och 

därmed individer som möjligt. Hon förklarar även att sammansättningen av gruppen påverkar 

valet av ämnesinnehåll och trots att hon anser att elevinflytandet har minskat en del i och med 

den nya läroplanen är hon medveten om att hon anpassar ämnesinnehållet efter gruppen till 

viss del. 

 

Det viktigaste Clas anser att ämnet Idrott och hälsa kan bidra med är en kunskap om att 

självständigt kunna planera, genomföra och värdera en aktivitet utifrån sitt eget behov. Han 

vill att eleven ska veta hur denne ska gå tillväga för att utvecklas efter sitt eget behov och ta 

ansvar för att göra det. Clas berättar att det faktorer som påverkade hans val av ämnesinnehåll 

är ämnesplanen för Idrott och hälsa 1 eftersom det finns ett centralt innehåll som ska 

genomföras enligt ämnesplanen. Eleven är ytterligare en faktor som påverkar 

ämnesinnehållet. Clas förklarar att elever är väldigt traditionella och föredrar aktiviteter som 

uppfyller deras förväntningar om vad ämnet ska innehålla. Eleverna vill gärna ägna sig åt 

aktiviteter som de tidigare har ägnat sig åt eftersom de har en viss uppfattning av vad Idrott 

och hälsa är och innebär. Han vill även att undervisningen ska vara rolig och ge en glädje till 

att fortsätta med någon form av fysisk aktivitet.  
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Det faktorer som påverkar Davids val av ämnesinnehåll är kunskapskraven som bestämmer 

vilket betyg eleven kan få inom ämnet. Vid frågan ”Vilken kunskap anser du att ämnet Idrott 

och hälsa kan bidra med?” svarar David: 

 

”Skolidrotten ger en kunskap teoretiskt och man får en bra kroppskännedom, att man vet 

hur kroppen fungerar, vi kan ge dom olika träningskunskaper för framtiden för att 

bibehålla en god hälsa, skolidrotten kan också sträva emot vad är en bra hälsa för mig, 

vad behöver jag i framtiden för att jag ska må bra.” 

 

Erik berättar att han har ämnesplanen för kursen Idrott och hälsa 1 samt kursplanen för Idrott 

och hälsa A som utgångspunkt när han ska bestämma undervisningens innehåll av aktiviteter. 

Han berättar även att han ibland ser det som en svårighet att uppfylla det krav och riktlinjer 

Idrott och hälsan har enligt ämnesplanen och kursplanen eftersom han har elevgrupper där 

nästan ingen elev dyker upp på lektionerna. Han förklarar att han i dessa fall måste finna vad 

som motiverar eleverna att komma till lektionerna och aktivt delta i undervisningen. Han har 

upptäckt att ett ökat elevinflytande i dessa elevgrupper bidrar till en högre närvaro. På så vis 

förklarar Erik att han ibland finner det svårt att driva en undervisning som passar dessa elever 

och som passar ämnesplanen. Han förklarar det på följade vis: ”…om dom kommer och vill 

spela pingis då kanske dom får spela pingis eftersom det är bra att dom kommer 

överhuvudtaget”. 

 

Frida berättar att elevernas önskemål påverkar hennes val av ämnesinnehåll samt att hon vill 

att hennes undervisning ska bestå av en variation av aktiviteter. Även om eleverna läser efter 

Lpf 94 eller Gy 11 samt vad som står skrivet i kunskapskraven för ämnet Idrott och hälsa är 

påverkande faktorer för Frida.  

 

Frågan ”Vilka faktorer påverkar Ditt val av ämnesinnehåll?” gav fler svar än det som visar att 

informanterna använder sig av ämnesplanen/kursplanen och i vissa fall även läroplanen. 

Annika, Birgitta, David och Frida beskriver alla hur deras egen ämneskompetens påverkar 

valet av aktiviteter och ämnesinnehåll. 

 

5.3.1 Sammanfattning 

Fem av sex informanter i undersökningen berättar att de använder sig av 

ämnesplanen/kursplanen och/eller kunskapskraven, som ingår i ämnesplanen/kursplanen och 

beskriver betygskriterierna, vid val av ämnesinnehåll och aktiviteter. Fem av sex informanter i 

undersökningen uppger eleven som en påverkande faktor av val av ämnesinnehåll och 

aktiviteter – elevinflytande är en faktor som framgår av läroplanen och på så vis kan denna 

faktor innebära att informanterna i undersökningen delvis använder sig av läroplanens 

riktlinjer vid val av ämnesinnehåll och aktiviteter inom ämnet Idrott och hälsa. Frågan 

”Vilken kunskap anser Du att ämnet idrott och hälsa kan bidra med?” kan ge svar på om 

informanterna i undersökningen använder sig av ämnesplanen/kursplanen i sin undervisning 

på så vis att den kunskap informanterna beskriver att ämnet kan bidra med kan och bör stå 

skrivet i ämnesplanen/kursplanen för Idrott och hälsa. Frågan kan inte besvara hur 

informanterna implementerar ämnesplanen/kursplanen. 
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6. Diskussion och analys 
Denna del av uppsatsen kommer inledningsvis att diskutera uppsatsen och undersökningens 

trovärdighet. Därefter kommer samband med tidigare forskning att analyseras och diskuteras 

och disponeras efter frågeställningarna tillhörande denna uppsats. En diskussion gällande 

metodval och tillvägagångssätt kommer slutligen att avrunda denna del. 

 

6.1 Tillförlitlighet 
Generaliserbarheten är enligt Johansson & Svedner (2006) beroende av det urvalskriterium 

undersökningen vilar på. Det urvalskriterium som gäller för denna undersökning är: sex 

verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa vid gymnasieskolan. Informanterna i denna 

undersökning är representativa för den grupp som generaliseringen ska gälla däremot består 

urvalet av endast sex antal lärare vilka alla är bosatta i en och samma stad i norra Sverige; på 

så vis är det olämpligt att tillämpa och göra antagande om fynden i denna undersökning med  

tidigare forskning på grund av att resultatet består av dessa sex lärares uppfattningar och 

åsikter gällande deras egen undervisning. Trots den låga generaliserbarheten denna uppsats 

besitter kan undersökningens resultat stämma med tidigare forskning inom samma 

problemområde. 

 

6.2 Finns det aktiviteter som undervisningen inom Idrott och hälsa består 

mer av? 
6.2.1 Samband med tidigare forskning 

Tidigare forskning av Sandahl (2004) från år 1968-2000 visar att Gymnastik och Bollspel var 

länge det kategorier som dominerade undervisningen inom ämnet Idrott och hälsa. År 1968 

var Gymnastik den mest förekommande kategorin inom ämnet. Vid uppföljande studier år 

1984 och år 2000 hade den tidigare tvåan Bollspel tagit över förstaplatsen och var numera den 

kategori som förekom mest i undervisningen inom ämnet Idrott och hälsa. Denna uppsats 

resultat visar att Bollspel fortfarande synes vara ett vanligt förekommande kunskapsområde 

inom ämnet medan aktiviteten redskapsgymnastik förekommer avsevärt mindre i 

undervisningen än vad den har gjort tidigare. Undersökningen från år 1968 av Sandahl (2004) 

visade att lagspel var det aktiviteter som förekom mest inom kategorin Bollspel vilket verkar 

stämma med resultaten i denna undersökning där lagspelen fotboll, volleyboll, innebandy och 

basket var det aktiviteter som nämndes vid tal om vilka aktiviteter undervisningen inom Idrott 

och hälsa består av. Genom denna upptäckt kan ett antagande göras om att bollspel anses vara 

värdefulla aktiviteter som kan uppfylla ett flertal av det krav styrdokumenten för skolan samt 

ämnet Idrott och hälsa syftar till att uppnå. Hur kommer det sig att studier genomförda under 

1960-talet visar delvis liknande resultat från en mindre studie (denna) genomförd mer än 40 år 

senare? Det kan vara så att aktiviteter med boll har varit vanligt förekommande även utanför 

skolan och är så även idag. Detta kan påverka undervisningen genom lärarens 

ämneskompetens – den traditionella läraren inom Idrott och hälsa kan genom tiderna ha haft 

tidigare erfarenheter av framför allt spel med boll – samt genom elevinflytandet – den 

traditionella eleven har förmodligen haft tidigare erfarenheter av föreningsidrotten – vilket 

båda har påverkat ämnesinnehållet att vara inriktat mot bollspel och framför allt lagspel. 

 

Bollspel är enligt denna uppsats undersökning inte längre det kunskapsområde som äger 

förstaplatsen i undervisningen inom ämnet Idrott och hälsa. Istället är det kunskapsområdet 

Friluftsliv och aktiviteter i utemiljö undervisningen i Idrott och hälsa består till största delen 
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av. Vid undersökningan av Sandahl (2004) år 2000 visade det sig att aktiviteten friluftsliv 

förekom allt mer i undervisningen inom ämnet medan aktiviteten friidrott som tidigare hade 

varit en av det vanligaste aktiviteterna numera förekom i allt mindre utsträckning. Denna 

upptäckt av Sandahl (2004) kan denna uppsats undersökning bekräfta. Att Friluftsliv och 

Aktiviteter i utemiljö har blivit allt vanligare enligt denna undersökning kan vara något 

positivt men undersökningen visar även att det aktiviteter kunskapsområdet innehåller är 

begränsade. Kan skidåkning, skridskoåkning, orientering och lekar utomhus bidra till att 

eleven införskaffar sig det kunskaper den ska genom friluftsliv och genom ämnet Idrott och 

hälsa? Ja, det skulle kunna vara möjligt för eleven att införskaffa sig det kunskaper som krävs 

inom området friluftsliv men kunskapsområdet Friluftsliv och aktiviteter i utemiljö är troligen 

inte tillräcklig för att uppnå samtliga riktlinjer inom läroplanen och ämnesplanen/kursplanen. 

Det kan uppfattas som en lättnad att Friluftsliv och aktiviteter i utemiljö har tagit en mer 

framträdande roll inom ämnet men ett område bör inte vara mer framträdande än ett annat; 

därav anledningen till att det finns riktlinjer inom styrdokumenten som kräver olika former av 

aktiviteter för att kriterierna ska vara möjliga att uppnå – idrottsaktiviteter, motionsaktiviteter 

och friluftsaktiviteter. 

 

I Sandahls (2004) undersökningar från år 1968 och år 1984 ingick styrketräning och 

konditionsträning i kategorin Gymnastik. Resultaten som presenteras i denna uppsats visar att 

styrekträning och konditionsträning är numera vanligare än så och bildar därav ett eget 

kunskapsområde. Resultatet i denna uppsats och resultatet från år 2000 av Sandahl (2004) 

visar att den fysiska träningen i form av styrketräning och konditionsträning upptar ungefär 

lika stor del av undervisningen nu som då. Dessa resultat att friluftsliv, dans, styrketräning 

och konditionsträning, enligt denna undersökning, verkar förekomma allt mer i 

undervisningen inom Idrott och hälsa stämmer överens med det fynd Meckbach & 

Söderström (2002) gjorde under den andra halvan av 1900-talet. Nämligen att den 

traditionella gymnastiken hade fått lämna plats åt mer friluftsliv, dans, styrketräning och 

konditionsträning. 

 

6.3 Vilket syfte har dessa aktiviteter enligt lärarna? 
6.3.1 Samband med tidigare forskning 

Enligt Meckbach & Söderströms (2002) forskning genomfördes ett namnbyte av ämnet år 

1928 för att betona aktiviteter som skulle fungera som uppfriskande i förhållande till skolans 

övriga ämnen. Denna inställning tycks leva kvar när det gäller somliga aktiviteter inom ämnet 

Idrott och hälsa enligt denna uppsats undersökning. Några informanter berättar nämligen att 

aktiviteten brännboll används bland annat som ett avslappnande moment i relation till övrig 

undervisning – inklusive övrig undervisning inom ämnet Idrott och hälsa. 

 

Några informanter beskriver vid ett flertal tillfällen att de använder sig av vissa aktiviteter för 

att få bekräftelse på vad eleven har lärt sig av tidigare undervisning, hur den har lärt sig 

genom tidigare undervisning och även om den har lärt sig något av tidigare undervsining. 

Fördjupningsuppgiften är ett exempel på en sådan aktivitet. På så vis blir 

fördjupningsuppgiften en typ av examination som visar läraren vad eleven har lärt sig av 

undervisningen. Kanske skulle olika former av examinationer råda bot på problemet att eleven 

inte är medveten om vad den lär sig genom ämnet Idrott och hälsa. Denna omedvetenhet om 

vad ämnet Idrott och hälsa har att bidra med har Meckbach & Söderström (2002) upptäckt när 

de undersökte om vilka uppfattningar eleven har om ämnet Idrott och hälsa och vad eleven 

anser att den lär sig genom idrott. Resultatet visade att eleven är osäker på vad den lär sig 
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genom idrott och den är inte ens medvetna att den lär sig någonting alls genom ämnet Idrott 

och hälsa. Kanske kan examinerande uppgifter fungera som en bekräftelse för läraren och 

eleven i detta fall. 

 

En enkätundersökning av Meckbach & Söderström (2002) visar att lärarens egen 

ämneskompetens inom idrott och inom hälsa har störst betydelse för val av innehåll och 

aktiviteter inom ämnet Idrott och hälsa. I denna uppsats fick informanterna en fråga om 

”Vilka faktorer påverkar Ditt val av ämnesinnehåll?”. Fyra av sex möjliga informanter 

berättar att deras egen ämneskompetens är en sådan påverkande faktor. Lärarens 

ämneskompetens kan bli en begränsande faktor och leda till att eleven får en ensidig 

utbildning inom ämnet. Detta för att läraren kan uppleva en osäkerhet gällande somliga 

aktiviteter och därav undvika att undervisa inom dessa aktiviteter. Skolan ska erbjuda kunskap 

som innefattar fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och får inte ensidigt behandla 

någon av dessa (Gy 11, 2011). En lärare med en bred ämneskompetens eller en medvetenhet 

om sina egna kunskaper inom ämnet kan erbjuda sina elever den utbildning inom ämnet som 

styrdokumenten förespråkar. Detta genom att läraren antingen söker hjälp av en kollega eller 

annan kunnig person inom området eller vidareutbildar sig inom det område denne är svag 

inom för att kunna införskaffa sig det kunskaper som krävs för att möjliggöra en utbildning. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar valet av ämnesinnehåll och aktiviteter är elevinflytande. 

Enligt fem av sex informanter  har elevens vilja och önskemål betydelse för vilka aktiviteter 

ett kunskapsområde skulle kunna bestå av. Elevinflytande verkar vara en faktor  som flera av 

informanterna anser är viktig inom ämnet Idrott och hälsa trots att Hatties (2009) studie visar 

att elevinflytande har en avsevärt mindre betydelse för elevens prestation och resultat. Något 

att lägga vikt vid i samband med detta är att Hatties (2009) studie är baserad på teoretiska 

ämnen och kan i detta fall vara mindre lämpligt att jämföra med.  

 

Det faktorer som framgår bestämma aktiviteternas syfte verkar i denna undersökning grundas 

på lärarens ämneskompetens, elevens önskemål av aktiviteter samt att det ska finnas 

aktiviteter som kan fungera som bekräftelse för läraren gällande vad eleven har lärt sig för att 

på så vis kunna ge eleven ett rättvist betyg. Den sistnämnda faktorn skulle kunna vara en god 

idé att utgå från vid val av ämnesinnehåll och aktiviteter. Detta för att aktiviteternas syfte bör 

vara att uppfylla det mål och riktlinjer som finns skrivna i styrdokumenten för skolan samt 

ämnet.  

 

6.4 Implementerar lärarna läroplanen och ämnesplanens/kursplanens 

riktlinjer vid val av ämnesinnehåll? 
6.4.1 Samband med skolans läroplan 

Gy 11 (2011) förespråkar en allsidig utbildning och Frida berättar att en påverkande faktor av 

hennes val av ämnesinnehåll och aktiviteter är att hon vill ha en variation i sin undervisning. 

Trots denna påstådda påverkande faktor kommer det fram vid intervjun med Frida att hon 

använder sig av bollaktiviteter i flera av hennes kunskapsområden. Aktiviteter som innehåller 

boll tycks vara vanligt i Fridas undervisning. Det kan vara så att när informanten Frida 

använder sig av aktiviteter med boll erbjuder hon trots det en allsidig undervisning inom boll 

men det är inte säkert att det är en tillräckligt allsidig undervisning när det gäller idrott eller 

när det gäller hälsa. Tidigare forskning av Meckbach (2004) och Sandahl (2004) samt 

undersökningar av Skolinspektionen (2010) och Skolverket (2010) visade att aktiviteter med 
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boll är vanligt förekommande och informanten Frida verkar kunna bekräfta detta. Baserat på 

denna upptäckt vore det av intresse att undersöka kunskapsområdet Boll och dess möjligheter 

till att bidra med kunskap inom Idrott och hälsa. Detta eftersom området verkar ha en 

omfattande betydelse inom ämnet enligt tidigare forskning samt enligt denna undersökning. 

 

Informanterna Clas och Frida förklarar att de har uppmärksammat en skillnad mellan att 

undervisa i elevgrupper som är dominerade av flickor respektive pojkar. Flickor som grupp 

hamnar uppenbarligen bakom pojkarna i övrig undervisning och en lösning på detta problem 

blir därmed att använda sig av en aktivitet som dans för att motverka detta könsrelaterade 

problem. ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt 

och manligt” (Gy 11, 2011 s.7). Clas och Fridas syn på flickor och pojkars förmågor kan i 

detta fall hindra en likvärdig utbildning vilket Gy 11 (2011) förespråkar. Denna inställning till 

vad som är kvinnligt respektive manligt inom idrott motverkar inte könsstereotypa 

förställningar. Varken Clas eller Frida undervisade eller studerade till blivande lärare inom 

Idrott och hälsa under 1950-talet under den tid som undervisningen hade olika syften för 

flickor och pojkar (Meckbach & Söderström, 2002). Trots detta verkar de båda uppfatta dans 

som en aktivitet vilket tillhör flickorna. 

 

6.4.2 Samband med ämnesplanen/kursplanen för ämnet Idrott och hälsa 

Frida verkar anse att spel med boll kan utveckla många av det kunskaper och förmågor 

ämnesplanen för Idrott och hälsa 1 (2011) samt kursplanen för Idrott och hälsa A (1994b) har 

som syfte att utveckla. I jämförelse med tidigare forskning inom problemområdet tycks 

resultaten, vilket Fridas undervisinng står för, överensstämma med tidigare resultat av 

Meckbach (2004) och Sandahl (2004) vilka visar att bollspel dominerar i undervisning i Idrott 

och hälsa fortfarande. En förklaring till att bollspel och övriga aktiviteter med boll har varit 

vanligt förekommande i undervisningen och tycks fortfarande vara det till viss del kan vara 

för att enligt kursplanen (1994b), tillhörnade Lpf 94, ska Idrott och hälsa A ge kunskaper om 

”vanliga” aktiviteter. Fotboll och innebandy är två olika aktiviteter med boll och har nog varit 

vanliga aktiviteter som eleven ägnat sig åt under sin fritid. På så vis blir bland annat det 

aktiviteterna ”vanliga” och har därmed ingått i undervisningen för att styrdokumenten för 

ämnet Idrott och hälsa har varit otydliga med sin mening av just detta innehåll av ”vanliga” 

aktiviteter betyder. 

 

Genom undervisning inom konditionsträning och styrketräning kan eleven ägna sig åt 

motionsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan vilket Gy 11 (2011) påpekar att 

utbildningen inom Idrott och hälsa ska göra. Konditionsträning och styrketräning kan även 

inbjuda till olika träningsformer och ge en förståelse för hur kroppen fungerar i arbete (Gy 11, 

2011). Det former av konditionsträning och styrketräning som framkommer i denna 

undersökning tycks ha en möjlighet att uppfylla ett flertal av styrdokumentens krav för vad 

ämnets undervisning ska innehålla. En uppfattning av detta beskrivda kunskapsområde är att 

det finns många rörelseaktiviteter inom konditionsträning samt styrketräning som kan 

uppfylla en mängd av mål och riktlinjer istället för att endast en aktivitet ska uppfylla endast 

ett mål eller en riktlinje. Dock verkar det som att styrketräning behandlar huvudsakligen 

gymträning och i mindre utsträckning aktiviteter som boxercise eller brottning. Det verkar 

som att styrketräning framför allt i form av gymträning och konditionsträning framför allt i 

form av uthållighetsträning förekommer i undervisningen för att det är motionsformer som är 

vanliga att eleverna ägnar sig åt på fritiden samt i vuxen ålder. Gy 11 (2011) samt Lpf 94 
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(1994) förespråkar en utbildning som syftar till det livslånga lärandet men aktiviteterna bör 

även ha ett syfte för stunden. En uppfattning av denna undersöknings resultat är att flera 

motionsaktiviteter och friluftsaktiviteter syftar till att uppfylla något i framtiden och har inte 

alltid ett syfte för stunden. Det är förmodligen svårt för eleven att se ämnets värde i sig om 

läraren inte kan förmedla varför varje aktivitet har ett värde här och nu. Tidigare forskning av 

Meckbach & Söderström (2002) och Larsson (2004) visade att eleverna inte alltid var 

medvetna om vad de lärde sig eller om de lärde sig av undervisnigen inom Idrott och hälsa. 

Denna uppsats undersökning studerade tyvärr inte detta problemområde ur ett elevperspektiv 

men denna undersökning kan däremot visa ett samband med tidigare forskning av Annerstedt 

(2007) att lärarna inte alltid var medvetna om vilken kunskap som förmedlades via deras 

aktiviteter och deras valda ämnesinnehåll. 

 

Den fysiska hälsan är den typen av hälsa som förekommer mest i intervjuerna när 

informanterna tar upp det olika aktiviteternas syfte. I vissa fall framgår det även att 

informanterna har uppmärksammat att det finns en social hälsa och/eller en mental hälsa för 

eleven att införskaffa sig genom olika aktivteter. Annika och Birgitta beskriver 

självförtroendet som en mental hälsoaspekt eleven kan stärka genom nya erfaranheter och 

kunskaper av aktiviteter inom Idrott och hälsa. Dock går det att ställa sig kritiskt till om det är 

det huvudsakliga syftet. Är syftet med aktiviteten att stärka den mentala hälsan? Vid 

intervjuerna med samtliga informanter framgår det tydligt att de är medvetna om hur de som 

lärare kan erbjuda sina elever möjligheter till att skapa en fysisk hälsa, denna medvetenhet är 

inte lika framträdande när det gäller den mentala hälsan. Den sociala hälsan verkar 

informanterna framför allt uppfatta som samarbete och att eleven får möjlighet att träna i lag 

med andra eller dansa tillsammans i par. Kan den sociala hälsan innebära även något annat? 

Det framgår tyvärr inga övriga uppfattningar om vad den sociala hälsan mer kan innebära.  

 

Vid exemplen ovan har informanterna använts för att påvisa vilka mål och riktlinjer som har 

uppfyllts enligt läroplanen och ämnesplanen/kursplanen. I det exempel där samtliga 

informanter inte har stått representerade kan man ställa sig frågan om de andra informanterna 

implementerar dessa mål och riktlinjer i sin undervisning. Detta är en fundering som i denna 

undersökning inte går att finna något svar till. Forskaren kan anta att det som informanterna 

har misslyckats med att nämna i intervjuerna är reflektioner som inte existerar gällande 

ämnesinnehåll, aktiviteter och aktiviteternas syfte även om så inte går att bevisa.  

 

6.5 Metoddiskussion  
Testintervjun med Birgitta blev mindre strukturerad än önskat vilket resulterade i att en del av 

materialet av intervjun inte blev relevant för studien. Forskaren borde har varit tydligare med 

vad denne ville få ut av informanten och intervjun. Ett sätt kunde ha varit att tydliggöra i 

början av intervjun att det var informantens personliga erfarenheter och åsikter som var av 

betydelse samt att ha använt intervjufrågorna under intervjuns gång mer strikt, det vill säga att 

ha använt frågorna som det var skrivna och inte hantera intervjun som ett samtal (Johansson 

& Svedner, 2006). 

 

Vid intervjuerna med samtliga informanter användes samma intervjufrågor. Dessa 

intervjufrågor var inriktade mot vilka aktiviteter informanterna använde sig av i sin 

undervisning och vad de ansåg att deras elever lärde sig av de aktiviteterna som deras 

undervisning bestod av. Denna betoning av aktiviteter kan ha påverkat informanternas svar på 

så vis att de endast svarade med fysiska aktiviteter och inte reflekterade över hälsoaspekten 
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som ämnet Idrott och hälsa även ska bestå av. Med det sagt har forskaren inte hindrat 

informanterna från att yttra sig om annat än det fysiska aktiviteterna de har valt att deras 

undervisning ska bestå av. 

 

En svårighet med kvalitativa intervjuer visade sig vara att få svar som genuint avspeglade 

informantens åsikter och ställningstaganden eftersom allt filtreras inom informanten innan 

den vågar yttra sina svar. Johansson & Svedner (2006) beskriver detta som en 

förväntningseffekt den som intervjuar bör undvika. Med detta menas att det finns en möjlighet 

att informanten ger det svar den uppfattar att forskaren förväntar sig eller tar för givet.  

 

Inom fenomenologisk forskning belyser Denscombe (2009) vikten av att vara medveten om 

sitt egna sunda förnuft som forskare och ansvarig för en undersökning. Människan tolkar 

varje situation och varje upplevelse efter personliga erfarenheter och förutfattade meningar 

och detta måste forskaren minimera. I denna undersökning har forskaren gjort en ansträngning 

till att inte tolka informanternas svar utan istället be informanterna att utveckla sina svar för 

att undvika missförstånd och egna tolkningar. 

 

6.6 Nya lärdomar 
Undersökningen i denna uppsats har givit värdefulla kunskaper inom det problemområde som 

avsågs att undersökas. Funderingarna innan, inom detta problemområde, var många och 

forskaren ställde sig kritisk till om läraren inom Idrott och hälsa verkligen använde sig av det 

styrdokument som går att finna för ämnet; nämligen läroplanen samt 

ämnesplanen/kursplanen. Tidigare erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning inom ämnet 

Idrott och hälsa hade vid ett flertal tillfällen upplevts frånvarande av några styrdokument. 

Viljan att undersöka just detta problemområde tog i och med detta form och nu efter 

genomförd undersökning kan resultaten visa att i många fall uppfylls det mål och riktlinjer 

som läroplanen och ämnesplanen/kursplanen förespråkar. Genom intervjuerna har forskaren 

införskaffat sig en förståelse för hur läraren tänker gällande styrdokumenten i olika situationer 

och hur denne väljer att implementera styrdokumenten i sin undervisning. Det har genom 

denna undersökning visat sig att det finns ofta en tanke bakom aktiviteterna en tanke 

forskaren inte alltid trodde fanns; och det gör den enligt denna undersökning inte alltid. I och 

med denna undersökning har forskaren skapat sig en uppfattning om hur hon själv vill arbeta 

med styrdokumenten som utgångspunkt inom ämnet Idrott och hälsa. 
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7. Slutsats 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilka aktiviteter lärarna använde sig av i sin undervisning 

samt om dessa aktiviteter hade någon möjlighet att uppfylla styrdokumentens riktlinjer för 

ämnet. Aktiviteterna visade sig vara många och vilken kunskap alla dessa aktiviteter kunde 

bidra med var i somliga fall oklart. I undersökningen framgick det att det fanns aktiviteter 

undervsiningen i Idrott och hälsa bestog mer av. Dessa aktiviteter var framför allt 

friluftsaktiviteter och idrottsaktiviteter som innefattade boll. Aktiviteterna som förekom mer i 

undervisningen tycktes syfta till att ge tillfälliga kunskaper som kunde nyttjas för stunden så 

att aktiviteten blev möjlig att genomföra; det vill säga att eleven fick lära sig taktik och regler. 

Det framgick även genom intervjuerna att somliga aktiviteter syftade till att ge kunskaper 

eleven kunde bruka i framtiden; dessa aktiviteter var framför allt friluftsaktivteter och 

motionsaktiviteter. Vid djupare analys tycktes det finnas samband mellan det flesta 

aktiviteterna i Idrott och hälsa samt det flesta riktlinjerna i läroplanen och 

ämnesplanen/kursplanen. Detta framgick dock inte alltid vid intervjuerna när informanterna 

fick berätta om aktiviteternas syfte. Sammanfattningsvis verkade ett lärande för framtiden 

vara den röda tråden genom ämnets fysiska aktiviteter.  

 

7.1 Förslag till fortsatta forskningsstudier 
Undersökningsmetoden i denna studie skulle kunna kompletteras med kvalitativa 

observationer vilket Johansson & Svedner (2006) samt Trost (2010) rekommenderar eftersom 

användandet av endast en metod kan resultera i att resultatet blir ofullständigt. I ett sådant fall 

där kvaltitativa intervjuer kompletteras med kvalitativa observationer har forskaren möjlighet 

att jämför resultatet från intervjun med det som forskaren sedan ser och upplever vid 

observationerna. Även intervju med elever skulle kunna bidra till ett givande elevperspektiv 

på vad som upplevs vara den viktigaste kunskapen som förmedlas eller skapas av innehållet i 

Idrott och hälsa. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Förberedande frågor: Ålder? Hur länge har du undervisat inom idrott och hälsa? Hur länge har 

du undervisat inom idrott och hälsa vid denna skola? Har du elevgrupper där du använder Lpf 

94? Har du elevgrupper där du använder Gy 11? Hur många tillfällen/vecka har elevgrupperna 

Idrott och hälsa? 

 

Finns det aktiviteter eller teman som dominerar undervisningen inom idrott och 

hälsa? 

1. Ungefär hur stor del av undervisningen tillbringar ni inomhus resp. utomhus under 

vårterminen? 

2. Ungefär hur stor del av undervisningen tillbringar ni inomhus resp. utomhus under 

höstterminen? 

3. Vilka moment ingår under vårterminens undervisning? 

4. Vilka moment ingår under höstterminens undervisning? 

5. Finns det moment som kommer i skymundan i din undervisning? Beskriv 

6. Finns det moment som Du skulle vilja att Din undervisning bestog mer av? Beskriv 

7. Finns det moment som du Tror att Dina elever skulle vilja att undervisningen bestog mer 

av? Beskriv 

8. Finns det moment som du Tror att Dina elever skulle vilja att undervisningen bestog 

mindre av? Beskriv 

 

Vilket syfte har dessa aktiviteter eller teman enligt lärarna? 

9. Vad anser Du att det finns för anledning för att vissa aktiviteer/moment inte behöver ingå 

lika ofta i undervisningen? (se fråga 5) 

10. Vad anser Du att Dina elever lär sig av de aktiviteter/moment som dominerar? 

 

Implementerar lärarna Gy 11:s riktlinjer i sin undervsining för att nå de mål 

eleven ska ha uppnått vid avslutad kurs inom idrott och hälsa? 

11. Vilka faktorer bestämmer ämnesinnehållet? Beskriv 
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Bilaga 2 Intervjuguide 2 

Förberedande frågor: Ålder? Kön? Hur länge har du undervisat inom idrott och hälsa? Hur 

länge har du undervisat inom idrott och hälsa vid denna skola? Har du elevgrupper där du 

använder Lpf 94? Har du elevgrupper där du använder Gy 11? Hur många tillfällen/vecka har 

elevgrupperna idrott och hälsa? 

 

Finns det aktiviteter som dominerar undervisningen inom idrott och hälsa? 

1. Berätta hur stor del av undevisningen ni tillbringar inomhus respektive utomhus under 

vårterminen? 

2. Berätta hur stor del av undervisningen ni tillbringar inomhus respektive utomhus under 

höstterminen? 

3. Har Du aktiviteter som alltid ingår under vårterminen när ni är innomhus? Vilka? 

4. Har Du aktiviteter som alltid ingår under vårterminen när ni är utomhus? Vilka? 

5. Har Du aktiviteter som alltid ingår under höstterminen när ni är inomhus? Vilka? 

6. Har Du aktiviteter som alltid ingår under höstterminen när ni är utomhus? Vilka? 

7. Finns det aktiviteter som Du skulle vilja att Din undervisning bestog mer av? Beskriv vilka 

dessa är 

 

Vilket syfte har dessa aktiviteter enligt lärarna? 

8. Vad anser Du att Dina elever lär sig av de aktiviteter som Din undervsining består av? 

(Fråga i samband med frågorna 3-7) 

9. Finns det aktiviteter som återkommer i din undervisning? Beskriv vilka dessa är 

 

Implementerar lärarna Gy 11:s riktlinjer i sin undervsining för att nå det mål 

eleven ska ha uppnått vid avslutad kurs inom idrott och hälsa? 

10. Vilka faktorer påverkar Ditt val av ämnesinnehåll? Beskriv hur dessa faktorer påverkar 

11. Vilken kunskap anser Du att ämnet idrott och hälsa kan bidra med? 
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Bilaga 3 Missivbrev 

Hej 

Jag heter Anna och har valt att skriva min c-uppsats med inriktning mot ämnet idrott och 

hälsa. Jag studerar till lärare för gymnasie- och senare grundskolan inom ämnet idrott och 

hälsa samt engelska vid Umeå universitet. Jag är intresserad av att få möjlighet att intervjua 

ett flertal lärare inom idrott och hälsa och jag hoppas att du vill vara en av dessa lärare.  

 

Min intervjustudie syftar till att undersöka vilka aktiviteter inom idrott och hälsa som din 

undervisning består av och vad du anser att dessa aktiviteter har för värde för dina elevers 

kunskapande. Genom denna undersökning hoppas jag finna, genom intervjun tillsammans 

med dig, vad du anser är det viktigaste som dina elever kan bära med sig från din 

undervisning.  

 

Intervjun kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, du är givetsvis 

helt anonym och om du väljer att medverka kan du när/om du önskar avbryta samarbetet. 

Intervjun beräknas ta ca 20-30 minuter, den innehåller 10 frågor med eventuella följdfrågor. 

Jag anpassar mig efter ditt schema och dina möjligheter att delta. 

 

Har du ytterligare funderingar får du gärna höra av dig till denna mail. 

 

Tack på förhand! 

Anna Wallberg 
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Bilaga 4 Missivbrev 2 

Hej! 

 

Jag heter Anna och har valt att skriva min c-uppsats med inriktning mot ämnet idrott och 

hälsa. Jag studerar till lärare för gymnasie- och senare grundskolan inom ämnet idrott och 

hälsa samt engelska vid Umeå universitet. Jag är intresserad av att få möjlighet att intervjua 

ett flertal lärare inom idrott och hälsa och jag hoppas att du vill vara en av dessa lärare.  

 

Min intervjustudie syftar till att undersöka vilka aktiviteter inom idrott och hälsa som din 

undervisning består av och vad du anser att dessa aktiviteter har för värde för dina elevers 

kunskapande. Genom denna undersökning hoppas jag finna, genom intervjun tillsammans 

med dig, vad du anser är det viktigaste som dina elever kan bära med sig från din 

undervisning.  

 

Intervjun kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, du är givetsvis 

helt anonym och om du väljer att medverka kan du när/om du önskar avbryta samarbetet.  

Intervjun beräknas ta ca 20-30 minuter, den innehåller 10 frågor med eventuella följdfrågor. 

Jag anpassar mig efter ditt schema och dina möjligheter att delta. Har du behov av att dela upp 

intervjun i två tillfällen går det givetvis att lösa. 

 

Dina erfarenheter har betydelse och jag hoppas att du vill vara en del av vad denna 

undersökning kan bidra med för mig som blivande lärare inom idrott och hälsa men även 

inom forskarområdet idrott och hälsa. 

 

Har du ytterligare funderingar får du gärna höra av dig till denna mail! 

 

Tack på förhand! 

Anna Wallberg 

  


