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I denna avhandling ”Det är live liksom” studerades elevers (årskurs 9) samtal 
om skolämnet Idrott och Hälsa [IH]. Genom fokusgruppsintervjuer och med 
stöd i social representationsteori var syftet att öka kunskap om och fördjupa 
förståelsen för IH:s innehåll och form, sett ur elevernas perspektiv. Vilka 
villkor och utmaningar i IH samtalar eleverna om, och vilken framtidssyn har 
de på ämnet?

I analysen av fokusgruppsintervjuerna framkom att eleverna gav uttryck 
för att betygssystemet i IH är orättvist och ofullständigt. Betyget i IH är 
dessutom det betyg som eleverna är mest missnöjda med och de ser 
gärna ett flerbetygssystem i ämnet. Vidare framträdde i intervjumaterialet 
att idrottsläraren är en viktig aktör i elevernas vision om IH i framtiden som 
en samhällsinvestering. Därmed blir idrottsläraren en särskilt viktig resurs 
i skolmiljön som behöver extra stöd för att axla sitt uppdrag. I analysen 
utvecklades två centrala teman: ett orättvist betygssystem och en 
mångfacetterad idrottslärarprofession inom IH.

Utifrån elevernas perspektiv på villkor och utmaningar i IH finns ett fortsatt 
behov av att undersöka elevernas förslag till förändring och förbättring, 
samt konsekvenserna av att IH är ett ämne som ”är live liksom”.

”Det är live liksom”

Madeleine Wiker har en yrkesbakgrund som högstadielärare 
i skolämnet Idrott och Hälsa. Sedan hösten 2009 har hon 
varit verksam på Karlstads universitet som främst doktorand i 
pedagogiskt arbete och som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap. 
Madeleine antogs till den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, 
NFI 2009. Hon har ett stort intresse för barn och ungdomar och 
brinner för frågor som berör Idrott och Hälsa.
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I denna avhandling ”Det är live liksom” studerades elevers (årskurs 9) samtal 
om skolämnet Idrott och Hälsa [IH]. Genom fokusgruppsintervjuer och med 
stöd i social representationsteori var syftet att öka kunskap om och fördjupa 
förståelsen för IH:s innehåll och form, sett ur elevernas perspektiv. Vilka villkor 
och utmaningar i IH samtalar eleverna om, och vilken framtidssyn har de på 
ämnet?

I analysen av fokusgruppsintervjuerna framkom att eleverna gav uttryck för att 
betygssystemet i IH är orättvist och ofullständigt. Betyget i IH är dessutom det 
betyg som eleverna är mest missnöjda med och de ser gärna ett flerbetygssystem 
i ämnet. Vidare framträdde i intervjumaterialet att idrottsläraren är en viktig 
aktör i elevernas vision om IH i framtiden som en samhällsinvestering. Därmed 
blir idrottsläraren en särskilt viktig resurs i skolmiljön som behöver extra stöd 
för att axla sitt uppdrag. I analysen utvecklades två centrala teman: ett orättvist 
betygssystem och en mångfacetterad idrottslärarprofession inom IH.

Utifrån elevernas perspektiv på villkor och utmaningar i IH finns ett fortsatt 
behov av att undersöka elevernas förslag till förändring och förbättring, samt 
konsekvenserna av att IH är ett ämne som ”är live liksom”.
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för barn och ungdomar och brinner för frågor som berör IH.
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”Jag skulle vilja likna själarna som 

söker en kropp med de begrepp, 

kunskaper, myter, religösa och ve-

tenskapliga övertygelser som fram-

bringas kollektivt och ligger till 

grund för samhället och kulturen. 

För att få liv och förverkliga sig för-

kroppsligas de i ett givet ögonblick i 

människornas perseptioner, hand-

lingar, i samhället och kulturen. De 

blir därmed klara och tydliga, får 

liv och betydelse. Sociala represen-

tationer är alltså inte på något sätt 

mystiska. De betecknar de överty-

gelser, begrepp och vetanden som 

vi utvecklar kollektivt”. 
 

Serge Moscovici, Paris 1995 

(Chaib & Orfali, 1995, s. 10) 
 



 

 
 

Abstract 
 
Based on pupils' perspectives, the purpose of this thesis is to contribute 
to increased knowledge and in-depth understanding of PE. Sport, ex-
ercise and health are important factors for young people’s wellbeing. 
Children and young people who exercise sleep better, have more en-
ergy, learn to cooperate and perform better at school. They also develop 
different abilities to address the challenges of sport, both in the field of 
Physical Education and Health [PE] and in their free time.  
 
The empirical material consists of interview data from eleven focus 
group interviews with 62 pupils in grade 9, from eight different lower 
secondary schools. Using focus group interviews is a method that ena-
bles exchange of and changes in knowledge. The method is also suitable 
for discussions aiming to interpret and understand statements. The 
thesis takes a socio-cultural approach and a dialogical perspective on 
the theory of Social Representation [SR]. SR is characterized by sen-
tences, values, similarities, ideas and practices shared by groups of peo-
ple in societies and is used as a tool to describe and analyze the creation 
of common social representations. 
 
The results show the pupils’ communicating the fact that the grading 
system in PE is incomplete and unfair; they prefer a multi-rating sys-
tem. The discussions also showed that the PE teacher plays an im-
portant role in the pupils’ vision of PE as a community investment. The 
analysis featured two key themes: an unfair grading system and a 
multifaceted PE teacher profession. 
 
As this thesis was reaching its finality, the research field of PE shifted 
to a partly new and different phase. More emphasis is now put on 
sports, exercise and health as important lifestyle choices and as crucial 
activities for the wellbeing of young people. From a pupils’ perspective 
on the conditions and challenges in PE, there is a continuing need to 
study pupils’ suggestions for change and improvements, as well as the 
consequences of PE being a subject that is, as one pupil said, “it’s kinda 
live”. 
 



  
 

 
 

Sammanfattning  
 
Syftet med avhandlingen är att med utgångspunkt i elevers perspektiv 
på ämnet Idrott och Hälsa bidra till ökad kunskap och fördjupad för-
ståelse av skolämnet. Idrott, motion och hälsa är viktigt för ungdomars 
välbefinnande. Barn och ungdomar som rör på sig sover bättre, har mer 
energi, lär sig samarbeta och presterar bättre i skolan. De utvecklar 
även olika förmågor att angripa idrottens utmaningar såväl inom sko-
lämnet Idrott och Hälsa [IH] som på sin fritid.  
 
Det empiriska materialet består av intervjudata från elva fokusgrupps-
intervjuer med 62 elever i årskurs 9, från åtta olika högstadieskolor. 
Fokusgruppsintervjuer möjliggör utbyte och förändringar av kun-
skaper. Metoden är också lämplig i samtal där målet är att tolka och 
förstå utsagor. Avhandlingen har sin grund i ett sociokulturellt per-
spektiv genom social representationsteori [SR] och utgår från ett dia-
logiskt perspektiv. SR kännetecknas av meningar, värderingar, liknel-
ser, idéer och praxis som delas av grupper av människor i samhällen 
och används som ett redskap för att beskriva och analysera skapandet 
av gemensamma sociala representationer. 
 
I analysen av fokusgruppsintervjuerna framkom att eleverna gav ut-
tryck för att betygssystemet i IH är orättvist och ofullständigt. Betyget 
i IH är dessutom det betyg som eleverna är mest missnöjda med och de 
ser gärna ett flerbetygssystem i ämnet. Vidare framträdde i intervju-
materialet att idrottsläraren är en viktig aktör i elevernas vision om IH 
i framtiden som en samhällsinvestering. Därmed blir idrottsläraren en 
särskilt viktig resurs i skolmiljön som behöver extra stöd för att axla sitt 
uppdrag. I analysen utvecklades två centrala teman: ett orättvist be-
tygssystem och en mångfacetterad idrottslärarprofession inom IH. 
 
När nu avhandlingen presenteras befinner sig forskningen om IH del-
vis i en ny och annorlunda fas. Fokus ligger i högre grad på att betrakta 
idrott, motion och hälsa som betydelsefulla livsstilsval och viktiga delar 
för ungdomars välbefinnande. Utifrån elevernas perspektiv på villkor 
och utmaningar i IH finns ett fortsatt behov av att undersöka elevernas 
förslag till förändring och förbättring, samt konsekvenserna av att IH 
är ett ämne som ”är live liksom”. 



 

 
 

Keywords: Physical Education [PE], health, pupils’ perspectives, pu-
pils, PE teachers, grading system, assessment and grading, school sub-
ject, focus groups, Social Representations theory  
 
 
Nyckelord: Skolämnet Idrott och Hälsa [IH], hälsa, elevers perspek-
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Förord  
 
Telefonen ringer. I bakgrunden gråter min tre veckor unga son. Nej, 
han skriker - vilket han gör i stort sett dygnet runt, lille stackaren. Hans 
pappa och jag försöker trösta men ingenting hjälper. Vi är så trötta och 
slitna. Som tur är vet vi inte vid detta tillfälle att det kommer pågå 
många månader till. Jag hör ringsignalen igen och tänker: ”Jaja jag 
kommer”. 
 
På sätt och vis startade min doktorandresa där och då, i april 2009, 
även om doktorandtjänsten påbörjades senare. Telefonsamtalet var 
från Christian Augustsson som frågade hur det var och berättade om 
den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap [NFI] som de äntligen 
hade fått finansiering till av Vetenskapsrådet. Han rekommenderade 
mig att söka en av doktorandtjänsterna. Min första känsla var att jag 
blev enormt glad för frågan men samtidigt tänkte jag på hur i all värl-
den jag skulle kunna få ihop det med sonen. Jag gick ändå med på att 
träffa Christian några veckor senare för ett samtal – och därmed var 
resan igång. Här sitter jag nu och skriver de sista meningarna i en dok-
torsavhandling, vilken jag nu hoppas även kommer ge ett litet kun-
skapsbidrag till forskningsfältet skolämnet Idrott och Hälsa [IH]. 
 
Att lyssna på elevers perspektiv i deras vardagssamtal har varit beri-
kande och skapat relevant kunskap om elevers villkor och utmaningar 
i IH. Min förhoppning är att avhandlingen framhåller elevers röster och 
perspektiv i den grad som de förtjänar och att det framgår att de elever 
jag mött bär på väsentlig kunskap om betygssystemet och idrottslärar-
professionen i IH. Denna kunskap är relevant och spännande att få 
återge till er läsare. Vidare ser jag fram emot att få delta i olika sam-
manhang för att diskutera mina resultat, vilket då kommer innebära 
att även jag är ”live liksom”. 
 
Att skriva en avhandling är få förunnat. Det var således både roligt och 
ärofyllt att bli antagen till forskarutbildningen. Att vara doktorand och 
skriva en avhandling är dock inte enbart en dans på rosor. Resan har 
kantats av motgångar, arbetsrelaterade så väl som privata. För första 
gången fann jag det i perioder svårt att bara tänka och förstå, och än 



  
 

 
 

mer att skriva. Vid dessa tidpunkter har det varit tur att jag haft bra 
handledare och vänner omkring mig. Det har i det stora hela ändå varit 
en fantastisk resa på många sätt och jag är glad att jag fann kraft och 
mod att söka doktorandtjänsten. Med målet runt hörnet så har allt varit 
värt resan.  
 
Jag har lärt mig väldigt mycket och utvecklats både i min yrkesroll och 
som människa. Arbetet med avhandlingen har varit spännande och lä-
rorikt och jag har fått möjligheten att fördjupa min förståelse för det 
pedagogiska, didaktiska och idrottsliga arbetet. Det har berikat mig 
med såväl ny kunskap som nya tankar och givit mig fördjupade in-
blickar i vad som är för barns och elevers bästa i många sammanhang. 
Därtill har doktorandresan gett mig förmånen att träffa många intres-
santa människor, och några av dem har till och med blivit mina bästa 
vänner.  
 
Jag vill därför inleda denna avhandling med att rikta många och varma 
tack till de personer som berört mig och bidragit till min utveckling 
samt lärande. På olika sätt har flera av er även betytt mycket för av-
handlingens utformning, innehåll och genomförande.  
 
Först och främst är ett avhandlingsprojekt beroende av finansieringar 
för att kunna fullföljas. Jag vill därför först rikta ett tack till Karlstads 
universitet [Kau] och Lärarutbildningsnämnden som finansierat mina 
doktorandstudier. Jag vill också tacka institutionerna för pedagogiska 
studier och hälsovetenskaper då denna doktorsavhandling är ett arbete 
inom Pedagogiskt arbete med inriktning mot idrottsvetenskap vid Kau. 
 
Avhandlingen hade inte heller tillkommit om det inte vore för samtliga 
elever i studien som jag har haft förmånen att möta och som öppet de-
lade med sig av sina upplevelser och erfarenheter om IH. Stort tack till 
er alla. Jag vill också tacka elevernas mentorer för att ni tog er tid, trots 
er hektiska vardag i skolan. 
 
Många människor har på olika sätt stöttat och medverkat i avhand-
lingsprocessen. De som har bidragit mest under alla dessa år är mina 
handledare, så varma tack och stora kramar riktas till professor Annica 
Löfdahl Hultman och universitetslektor Christian Augustsson. Utan er 



 

 
 

erfarenhet och kunskap hade det inte blivit någon avhandling. Tack för 
era kritiska synpunkter, och hjälpen med att strukturera, klargöra, 
STRYKA och förbättra texten. Jag hade inte varit där jag är idag utan 
er, ni har funnits för mig i med- och motgång både yrkesmässigt och i 
mitt privatliv. Jag har även kunnat vara mig själv inför er – stort tack 
för det.  
 
Min huvudhandledare Annica, ett innerligt tack för ditt engagemang, 
pricksäkerhet och din expertis på att leda in mig på rätt spår när kursen 
inte varit helt klar. Du är sporrande, skarp, snabb på att ge feedback 
och du har en unik fingertoppskänsla i handledningssituationerna. Ett 
lika stort tack till min biträdande handledare Christian, för att du ori-
enterade mig åt rätt håll under resans gång. Ditt coachande och hand-
ledande är enastående och du har alltid tagit dig tid för de informella 
mötena, som betyder så mycket. Ditt sätt att vägleda har spridit lugn 
och fått ner mina stressnivåer när det har varit kaos i min ”knopp och 
kropp”. Och du, trots prepositioner hit och dit,  ”nu är boka klar”! 
 
Därtill vill jag också rikta ett stort tack till Marie Karlsson, Owe Stråhl-
man, Ingrid Granbom och Catrine Kostenius för att ni under avhand-
lingsprocessen granskat min text på ett utomordentligt sätt och visat 
på riktlinjer, förslag och viktiga ståndpunkter. Allt tillsammans har 
gjort resultatet till vad det är idag. 
 
Ett extra tack vill jag rikta till Owe Stråhlman för din inställning att 
inget är omöjligt. Stort tack även för hjälpen med den engelska över-
sättningen när tiden rann iväg. Tack också mina med/slutläsare Per-
nilla Hedström och Peter Carlman för värdefulla synpunkter i avhand-
lingsarbetets slutskede. 
 
Jag har också haft förmånen att ingå i forskarskolan NFI men också 
följt ett antal forskarkurser i pedagogiskt arbete. Tack alla duktiga fö-
reläsare som jag haft glädjen att träffa därigenom, och tack alla dokto-
rander i forskarutbildningen som bidragit till en rolig och givande tid. 
Ni har på olika sätt inspirerat mig att fortsätta resan. Tack även Cat-
hrine Andersson Busch för all administrativ hjälp genom åren. Tack 
särskilt till mina doktorandkollegor och trotjänare Pernilla Hedström, 
Peter Carlman och Gabriella Thorell som välförtjänt redan nått målet 



  
 

 
 

på sina doktorandresor, och vars entusiasm och glädje men även ångest 
och oro jag delat. Ett extra tack till dig Pernilla för alla långa samtal på 
hotellrum runt om i Sverige om examinationsuppgifter, avhandlingsval 
och livet i allmänhet. Du är en sann och trogen vän, så glad att det var 
just du som blev min närmsta doktorandkollega. Och du: ”Allting är 
möjligt”. 
 
Det finns ytterligare några personer som jag vill rikta ett speciellt tack 
till. Mina kollegor och vänner på idrottsvetenskap: Mia Olsson, Claes 
Nyberg, Stefan Wagnsson, Pernilla Hedström, Maria Busk Madland, 
Peter Carlman, Henrik Gustafsson, Christian Augustsson, Albrecht 
Jung, Sven-Olof Palm, Kerstin Auoja, Konstantin Kougioumtzis, Owe 
Stråhlman, Helene Hjalmarsson (nuvarande prefekt), Eva Segolsson 
och Göran Patriksson, ni är de bästa kollegor jag kunnat ha. Ni är po-
sitiva, utstrålar en energi som återfinns på få arbetsplatser och har bi-
dragit till att jag tagit mig till jobbet även då det varit mindre roligt att 
skriva avhandling. Stort tack för ert stöd. 
 
Ett extra tack riktas till ämnets grabbgäng: Stefan, Henrik, Christian, 
Albrecht, Sven-Olof, Peter som kavlade upp ärmarna och hjälpte mig 
med min flytt när jag själv hoppade runt på kryckor, så fint gjort! Ingen 
kunde ha gjort det bättre än ni. 
 
Tack till min vapendragare, vän och kollega Maria Busk Madland som 
med klipska och kvicka synpunkter har bidragit till avhandlingens om-
råde, IH. Tack också för din hjälp med värdefull korrassistans i slutske-
det av avhandlingen. Albrecht, stort tack för all din framstående kun-
skap du så ödmjukt delat med dig under våra fantastiska friluftsutbild-
ningar tillsammans med studenterna. 
 
Min vän och kollega Carolina Jernbro som stöttat mig i med- och mot-
vind såväl i arbetet som privat, och som så generöst öppnat sitt hem. 
Hjärtligt tack!  
 
Därtill vill jag tacka de kollegor som stöttat och hejat på mig från in-
stitutionen för hälsovetenskaper och institutionen för pedagogiska stu-
dier på Kau. För att nämna några: Helene, Lisbet, Birgitta S, Louise, 
Anita, Malin, Martina, Birgitta L. E., Anette F. S. och Susanne D. Ett 



 

 
 

ytterligare tack även till tidigare prefekt Jan-Ove Eriksson och propre-
fekt Monica Björkström. 
 
Jag vill också uttrycka min varma uppskattning till de vänner utanför 
arbetet som ännu finns kvar, trots att jag i perioder ägnat dem mindre 
tid än jag velat. Tack snälla fina ni som hela tiden trott på mig från start 
till mål och gett mig energi att kämpa vidare. Vägen har varit krokig 
och jag har även gått igenom påfrestande förändringar i livet. Jag hade 
inte klarat varken det eller arbetet med avhandlingen utan ert stöd.  
 
Min äldsta och trognaste vän Maria Karlsson. Vad skulle jag göra utan 
dig? Om det är någon som varit övertygad om att jag skulle nå målet så 
är det du, som hela tiden uppmuntrar mig och är stolt över mig. Trots 
att vi är relativt olika är vi innerst inne väldigt lika och vi kan skratta, 
bråka, prata och gråta tillsammans. Vi har delat allt som man kan dela 
och känner varandra utan och innan. Jag kan alltid lita på dig. Varmt 
Tack för allt du gör för mig i både roliga och tuffa stunder.  
 
Mamma, min trygghet och mitt stöd i vått och torrt: tack! Du har aldrig 
slutat tro att jag skulle klara denna resa, trots alla mina motgångar och 
tvivel på mig själv. Du har alltid ställt upp när jag behövt hjälp, exem-
pelvis som barnvakt under många av mina sena arbetskvällar och hel-
ger. All min kärlek till dig! Tack också övrig familj, mina bröder Robin 
och Mathias samt Carina och min bror Hampus som alltid inspirerar 
mig genom alla utmaningar han tar sig an och alltid löser briljant. Min 
exman Stefan, vi fick det finaste två människor kan skapa tillsammans, 
vår son William. Tack för de år vi levde tillsammans, du har såklart haft 
en stor inverkan på denna resa.   
 
Kent, du kom in i mitt liv som en fyrverkeripjäs när jag minst anade 
det. Jag är lycklig och tacksam över att du det senaste året varit en del 
av mitt liv och delat alla stunder. Du har haft överseende de gånger jag 
inte räckt till och alltid trott på mig och min förmåga, samt tröstat mig 
när jag av olika orsaker velat kasta in handduken. Tack också varma, 
fina du som hela tiden stöttar mig privat och i resan mot doktorshatten. 
Tack snälla för all hjälp med korrekturläsning och ny kunskap gällande 
vikten av rätt ordval . Jag älskar dig, min fina. 
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KAPITEL 1 

Inledning 

 

Introduktion  
 
Med det här inledande kapitlet vill jag introducera problemområdet 
elevers perspektiv på skolämnet Idrott och Hälsa [IH]1. Att det är ett 
problemområde blev jag medveten om redan under min utbildning till 
idrottslärare, då elever som jag mötte på min praktik ofta uttryckte kri-
tik mot ämnets enformighet, såsom exempelvis alltför stort fokus på 
bollsporter. När jag sedan påbörjade mina doktorandstudier 2009 
uppfattade jag också att aktuell forskning om IH sett ur elevers per-
spektiv var eftersatt. Det avspeglades även i diskussionerna inför den 
nya läroplanen Lgr11, där det tidigare betygssystemet uppmärksamma-
des på grund av otydligheter vad gäller såväl innehåll som form. Även 
hälsoaspekten betonades ytterligare. När nu avhandlingen presenteras 
vill jag hävda att forskningen om IH delvis befinner sig i en ny och an-
norlunda fas. Fokus ligger i högre grad på att betrakta idrott, motion 
och hälsa som betydelsefulla livsstilsval och viktiga komponenter för 
ungdomars välbefinnande. 
 
Forskning har sedan tidigare visat att fysisk aktivitet främjar koncent-
ration, kunskapsutveckling och har hälsofrämjande effekter samt bi-
drar till minskad stress och depression (Agudelo m.fl., 2014; Ericsson 
& Karlsson, 2014; Ericsson, 2014; Hansen, 2016; Hillman, Erickson, & 
Kramer, 2008; Käll, Nilsson, & Lindén, 2014; Warburton, Nicol, & Bre-
din, 2006). Fysiskt aktiva barn och ungdomar sover bättre, har mer                    

                                                
 
1 Hädanefter när jag nämner, diskuterar etc. skolämnet Idrott och Hälsa i grundskolan kom-
mer även förkortningen IH att användas. Ibland skriver jag dock bara ämnet eller idrottsäm-
net beroende på t.ex. originalreferensen, men menar även då IH. 
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energi, lär sig samarbeta och levererar bättre resultat i skolan (Bangs-
bo, 2016; Ericsson, 2017a). Vidare utvecklar ungdomar olika förmågor 
att angripa idrottens utmaningar såväl inom IH som på sin fritid. Idrott 
inom båda arenorna handlar mer än om att bara lära sig att vinna, utan 
också om att lära sig hantera idrottens socio-psykologiska aspekter. Sy-
nergieffekter kan skapas som exempelvis högre självkänsla, positiva 
sociala interaktioner och främjande av autonomi. Det finns också vissa 
grundläggande värderingar som manifesteras genom idrotten, vilka är 
betydelsefulla för den enskilde individen men även för samhällsbygget, 
vilket inkluderar att bygga ärlighet, respekt och gemenskap till var-
andra (Bangsbo, 2016).  
 
En betydelsefull arena att få utveckla dessa aspekter inom är IH där 
eleverna genom fysisk aktivitet och motorisk träning även förbättrar 
sina intellektuella funktioner i sociala och kulturella sammanhang (Er-
icsson, 2017a). Tyvärr kan IH vara en psykisk utmaning och belastning 
för många ungdomar, framför allt för de som inte utövar vardagsmot-
ion eller föreningsidrott som en självklar del i sin livsstil (CIF - Cent-
rum för Idrottsforskning, 2017). Här belyser forskningen även vikten 
av att öka rörelseaktiviteter som inte är tävlings- och prestationsinrik-
tad fysisk aktivitet inom IH, då det kan främja akademiska prestationer 
och god psykisk hälsa hos barn och ungdomar (Bunketorp Käll, Malm-
gren, Olsson, Lindén, & Nilsson, 2015). 
 
Regeringen anser att utifrån de livsstilsförändringar som skett i sam-
hället, till exempel att barn och unga sitter mer framför datorn och att 
vardagsmotion minskat, behövs mer fysisk aktivitet samt daglig rörelse 
i skolan (Regeringskansliet, 2017a). I och med att forskning (Ericsson, 
2017a, 2017b; Fritz, 2017; Hillman m.fl., 2008) visat att elever mår 
bättre av pulshöjande aktiviteter och att ett ökat lärande kan ske fram-
håller regeringen att IH bör tilldelas fler timmar (Regeringskansliet, 
2017a). Våren 2017 föreslog regeringen att undervisningstiden för IH 
skulle öka med 100 timmar, motsvarande ca 20 procent i grundskolan, 
från och med hösten 2019. Detta för att kunna bidra till bättre koncent-
ration och kunskapsresultat för eleverna. Inför 2019 ska en analys gö-
ras i samverkan med Skolverket om för vilka årskurser denna ökning 
kan ge störst effekt. Men enligt utbildningsminister Gustav Fridolin 
kommer med största sannolikhet ökningen koncentreras till högstadiet 
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(Regeringskansliet, 2017a). Det finns även redan fastställda regerings-
beslut, exempelvis att regeringen infört ett statsbidrag för att främja 
lärmiljön och fysisk aktivitet i förskolan, skolan och fritidshemmet. Bi-
draget kan även användas till förbättring och uppfräschning av idrotts-
hallar, omklädnings- samt duschrum (ibid.). Om de önskade förhöjda 
kraven på ett utvidgat ämnesinnehåll och ett ökat hälso- och kunskaps-
uppdrag ska kunna realiseras, bör det även leda till förändring av IH:s 
undervisningstid i grundskolan (CIF, 2017). 
  
Forskare betonar dock, nu som tidigare, att beslutsfattarna måste gå 
från tal till handling i frågan om ökat timantal i IH (CIF, 2017; Åström, 
2013). IH tillsammans med hela skolan har som uppdrag att främja 
elevers hälsa, rörelse och fysisk aktivitet (Skolverket, 2017a). Enligt re-
kommendationer från den svenska läkarkåren bör elever ägna minst 
60 minuter varje dag åt pulshöjande motion och träning. I dessa re-
kommendationer ingår allt från rörelse på raster och att cykla till sko-
lan, till tävlingsidrott på fritiden med mera (CIF, 2017; Ericsson, 
2017a). En nationell studie som använt sig av rörelsemätare/accelero-
metrar har visat resultat som stärkte det som tidigare studier befarat, 
att i snitt 56 procent av pojkarna och 78 procent av flickorna tyvärr inte 
når upp till rekommendationen (Nyberg, 2017).  
 
I den allmänna diskursen kring IH talas det sällan om hur ämnet är, 
det talas snarare om hur ämnet bör vara. Detta har resulterat i att ele-
vernas egna synpunkter om ämnet kommit i skymundan, trots att det 
troligen är eleverna som ”vet allra bäst” hur ämnet bedrivs i skolan, och 
är de som verkligen kan svara på hur ämnet är (Alerby, Backman, Berg-
mark, Gardelli, Hertting, Kostenius, & Öhrling, 2012; Larsson, 2004). 
Detta diskuterade Larsson redan 2004 då han problematiserade vad 
IH var för elever. IH 2004 och IH 2017 – vad har hänt utifrån elevers 
perspektiv? Uppfattningen om att förändringar krävs lever fortfarande 
kvar 2017 och visar på att lärare, lärarutbildare och andra intresserade 
av IH:s utveckling alltjämt behöver arbeta fram förslag till förändring 
och förbättring. Åström (2013, 2017) beskriver att eleverna efterfrågar 
mer delaktighet i idrottsundervisningen utifrån idrottslärarens anpass-
ningar. Även idrottslärarens inställning till inkludering varierade, där 
flera lärare ansåg att de inte hinner med att inkludera alla, och därför 
lägger sin tid på de elever som vill delta i IH. Medan andra idrottslärare 
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belyser vikten av att främja ett tryggt klimat i idrottsundervisningen 
samt en god relation till eleverna, för elevernas motivation (ibid.). 
 
Med fokus på elevers perspektiv på ämnet IH knyter detta avhandlings-
arbete också an till angelägna frågor i den skolpolitiska diskussionen 
och praktiken i skolan. Därtill kommer avhandlingen diskutera och 
göra kopplingar till eventuella framtidsutmaningar och samhällsinve-
steringar. Förhoppningen med denna avhandling är att kunna bidra till 
att kunskapsluckan inom området elevers perspektiv på IH minskas. I 
olika vetenskapliga kontexter betonas just behovet av mer forskning 
utifrån elevers perspektiv. Med det som utgångspunkt tar detta arbete 
således fokus på elever som informanter och deras gemensamma sam-
tal och reflektioner om deras upplevelser av skolämnet Idrott och 
Hälsa. 
 
 

Avgränsningar 
 
Ett vetenskapligt arbete fordrar avgränsningar, vilket i det här fallet 
primärt kom att innebära att fokusera och synliggöra elevernas röster 
och således föra fram deras perspektiv. En annan avgränsning är att 
eleverna  i studien enbart utgörs av elever från årskurs 9 och skolor från 
mellersta Sverige. Skolorna har dock befunnit sig geografiskt på olika 
områden där eleverna har olika socioekonomisk bakgrund. Viktigt att 
förtydliga är dock att det inte gjorts någon form av jämförelse mellan 
pojkar och flickor eller mellan elevernas olika bakgrunder i studien.  
 
Ytterligare en avgränsning är att studierna i forskningsöversikten har i 
huvudsak begränsats till åren 2000-2017, och med större fokus på åren 
efter att ”nya” läroplanen [Lgr11] trädde i kraft. I översikten av studier 
generellt om IH, men även specifikt IH, utgår från framförallt nation-
ella studier men belyser också ett urval av internationell forskning. I 
studier om idrottslärare, liksom i studier om elevperspektiv återges ett 
urval inom såväl nationell som internationell forskning. Angående be-
tyg och bedömning inom IH är det framförallt svenska studier som be-
lyses, då systemen skiljer sig åt internationellt. För att få en inblick i 
den allmänna betygs- och bedömningsforskningen samt för att visa på 
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att IH inte befinner sig i ett vakuum, relateras specifika studier om IH 
även till  generell betygs- och bedömningsforskning. Avgränsningarna 
kan även motiveras med att avhandlingens syfte främst är att utveckla 
kunskap och förståelse för svenska skolors förhållanden, det är alltså 
inte en komparativ studie mellan olika länder. 
 
 

Avhandlingens syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med avhandlingen är att med utgångspunkt i elevers perspektiv 
på ämnet Idrott och Hälsa bidra till ökad kunskap och fördjupad för-
ståelse av skolämnet. 
  
Följande forskningsfrågor har utvecklats utifrån syftet:  
 
 
 Vad har elever för upplevelser av skolämnet Idrott och Hälsa? 
 
 Vilka möjligheter och hinder upplever elever i skolämnet Idrott 

och Hälsa? 
 

 Vilka visioner har elever om skolämnet Idrott och Hälsa?  
 

 

Avhandlingens disposition  
 
Avhandlingen är indelad i sju kapitel. I det första kapitlet ges en inled-
ning till studiens problemområde, elevers perspektiv på IH, och en kort 
introduktion av de områden som berör IH i denna studie. Vidare fram-
ställs studiens avgränsningar samt syfte och forskningsfrågor. Fortsätt-
ningsvis ser avhandlingens disposition ut som följer: 
 
 I kapitel två ges en bakgrundsbild innehållande särskilt IH:s 

svenska kontext avseende granskningar, utvärderingar, poli-
cydokument, styrdokument och olika begrepp som ramar in den 
kontext som IH befinner sig i.  
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 Kapitel tre omfattar en genomgång av tidigare forskning om IH. 
Det är framförallt ett urval av studier som berör elevens perspek-
tiv, ett elevperspektiv, betyg- och bedömningsprocesser, ett 
komplext läraruppdrag.  
 

 I kapitel fyra redovisas studiens teoretiska ramverk. Främst be-
lyses social representationsteori och dess analytiska begreppsap-
parat som använts i studien för att analysera elevers gemen-
samma samtal. 

  
 I det femte kapitlet redogörs för metod och empiri. Empirin ut-

görs av fokusgruppsintervjuer med 62 elever i årskurs 9 från åtta 
olika skolor. Genomförandet och arbetet med transkribering och 
analys beskrivs och de etiska övervägandena diskuteras, liksom 
studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas med avhandlingens 
metodreflektion. 

 
 I kapitel sex redogörs för studiens resultat. Resultaten integreras 

med analyserande avsnitt och kopplas till tidigare forskning och 
policydokument. Det är forskningsfrågorna som presenterades i 
kapitel ett som vägleder detta resultatkapitel, bestående av två 
delresultat med sammanfattande analysdiskussioner. 

 
 Det sjunde och avslutande kapitlet innehåller en sammanfat-

tande diskussion om studiens viktigaste huvudresultat samt 
slutsatser. Kapitlet mynnar ut i reflektioner kring IH:s framtid 
och utveckling samt tankar och behov för framtida forskning. 

 
 
Avhandlingen avslutas också med ett kapitel som består av en engelsk 
sammanfattning av studien. Därefter kommer avhandlingens referen-
ser samt slutligen alla bilagor.



 

23 
 

KAPITEL 2 

Bakgrund 

 

I följande kapitel ges en bakgrundsbild innehållande framför allt sko-
lämnet Idrott och Hälsas svenska kontext avseende utvärderingar, 
granskningar, policydokument, styrdokument och olika begrepp som 
ramar in det sammanhang som ämnet Idrott och Hälsa befinner sig i.  
 
 

Introduktion 
 
Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009, 2013) betonar att regel-
bunden fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa och medverkar till att be-
vara god hälsa samt funktionsförmåga högre upp i ålder (Socialstyrel-
sen, 2009; Folkhälsomyndigheten, 2017). Även idrottsvetenskaplig 
forskning visar liknande resultat (ex. Patriksson, Stråhlman, & Kou-
gioumtzis, 2009). I detta sammanhang betonar forskarna att skoläm-
net Idrott och Hälsa [IH] utgör en viktig del för ett framtida liv med 
god hälsa.  
 
Vidare visar folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009, 2013) och 
Folkhälsomyndigheten (2017) att det förekommer ohälsa bland barn 
och ungdomar. I synnerhet är utvecklingen minst gynnsam bland ung-
domar, och främst flickor i årskurs 9. Det handlar exempelvis om deras 
stress, huvudvärk och nervositet. Bland ungdomar i åldern 16-24 år har 
deras upplevelse av ängslan, oro och ångest ökat ända sedan slutet på 
1980-talet, och fortsätter fortfarande att öka. Rapporten (2009, 2013) 
betonar att det psykiska välbefinnandet minskade kraftigt under 1990-
talet. Under 2000-talet avtog denna utveckling, dock inte bland ung-
domar där hälsoutvecklingen är fortsatt oroande. Den rapport som 
kom 2017 visar även att övervikt ökar igen hos barn och ungdomar. 
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Hård kritik har riktats mot det svenska betygssystemet, och då specifikt 
den nya betygsskalan där en enda dålig prestation i ett kursmoment 
leder till att betyget sänks. Vidare medger lärarna själva problemet med 
att lärare bedömer betygsättande moment olika, vilket även elever och 
föräldrar pekat ut som en stor svaghet i detta system. Likaså frågar sig 
lärarna om det är rimligt att ett betygssystem fokuserar på vad eleverna 
inte kan, istället för att fokusera på vad de kan. Mot bakgrund av 
ovanstående genomförde Skolverket (2016) en utvärdering av bland 
annat betygsskalan och kunskapskravens utformning. Skolverket kom 
fram till ett antal förslag till åtgärder för att minska ”tröskeleffekterna”. 
Skollagen (2010:800) betonar vidare att skolväsendet vilar på demo-
kratisk grund samt ska stödja alla elevers utveckling och lust till lä-
rande genom hela livet. Anställda inom skolan ska bland annat främja 
hänsyn för varje människas egenvärde samt förankra respekt för den 
gemensamma miljön (Skolverket, 2017a).  
 
 

Skolämnet Idrott och Hälsa   
 
IH handlar bland annat om pedagogiska perspektiv på idrott samt 
hälsa, men särskilt finns ett didaktiskt perspektiv där rörelse blivit yt-
terligare ett viktigt begrepp inom IH (Larsson, 2016b). Idrott och rö-
relse ses som ett medel för både utbildning och fostran i flera skilda 
kontexter, inte minst i IH, där Larsson beskriver idrotten som ett kraft-
fullt pedagogiskt verktyg både i skolan och på fritiden. Det vill säga att 
delta i idrott påverkar och bidrar till positiv utveckling av olika egen-
skaper hos eleverna (Larsson, 2016b). Idrott har över tid varit ett medel 
för fostran och utbildning i flera kontexter. Därtill har vetenskapliga 
studier visat positiva samband mellan kondition och teoretiska insatser 
i andra ämnen (Hillman m.fl., 2008) samt positiva samband mellan 
motoriska färdigheter och skolprestationer (Ericsson, 2017b; Ericsson 
& Karlsson, 2014; Larsson, 2016b).  
 
Efter en granskning av IH hösten 2002 framkom att ämnet är i behov 
av en innehållsdiskussion samt att ämnets teori och praktik bör utveck-
las vidare. Forskning och utveckling som kan bidra till exempelvis rö-
relseglädje, hälsa, social kompetens och meningsskapande inom IH är 
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relevant menar bland annat Eriksson m.fl. 2003. Denna innehållsdis-
kussion och uppfattning om att IH:s teori och praktik bör utvecklas, 
lever fortfarande kvar både nationellt och internationellt (Kirk, 2010; 
Larsson, 2012c, 2016a). Flera studier skildrar även att elever uppfattar 
IH utifrån helt olika dimensioner, där en viss grupp ser ämnet som fri-
tidssyssla, andra som en viktig motkraft till teoretiska ämnen och yt-
terligare en grupp ser ämnet utifrån hälsofrämjande aspekter (Hard-
man, 2014; Larsson, 2012c; Smith & Parr, 2007). 
  
Skolverket kom 2010 med en rapport som diskuterade IH ur ett jäm-
ställdhets- och likvärdighetsperspektiv, där resultatet bland annat vi-
sade att lektionerna riskerade att bli en förenklad form av föreningsid-
rott och att detta kunde stärka traditionella könsmönster. Skolverket 
menade att IH är ”på pojkarnas planhalva”, på grund av att innehållet 
i ämnet var konkurrens, prestation, tävling och fysiskt mer inriktat för 
pojkar. Fysisk aktivitet i IH är inte alltid anpassat för alla elevers behov, 
vilket kan få betydelse för elevens resultat och deras möjligheter att nå 
målen. En förklaring till att ämnet domineras av bollsporter menar 
Skolverket kan vara att det finns fler pojkar än flickor som är idrotts-
aktiva inom bollsporter på fritiden, och att pojkarnas röster därför blir 
mer hörda. Med koppling till Skolverket visar Johnsons (2013) studie 
angående elevers attityder och uppfattningar (åk 6-8) att många elever 
inte utvecklade färdigheter under de konkurrensutsatta alternativt täv-
lingsinriktade aktiviteterna, utan att det istället påverkade deras upp-
levelse av ämnet negativt. För att skapa mening behövs likvärdiga vill-
kor för både pojkar och flickor, föreningsaktiva och icke föreningsak-
tiva, i undervisningen av IH, samt att innehållet anpassas efter allas 
behov och intresse (Forsberg & Lindberg, 2010; Åström, 2013).  
 
I enlighet med Skolverket (2010) anser Larsson (2012b, 2016a) att li-
kabehandling inte handlar om att alla elever ska behandlas lika, utan 
att villkoren i undervisningen ska vara lika. Vidare anser Larsson att 
det kan handla om att idrottsläraren förtydligar vad skillnaderna ele-
verna emellan består av, vilket kan skapa större förståelse hos eleverna 
och möjliggöra att kunna se på undervisningen på ett nytt sätt. En skola 
för alla är en skola där alla elever oavsett olikheter är lika mycket värda 
och undervisningen anpassas efter varje elevs olika förutsättningar 
(Skolverket, 2017a). Samtidigt ska lärarna lyfta fram variation och 
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mångfald som något positivt, vilket även skapar förståelse för att alla 
har rätt att utveckla sina förmågor utifrån sin egen takt, integrerat med 
andra (Hammar & Johansson, 2013). Vidare beskrivs att eleverna ska 
ha inflytande över sin utbildning, vilket betyder att läraren ska vara 
flexibel och lyssna på elevernas önskemål. Något som även Skollagen 
(SFS, 2010:800, kap 10 & kap 15) poängterar.  
 
När läroplanen [Lpo94] för grundskolan antogs innebar det flera för-
ändringar för ämnet Idrott. Den nya inriktningen var att läroplanen 
gick ifrån att vara centralstyrd till att bli målstyrd och att tonvikten la-
des på hälsoperspektivet. Därtill skulle ämnet betona ett bredare per-
spektiv av hälsa istället för att poängtera den prestationsinriktning som 
tidigare var explicit. Ämnets innehåll och arbetssätt var till stor del id-
rottslärarens ansvar och kunde skilja sig från skola till skola, då styr-
dokumenten var öppna för olika tolkningar (Annerstedt, 2001a; Skol-
verket, 2005; Quennerstedt, 2006). Eriksson m.fl. (2003) påpekade att 
lektionernas innehåll och form kunde bero på lärarnas egen inställning 
till vad som är viktigt att eleverna lär sig under arbetspassen. 
 
När Lgr11 trädde i kraft (2011) tydliggjordes hälsans betydelse i ett yt-
terligare större perspektiv. Det innebär att elevernas fysiska, psykiska 
och sociala dimensioner ska integreras i ett holistiskt perspektiv (Skol-
verket, 2017a). På grund av få undervisningstimmar i ämnet, priorite-
rar lärarna fysisk aktivitet som mest relevant i hälsans funktion. Det 
som styrdokumenten formulerar harmonierar till viss del med verklig-
heten. Men ett nytt upplägg och fler undervisningstimmar kan behövas 
för att kunna tillgodose IH en rättvis position och en hälsosam under-
visning. Detta för att inte behöva skilja begreppen Idrott och Hälsa åt i 
idrottssammanhang (Skolinspektionen, 2010; Larsson, 2016a; Schen-
ker, 2016).  
 
Redan 2005 belyste Skolverket att det fanns behov av att utveckla 
undervisningen i IH så att sambandet mellan fysisk aktivitet och väl-
mående, utveckling och lärande blev explicit. Ämnet skulle och ska vara 
individanpassat och bidra till att det genererar ett livslångt intresse för 
att vara fysiskt aktiv. Idrottsläraren har ett ansvar att förmedla ele-
verna vikten av god kost och motion eftersom eleverna har ett indivi-
duellt ansvar för sin kropp och hälsa (Thedin Jakobsson, 2005). Enligt 
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samhällets norm ska en hälsosam kropp se ut på ett visst vis, och gör 
den inte det blir människan lätt utpekad som offer för osunt leverne. 
Idrottsläraren måste hitta en sund balans när denne förmedlar sitt 
budskap då kroppsidealet lätt påverkas av exempelvis reklam och me-
dia. I idrottsämnet är kroppen dessutom i centrum, kroppen expone-
ras, är ett redskap och ett uttrycksmedel på det sätt som ämnet utövas. 
Idag ansvarar IH för att eleven ska ha färdigheter i och kunskaper om 
IH i ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv och att detta då är en 
tillgång för både individen själv och samhället i stort (Skolverket, 
2017a). 
 
Skolinspektionen (2010) visar även på att IH:s innehåll var ”mycket id-
rott och lite hälsa”, och att aktiviteter med boll var de klart domine-
rande sysslorna vid de besökta lektionerna samt att hälsoperspektivet 
lyste med sin frånvaro. Dessa resultat är dock inte speciellt nya eller 
uppseendeväckande då vi kan se likvärdiga resultat från tidigare stu-
dier (Eriksson m.fl., 2003; Larsson & Redelius, 2004; Sandahl, 2005; 
Annerstedt, 2008). Det har nu dock visats att idrottsundervisningen 
börjat förändras. En uppföljningsstudie har gjorts 2016 i det stora 
forskningsprojektet Skola-Idrott-Hälsa [SIH], vilken visar på att un-
dervisningens inriktning har reviderats något. Eleverna i studien po-
ängterar en ökning av de teoretiska inslagen, ökat lektionsantal om 
skador, kost, hälsa och hjärt- och lungräddning [HLR] med mera. Yt-
terligare har lektioner innehållande boll och bollekar samt teknikträ-
ning minskat i omfattning (Lundvall & Brun Sundblad, 2017). 
 
 

Policy, styrning och granskning 
 
Stråhlman, Patriksson och Annerstedt (2008) beskriver att de kunde 
se tydliga trender i att regelbunden fysisk aktivitet bidrog till ökad 
hälsa, men att det fanns en problematik i begreppsvaliditeten om hur 
exempelvis fysisk aktivitet och motion definieras. Därtill menar de att 
fysisk aktivitet inte kan ses som ett universalläkemedel för exempelvis 
övervikt och fetma. Den ökade fysiska aktiviteten innebär tyvärr även 
ökad risk för skador och olycksfall. Utifrån samlad medicinsk expertis 
kan man dock konstatera att den fysiska aktiviteten främjar hälsa mer 
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än den försämrar – ”det är bättre med ett folk på fötter än ett folk på 
knä” (Stråhlman m.fl., 2008, s. 92). Enligt Skolverket (2017a) är ett av 
skolans många uppdrag att motivera eleverna till en hälsofrämjande 
livsstil där eleverna dagligen ska få möjlighet till fysisk aktivitet. Vidare 
menar de att barn och ungdomar är framtiden och att ett av de viktigare 
uppdragen är att försöka få eleverna att må så bra som möjligt och att 
det ska hålla hela livet, både fysiskt och psykiskt. I kursplanen för IH 
framgår att ämnet har ett särskilt ansvar för att främja elevens hälsa 
och livsstil (ibid.). 
 
Det finns en stor anledning för huvudmän och skolenheter att se över 
arbetet med betygssättning och bedömning. Det handlar om att säker-
ställa en korrekt betygssättning, men också om att ta ansvar för elevers 
motivation och möjligheter att utvecklas och nå sina mål (Skolinspekt-
ionen, 2014). Skolverket (2015b) belyser elevers kritik mot att ett säm-
re delbetyg kan sänka hela betyget. Denna kritik ställer sig även Skol-
verket bakom. Vidare vet eleverna att de har rätt att få veta vad det är 
som de inte klarar av för ett specifikt betyg, och hur de ska utvecklas 
för att kunna nå betyget (Skolverket, 2017b). Lundahl, Hultén och Tveit 
(2016) anser att det inte i någon av de 16 länders läroplaner och betygs-
system de studerat förekom ett betygssystem grundat på vetenskap. De 
framhåller att det finns goda argument för att exempelvis förändra be-
tygsskalan och införa flera betygssteg för underkänt, vilket dock Klapp 
(2017) samt Gustafsson, Sörlin och Vlachos (2016) har en annan åsikt 
om. De betonar att för stor vikt ges åt betyget F (underkänt) och att 
betyget F till och med skulle kunna tas bort. Skolinspektionen (2014) 
visar att det även finns påtaglig risk för att lärarna sätter felaktiga be-
tyg. Lundahl m.fl. (2016) påpekar vidare att det dock inte skulle vara 
populärt att byta betygssystem nu.  
 
Lundahl m.fl. (2016) anser också att den svenska skolans lärare måste 
få stöd i sin bedömning och betygssättning, då det sannolikt finns en 
oenighet mellan lärares autonomi i bedömningsarbetet och frågan om 
likvärdighet. En viktig åsikt att reflektera kring är hur man idag ser på 
lärares professionalitet, och samtidigt beskriver Lundahl m.fl. i citatet 
nedan att lärarna behöver ges rätt förutsättningar. 

 



BAKGRUND 
 

29 
 

Ska lärare bli säkrare i sina bedömningar genom att själva definiera pro-
gressionen i elevernas kunnande, då bör man nog minska kontrollerna av 
de betyg lärare sätter. Istället bör lärarna delges mandat och resurser för 
att själva hitta den likvärdiga bedömningen. Menar vi å andra sidan att 
professionalitet i bedömning handlar om att tolka (och följa) kursplaner 
och kunskapskrav på samma sätt lärare emellan måste lärarna ges rätt för-
utsättningar för det, både ifråga om tid, fortbildning och inte minst tydliga 
styrdokument (Lundahl, Hultén, & Tveit, 2016, s. 168). 

 

Skolinspektionen (2014) har tidigare vid flera tillfällen identifierat be-
hov av förbättringar i skolornas arbete med bedömning och betygssätt-
ning. Även andra undersökningar indikerar liknande resultat som till 
exempel konstateras i en studie av Gustafsson, Cliffordson och Erick-
son (2014) att likvärdigheten i betygssättningen uppvisar stora brister. 
Likvärdigheten brister såväl mellan lärare som mellan skolor. I synner-
het gymnasiebetygen som dessutom är påverkade av så kallad inflation, 
det vill säga sambandet mellan betygsutvecklingen och elevernas reella 
kunskapsutveckling. Detta medför att kraven för ett visst betygssteg 
försämras över tid. Betygsinflation är allvarligt, inte minst sett ur ett 
elev- och rättviseperspektiv, eftersom betygen brukas för urval till gym-
nasieskola och högre utbildning (Gustafsson m.fl., 2014; Skolinspekt-
ionen, 2014). Vidare framkom i en redogörelse från Skolverket (2017c) 
att det finns stora variationer mellan skolor och som indikerar att kun-
skapskraven kan tolkas på olika sätt, vilket påverkar kraven på lärarnas 
bedömning och betygssättning av elever.  
  
En faktor som framkom i Skolverkets (2005) nationella utvärdering av 
IH om likvärdig bedömning, var lärarnas olika kriterier i sin betygs-
sättning. Detta påverkar utvecklingen av en likvärdig bedömning och 
fortsätter att vara en aktuell problematik vid sidan av exempelvis lära-
rens egen attityd till bedömning liksom att kunskaper och normer skil-
jer sig åt mellan lärare och bland skolor (Skolverket, 2011a). När lärare 
bedömer och sätter betyg behövs ytterligare en viktig bakgrundskun-
skap att ta hänsyn till, vilken fås när elever resonerar kring sin syn på 
bedömning och betyg i IH (Skolverket, 2015). 
 
Skolinspektionens (2014) granskning visade att det fanns stora olik-
heter mellan skolor och mellan lärare i hur eleverna informerades om 



”DET ÄR LIVE LIKSOM” 
 

30 
 

kunskapskrav och mål för undervisningen. Vidare granskade Skolin-
spektionen om lärare sätter betyg utifrån de krav som styrdokumenten 
redogör för. Det visade sig att majoriteten av de granskade skolorna 
visade behov av förbättringsinsatser, trots att lärarkåren deltog vid för-
beredelsen och införandet av läroplanerna 2011, och var involverad i 
utformandet av styrdokumenten. Detta gjordes för att det skulle bli en 
utveckling samt förändring av verksamheten. Skolinspektionen hävdar 
att eleverna måste bli mer delaktiga och lärarna behöver samarbeta 
mer i bedömningsfrågor (Skolinspektionen, 2014). Kirk (2010) me-
nade också att det lagts ett större ansvar än tidigare på idrottslärarna 
och lärarutbildningen för att få till en förvandling, finna problematiken 
och förstå den, för att kunna göra något åt problemen. 
 
En granskning av Riksrevisionen (2011) konstaterar att statens styr-
ning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan inte utfallit positivt. 
Resultatet belyser att betygssättning fortfarande inte sker på ett likvär-
digt sätt. Wyszynska Johansson och Henning Loeb (2015) framhåller 
att det är didaktiska utmaningar för lärare generellt att skapa lärande-
situationer där eleverna känner en tydlig och specifik återkoppling. 
 
Därtill innebär ämnets innehåll och struktur att eleverna exponeras 
och synliggörs inför varandra och vuxna i fysiskt, socialt och individu-
ellt avseende (Skolinspektionen, 2012). Undervisningen i IH förekom-
mer även i miljöer som ur flera synvinklar utmanar skolornas arbete 
för att förebygga och åtgärda kränkande gärningar. Exempelvis avskil-
jer sig omklädningsrummen från många andra skolmiljöer. Denna 
miljö är dels en plats där eleverna exponerar sina kroppar i en känslig 
och intim situation, dels en arena dit idrottsläraren och andra lärare 
inte alltid har tillträde. Ibland lyckas skolorna inte skapa en trygg miljö 
i detta avseende (Skolinspektionen, 2012). Ytterligare en gransknings-
rapport visar att var fjärde elev (25 %) anser att skolan brister i arbetet 
med att förhindra kränkande beteende och lika många elever menar att 
personalen på skolan inte reagerar om en elev blir kränkt (Skolinspekt-
ionen, 2017). Enligt Skolinspektionens rapport (80 000 elever i års-
kurs 9) framhåller den också att fler än en av tio elever (12 %) uppger 
att de känner sig otrygga i skolan och mer än 16 procent av eleverna 
uttrycker rädsla för andra elever och personal. Detta påverkar till ex-



BAKGRUND 
 

31 
 

empel elevernas studiero. Elevers delaktighet och inflytande är det om-
råde som eleverna minst ”instämmer” i, där enbart ungefär 50 procent 
anser att de får vara delaktiga i undervisningens innehåll (Skolinspekt-
ionen, 2017). 
 
En enkätundersökning från 2016 visar också att elever upplever sig ut-
satta i samband med dusch och omklädning i skolan och att mer än 
1100 elever av drygt 3200 högstadieelever (35 %) duschade sällan eller 
aldrig efter idrotten (Jönsson, 2016). Orsakerna till detta kan vara 
många, men ett skäl som forskare tidigare erfarit är att eleverna är 
osäkra på sin egen kropp och/eller inte är tillfreds med att visa upp den 
(Webb, Quennerstedt, & Öhman, 2008). 
  
Det finns dock skolor som utfört praktiska åtgärder för att skapa en 
trygg omgivning runt dessa situationer. En del skolor har monterat 
draperier mellan duscharna och så långt det går ordnat med att det 
finns lärare eller andra vuxna närvarande i dessa situationer. Skolin-
spektionens samlade generella bedömning är att skolorna i större om-
fattning behöver se till att arbeta målinriktat med konkreta åtgärder. 
Detta för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande 
behandling i anknytning till ombyte och dusch (Skolinspektionen, 
2012). 
 
 

Läroplan och skolämnet Idrott och Hälsa  
 
Ämnet Idrott och Hälsa är en lämplig arena för hälsofrämjande arbete 
ur flera aspekter. Ämnet är obligatoriskt för alla barn och ungdomar i 
grundskolan och de allra flesta barn/ungdomar nås i skolan och deltar 
i ämnet (Fröberg, Raustorp, Pagels, & Boldemann, 2017). 
 
Skolans styrdokument betonar att hälsa är ett viktigt område och visar 
på att det över tid har stärkts än mer (Skolverket, Lgr80, Lpo94, Lgr11). 
Hälsa har under hela 1900-talet varit en del av ämnet men har från 
Lpo94 fått en ny förskjutning mot tydligare fokus på hälsofrågor (Skol-
verket, 2005). Vidare tydliggjordes efter 2000 års revidering av kurs-
planerna att det skulle finnas en nära koppling mellan begreppen idrott 
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och hälsa samt att ämnets hälsoperspektiv skulle stärkas (Skolverket, 
2005). 
  
IH har över tid gjort ett antal namnbyten och dessa har också visat på 
förskjutningar i ämnets innehåll. Genom Lpo94 fick hälsofrågorna ett 
tydligare fokus. Efter 2000 års revidering tydliggjordes kursplanerna 
ytterligare att det skulle finnas en nära koppling mellan begreppen id-
rott och hälsa samt att ämnets hälsoperspektiv skulle stärkas (Skolver-
ket, 2005). Under 2003 kom ytterligare tillägg i Lpo94 (SKOLFS 
2003:17, 18), där skolan skall sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet 
varje dag samt uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Det fanns 
ingen anvisning för hur mycket fysisk aktivitet det skulle vara varje dag, 
men regeringen påvisade ett riktmärke på att minst 30 minuter per dag 
var rimligt. Idag är de nordiska rekommendationerna för fysisk aktivi-
tet för barn och unga minst 60 minuter per dag (CIF, 2017; Ericsson, 
2017a; Folkhälsomyndigheten, 2016; Hedström, 2016). 
  
I Lgr11 visas än tydligare betydelsen av att sträva efter ett hälsofräm-
jande perspektiv. Genom detta kan också övervikt, diabetes och ben-
skörhet motverkas, där orsaken ofta kan härledas till inaktivitet (ex. 
Agudelo m.fl., 2014; Warburton & Bredin, 2016). I kursplanen (ur 
Lgr11) för IH är ett av syftena att eleverna ska ”[…] ges förutsättningar 
att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. […] ges möjlig-
het att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. […] ele-
verna ska utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fy-
siska förmåga” (Skolverket, 2017a, s. 49). Elever har också rätt till att 
få ta ansvar, kunna påverka och vara delaktig i och med skolans demo-
kratiska principer. Inflytandet gäller alla elever och i hela utbildningen. 
Denna uppgift ligger på lärarna som ska ansvara för att elever får kon-
kret inflytande på undervisningens innehåll, form och arbetssätt. Infly-
tandet ska öka med stigande ålder och mognad samt att ingen köns-
skillnad ska förekomma i varken undervisningen eller inflytandet 
(Skolverket, 2017a). 
 
IH ska således inrymma ett mycket brett ämnesinnehåll så att ämnet 
ger eleverna en meningsfull undervisning. Kursplanen (ur Lgr11) fram-
håller bland annat att strävan är att öka elevens kunskap till att kunna 
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utveckla sin förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera id-
rott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse 
och livsstil (Skolverket, 2010a). Förutom detta har idrottslärarna en 
viktig roll och bör vara kritiska till den idrotts- och hälsokultur som fi-
gurerar, men även ha ett öga på nya trender som dyker upp. Dessutom 
måste allt sättas i relation till hur samhället ser ut för att kunna se en 
helhet mellan skola och samhälle där idrottsämnet är en del av det hela 
(Annerstedt, 2001c; 2007a; Skolverket, 2017a).  
 
Karaktären och innehållet på de aktiviteter som eleverna deltar i ska ha 
en främjande struktur och bör tydligt bidra till en miljö där eleverna 
kan lära, öva och känna sig delaktiga i sitt beslut till hälsosamma val. 
Lärarens uppdrag är bland annat att föregå med gott exempel. Samti-
digt är det viktigt att de ska kunna följa elevernas progression under 
flera år, för att hitta former och skapa goda förutsättningar för en häl-
sosam utveckling. Skolan delar gemensamma mål och är en bra plats 
där både den fysiska och sociala miljön kan ge stöd för hälsan och lä-
randet. Skolan och dess förutsättningar kan lättare förändras vid behov 
för att främja hälsa, än exempelvis i en idrottsförening (Lundvall & 
Brun Sundblad, 2017; Parcel, Kelder, & Basen-Engqvist, 2000; Ås-
tröm, 2017). 
 
Kursplanen i IH påvisar att ämnet ska vara hälsofrämjande – hälsa ge-
nom idrott. Den fysiska aktiviteten ska genom rörelse, kunskaper, fär-
digheter, diskussion och reflektion utveckla hälsa och dess fysiska, psy-
kiska och sociala dimensioner hos eleverna i en totalitet (Skolverket, 
2017a). Skolan har det övergripande ansvaret för hälsoarbetet men IH 
har en framträdande position, där idrottsläraren har en central funkt-
ion att bygga goda vanor tillsammans med eleverna. Skolan har ett 
kunskapsuppdrag, kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kom-
mer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och interagerar med varandra (Skolver-
ket, 2017a, Lgr11). Uppdraget och kunskapsbedömningen vilar på en 
kunskapssyn som uttrycks i skolans styrdokument. De olika kunskaps-
formerna ska förankras i idrottsundervisningen och balanseras så att 
de formar en helhet för eleverna (Skolverket, 2011c). 
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Strukturerna i Lpo94 och Lgr11 är relativt olika varandra. En av de 
stora förändringarna från Lpo94 är att kursplaner för samtliga ämnen 
integrerats i läroplanen. Dessa beskriver kunskapskrav som elever ska 
ha uppfyllt i slutet av årskurs 3, 6 och 9. Några av de förändringar som 
skett är att eleverna ges förutsättningar till ett personligt ställningsta-
gande i idrotts- och hälsofrågor och att de ska utveckla kunskaper att 
kritiskt bemöta missförhållanden som kan finnas i samband med olika 
typer av fysiska aktiviteter. Det historiska perspektivet som fanns i 
Lpo94 har också försvunnit i Lgr11, samt att eleverna ska utveckla för-
mågan att leda idrottsaktiviteter. I Lgr11 förekommer inte heller att ele-
verna ska utveckla förmågan att leka, motionera och idrotta på egen 
hand och tillsammans med andra, och inte heller att de ska utveckla sin 
fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utveckla en positiv självbild 
(Skolverket, Lpo94, Lgr11). 
 
I och med att Lgr11 infördes kom också nya direktiv samt mål och kun-
skapsrelaterade riktlinjer som inte fanns i Lpo94. Exempel på detta är 
olika definitioner av hälsa och samband mellan rörelse, kost och hälsa, 
och att sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa 
tydligt ska framgå. En annan aspekt är att man ska titta på hur elevens 
val av idrotter och andra fysiska aktiviteter kan inverka på olika fak-
torer, exempelvis kön (Skolverket, Lpo94, Lgr11). Tabell 1 visar de två 
föregående kursplanerna samt den nuvarande kursplanen i IH. Lgr80 
kommer dock inte problematiseras, men delges i tabellen för att syn-
liggöra skillnader och likheter i kursplanerna över längre tid. Under ti-
den med Lgr80 skedde även kommunaliseringen av skolan 1991, det 
vill säga att det statliga ansvaret av det svenska skolväsendet övergick 
till ett ökat kommunalt ansvar. Kommunerna var dock även innan re-
formen huvudmän för skolan (Skolverket, Lgr80, Lpo94, Lgr11).  
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Tabell 1. Sammanställning av grundskolans kursplan för idrottsämnet 1980-2011.  

 

  Lgr80 Lpo94 Lgr11 

Namn Idrott Idrott och Hälsa Idrott och Hälsa 

Antal  
timmar/vecka 

Ca 3 Ca 1-2 Ca 1-2 
(3 för ev. åk. 7-9, 2019) 

Styrning Innehåll  
Det relativa 

Mål 
Mål- och kunskapsrelaterad 

Mål 
Mål & kunskapsrelaterad 

Ansvarig 
  

Staten Kommun och skola Kommun och skola 

Syfte 
  

Kroppsrörelse & friluftsliv 
för hälsa & välbefinnande. 
Bestående intresse för rö-
relse, ge glädje, rekreat-
ion, gemenskap, självtillit  

Utveckla fysisk, psykisk & 
social förmåga & ge kun-
skaper om den egna livssti-
lens betydelse för hälsan 

Utvecklar allsidiga 
rörelseförmågor & in-
tresse för att vara fysiskt 
aktiva & vistas i naturen 

Huvudmoment Gymnastik Idrott, lek & allsidiga rörel-
ser (rytm & dans) 

Rörelse, Hälsa & livsstil, 
Friluftsliv & utevistelse 

Underliggande-
moment 

Hälsa, hygien och ergo-
nomi 

Hälsoperspektiv  
(natur & friluftsliv) 

Rörelseförmågor, hälsa, 
friluftsliv 

  Bollspel & lekar Livsstil, livsmiljö & hälsa  Sträva efter daglig fysisk 
aktivitet 

  Dans Lek, dans, idrott Dans 
  Friidrott Ergonomi Första hjälpen & HLR 
  Orientering och friluftsliv Orientering och friluftsliv Orientering och friluftsliv 
  Lek     
      Digitala verktyg 
  Simning och livräddning Simning och livräddning Simning och livräddning 
  Skidåkning     

  

Skridskoåkning, iskun-
skap & livräddning 

Hantera nödsituationer i 
och vid vatten 

Förebygga risker vid fy-
sisk aktivitet & hantera 
nödsituationer i och vid 
vatten 

Arbetssätt Individuell utveckling Individuell utveckling Individuell utveckling 

 
 
Vissa delar i Lgr 11 har även fått mer plats och tas upp på olika sätt. 
Ämnet IH ska exempelvis inkludera traditionella och moderna danser 
samt rörelse- och träningsprogram till musik. Även komplexa rörelser 
i lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus, samt danser och 
rörelser till musik. Det har även bifogats att IH ska ta upp olika simsätt. 
Vidare ska idrottsundervisningen ge eleverna tillfälle att utveckla kun-
skaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. 
Nytt i Lgr11 är att genom idrottsundervisningen ska eleverna även ges 
förutsättningar för att utveckla kunskaper om begrepp som beskriver 
fysiska aktiviteter, och även att kunna ta ställning i frågor som rör 
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hälsa, idrott och livsstil. Enligt Lgr11 bör eleverna även arbeta med att 
sätta upp individuella mål för fysisk aktivitet, och med olika ord och 
begrepp kunna samtala om upplevelser samt effekter av varierande fy-
siska aktiviteter och träningsformer. Följande innehåll tydliggörs i 
högre grad i Lgr11: första hjälpen, hjärt- och lungräddning och olika 
definitioner av hälsa samt samband mellan rörelse, kost och hälsa […] 
(Skolverket, 2016, 2017a). 
 
 

Elevperspektiv eller elevens perspektiv 
 
Barnrättsperspektivet (FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989) 
har diskuterats på många nivåer i samhället angående hur konvent-
ionen eventuellt skulle kunna utgöra en del av svensk lag (Regerings-
kansliet, 2017b, UNICEF, 2017). Även om Barnkonventionen ännu inte 
är svensk lag, så har Svensk lagstiftning också på olika vis förändrats 
och därmed närmat sig att vara förenlig med konventionen. Det finns 
en rad fördelar med en lag; de juridiska verktygen blir skarpare och 
rättigheter positioneras. Statsminister Stefan Löfven slog fast redan 
2014 att konventionen om barns rättigheter skulle bli svensk lag. Nu 
föreslås det att den först i januari 2020 kan tänkas bli lag. Orsaken till 
fördröjningen är bland annat att ett flertal juridiska instanser avstyrker 
förslaget och framhåller exempelvis att formuleringarna i konvent-
ionen är för vaga för att appliceras i domstol. Av den orsaken föreslås 
lagen träda i kraft tidigast den 1 januari 2020, för att därigenom ge lag-
tillämpande myndigheter tillräckligt med tid för att iordningställa inför 
den nya lagen (Regeringskansliet, 2017b; SOU, 2016:19). 
 
Ett barnperspektiv och barns eget perspektiv har olika innebörd. 
Barnperspektivet är ett dubbelbottnat begrepp som består av etiska, 
ideologiska och moraliska värderingar (Pramling Samuelsson, Som-
mer, & Hundeide, 2013). Barnperspektivet handlar om att tillgodose 
barns villkor och arbeta för barnets bästa. Utifrån denna syn skapas ett 
barnperspektiv av vuxna som på ett så verklighetstroget sätt försöker 
återskapa barnets perspektiv av dess erfarenheter, uppfattningar och 
handlingar i världen, med andra ord hur barnet självt upplever och för-
står sin värld. Trots att detta perspektiv utgår ifrån barnet, är det alltid 
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de vuxnas objektifiering av barnet som företräds (ibid.). Barnets eget 
perspektiv däremot har fokus på barnet som subjekt (och kunskapsob-
jekt) i sin egen tillvaro. Här upplever och förstår barnet själv sina före-
ställningar, erfarenheter, upplevelser, känslor, handlingar och förstå-
else av förhållanden i sin egen livsvärld. Barn ses dock inte som jämli-
kar då det kommer till förmåga och makt, men de har rättigheter och 
värderas som betydelsefulla representanter i ett demokratiskt och 
barncentrerat samhälle (Pramling Samuelsson m.fl., 2013).  
  
I detta avhandlingsarbete studeras elevers perspektiv på IH utifrån de-
ras eget perspektiv. Det handlar framför allt om elevens egna föreställ-
ningar om sitt liv. Det finns en stor utmaning med att implementera 
elevens rättigheter vad gäller att belysa elevens eget perspektiv i både 
ord och handling. Därtill har elevhälsans personal en viktig roll i denna 
utmaning, dels för att upptäcka elevernas behov, dels för att framhäva 
elevernas egna tankar och perspektiv på skolans arbets- och lärmiljö 
(Nilsson, 2014).  
 

F1: Alltså fy vad bra att ni gör så här att ni frågar OSS! 

(Fokusgrupp 11) 

 
Citatet exemplifierar en uppfattning som ofta förekom i denna studies 
fokusgruppsintervjuer. Elever ansåg att det finns behov av att under-
söka deras upplevelser och erfarenheter av IH och menade att det var 
allt för sällan som någon i skolan lyssnade på dem. Hillén (2013) anser 
därtill att barns tankar och åsikter bör ges större plats i forskning om 
till exempel utformningen av skolan, då även som medforskare. 
 
 

Definitioner av Idrott som begrepp 
 
I IH används flera begreppsdefinitioner av idrott och betydelsen av id-
rott i IH är mångfasetterad. När Lgr80 kom tilldelades idrott alldeles 
för stora proportioner i idrottsämnet i skolan (Annerstedt, 1991; San-
dahl, 2005). Inom IH används fysisk aktivitet, sport, rörelse, motion 
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och idrott ofta slarvigt som synonymer till varandra. Annerstedt 
(2001b) påpekar bland annat att idrott är ett begrepp som hela tiden 
varit i rörelse. En vanlig oklarhet är att idrott benämns både som ett 
samlingsbegrepp och som en term på en typ av idrottsaktivitet (ibid.).  
 
Den svenska idrottsrörelsens definition av idrott lyder som följer; ”Id-
rott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och 
prestera mera” (Riksidrottsförbundet, RF 2009, s. 4). En något mer di-
stinkt och snävare definition av begreppet idrott beskrev Patriksson re-
dan 1979, där han menar att idrott kopplas till regelfäst fysisk aktivitet 
med större eller mindre inslag av tävling. Av stor betydelse i Patriks-
sons definition har den fysiska prestationsförmågan och att regler som 
utformats av de officiella idrottsorganisationerna styr deltagandet i id-
rotten. Hedenborg (2016) å sin sida problematiserar frågan vad idrott 
är och menar att det kan vara tvunget att definiera begreppet idrott ef-
tersom det används så vitt och brett. Som motsats till Patrikssons snäva 
definition använder Hedenborg (2016, s. 10) en vidare definition, den 
att idrott är ”allt från tävlingsidrott, motions- och upplevelseidrott till 
idrott som skolämne, samt friluftsliv och fysisk rekreation”. I detta av-
handlingsarbete lutar jag mig mot de definitioner som förs fram av RF 
och Hedenborg.  
 
 

Hälsa som begrepp 
 
World Health Organisations [WHO] definition av begreppet ligger till 
grund för fler preciseringar och har haft stor betydelse för hälsodebat-
ten. Erfarenheter efter andra världskriget fick WHO att framställa 
hälsa som ett positivt mål och något som berör människans hela livssi-
tuation. WHO:s definition (från 1948) är mycket innovativ för sin tid 
och har även influerat till mer ingående holistiska hälsoteorier. Det 
finns dock viss kritik om att definitionen av begreppet är för begränsat, 
eftersom den lätt kan tolkas som att allt ansvar förläggs på individen - 
vilket inte är syftet. Ideologin är holistisk och att den miljö människan 
lever i har stor vikt för individens potential till att påverka sin hälsa i 
positiv riktning. Nedan följer en förkortad och översatt version av 
WHO:s definition (Quennerstedt, 2006). 
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Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefin-
nande, inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. Åtnjutande av hälsa 
på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter som tillkommer varje 
mänsklig varelse utan åtskillnad till ras, religion, politisk åskådning, eko-
nomiska eller sociala förhållanden (Quennerstedt, 2006, s. 45; WHO, 
1948).  

 

Korp (2016) anser dock att WHO:s definition har förtydligats över tid, 
exempelvis genom att WHO har vidareutvecklat begreppet sedan 1948. 
WHO:s definition blev särskilt kritiserad utifrån uttrycket ”ett fullkom-
ligt tillstånd av” som formulerade något oåtkomligt, därför framhävs 
hälsa i deklarationen från Ottawa charter 1986 mer som ett medel än 
som ett mål (Downie, Fyfe, & Tannahill, 1990; WHO, 1986)   Detta har 
bland annat gjort att begreppet idag kan ses som en relativt samman-
satt helhet av idéer (Korp, 2016). 
 
Idag är fysisk aktivitet ett centralt förebyggande och hälsofrämjande 
redskap mot flera sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, muskel-
försvagning, benskörhet, fetma och högt blodtryck. Tack vare denna 
kunskap blir idrottsundervisningen i skolan och annan fysisk aktivitet 
likställd med hälsoinriktad aktivitet. Bästa åtgärden för att förbättra 
folkhälsan är att öka den fysiska aktivitetsnivån (Ahlberg, 2015; Røn-
holt, 2001a). 
 
Hälsa har genom åren varit ett dominerande inslag i IH:s kursplan, 
men beträffande vad hälsa är och hur den främjas har uppfattningarna 
med tiden genomgått anmärkningsvärda förändringar (Ahlberg, 2015; 
Schenker, 2016). Begreppet hälsa används frekvent men utan att defi-
nieras och det har lett till att många uppfattar det som diffust. Hälsa 
omnämns på flera sätt i styrdokumenten och Lgr11:s definition är in-
spirerad av WHO:s hälsodefinition, där hälsa ses som en process som 
ideligen kan influeras och förändras. Quennerstedt (2006) belyser häl-
soperspektivet ur ett historiskt perspektiv där begreppet varit abstrakt 
och av orealistisk karaktär samt visat ett sätt för hur man bör leva. Han 
betonar att denna inställning utgår ifrån en dualism där sjukdom och 
hälsa är varandras motsatser och där man fokuserar på det sjuka för att 
studera och bota. Hälsa kommer därför att definieras som en brist av 
sjukdom. Denna syn förekommer även i människors vardagliga liv där 
hälsa är avsaknad av sjukdom (Quennerstedt, 2006).  
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Antonovsky (2005) har studerat hälsans mysterium och anser att istäl-
let för att utgå från ett patogent (dikotomt, riskfaktorer) synsätt på 
hälsa, bör det salutogena (kontinuum, friskfaktorer) synsättet använ-
das som utgångsläge med en positiv innebörd på hälsa. Dagens begrepp 
har fått en mer dynamisk innebörd där hälsa inte bara är ett tillstånd, 
utan något som vi på egen hand bör erövra. Quennerstedt (2006) på-
pekar att allt som berör hälsa inte ska behandlas inom IH, istället ska 
innehållet i IH och det kunskapsinbringande som sker i idrottsunder-
visningen bidra till utveckling av ”hälsa i rörelse”. Vidare skildrar Ahl-
berg (2015) att elever inte längre har svårt att definiera hälsa men att 
begreppet dock är komplext. Vissa elever uttrycker i hennes studie att 
de upplever press och stress kring hälsa, och Ahlbergs studie indikerar 
att elevers självbild inte är så god. Quennerstedt (2006) uppger en lik-
artad bild, den att hälsa och skönhetsideal ofta blivit förenade i ett och 
att samhället företräder ett patogent förhållningssätt på hälsa. Krop-
pen ska även bearbetas för att visa ett vackrare yttre. Denna kontroll av 
kroppen, där ett vackert ”hälsosamt” yttre blir som en symbol för hälsa, 
är ett viktigare styrmedel än ökat välbefinnande i sig.  
 
Hälsoteoretiker anser att hälsa måste förstås som ett begrepp som kan 
betyda olika för olika människor beroende på deras skiftande situat-
ioner. På grund av detta har det skapats ett nytt resonemang och nya 
teorier i den filosofiska och vetenskapliga debatten om människans 
hälsa vilka benämns det salutogena förhållningssättet. Här handlar det 
inte bara om att bota, förhindra eller förebygga skador och sjukdomar, 
utan hälsa sätts likaså i förhållande till välbefinnande, livskvalitet, tillit, 
delaktighet, meningsfullhet och till sociala nätverk. Det är den positiva 
innebörden i hälsa som utgör utgångspunkten och inte sjukdom och 
ohälsa (Quennerstedt, 2006). Denna avhandling tar stöd i det sa-
lutogena perspektivet.  
 
 

Folkhälsa 
 
Folkhälsomyndigheten har som uppdrag att årligen lämna en folkhäl-
sorapport om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Folkhälsan i Sverige är god sett ur ett 
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globalt perspektiv. Problemet är dock att ojämlikheten i hälsa mellan 
vissa grupper ökar. I ett urval av de övergripande resultaten från folk-
hälsorapporten (2017) visar det sig att den psykiska ohälsan ökar, 
framför allt bland unga och personer med högst förgymnasial utbild-
ning. Fortfarande är också ett växande folkhälsoproblem övervikt och 
fetma. I åldern 16-84 år har i dag omkring hälften av populationen 
övervikt eller fetma. De övergripande nationella folkhälsopolitiska må-
len för den svenska folkhälsopolitiken är "att skapa samhälleliga förut-
sättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" (Prop. 
2002/03:35). 
 
För att nå de folkhälsopolitiska målen har en målstruktur med elva 
målområden beslutats av riksdagen (Prop. 2002/03:35, & Prop. 
2007/08:110). De mål som framförallt berör IH och dess kursplan är: 
  
  Delaktighet och inflytande i samhället 
  Social trygghet 
  Ökad fysisk aktivitet 
  Goda matvanor och säkra livsmedel 
  Minskat bruk av tobak och alkohol 

 
Den egna hälsan är den som kan påverkas och styras av oss själva ge-
nom fysiskt, mentalt och emotionellt välmående. Vårt arv har också en 
betydelse, alla är födda med olika kroppar och hjärnor som fungerar 
olika. Därtill kommer de olika hälsovanor som vi har med oss från hem-
miljön. Detta kan vara viktigt för elever att lära sig att förstå när de 
matas med information från samhället med dess reklam och massme-
dia med mera om hur en ”vacker och frisk” kropp ska se ut. Kroppen är 
något som vi ska behärska och kontrollera så vi vet hur den ska använ-
das. Elitidrottaren använder sin kropp på ett effektivt sätt och modein-
dustrin på ett annat. I båda fallen premieras den slanka, unga och vält-
rimmade kroppen (Folkhälsomyndigheten, 2017; Quennerstedt, 2006; 
Webb m.fl., 2008). 
 
Statens idrottpolitik har en explicit inriktning mot barn och ungdomar 
och mot mål sett ur ett folkhälsoperspektiv (SOU, 2008:59). Folkhälso-
myndigheten (2017) rekommenderar ökad möjlighet till mer fysisk ak-
tivitet i skolan. De betonar att det finns gott om vetenskaplig forskning 
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som stödjer att barn och unga mår bättre och har större kognitiv kapa-
citet om de är fysiskt aktiva. Eftersom skolan är den arena där samtliga 
barn och ungdomar befinner sig under uppväxten, är arenan givande 
för realisering av olika samhälleliga mål, såsom livsstilsförändringar 
(CIF, 2017). Ericsson och Karlsson (2014) har visat att regelbunden fy-
sisk aktivitet stärker självkänslan, vilket även blir en del i att unga är 
mer redo att ta till sig hälsosamma livsstilsval.  
 
 

Föreningsidrott 
 
I detta avsnitt redogörs för hur föreningsidrotten i vissa delar kan 
kopplas till IH. Den organiserade föreningsidrotten i Sverige engagerar 
en majoritet av barn och ungdomar, särskilt i 10-12 års ålder (Thedin 
Jakobsson, 2015). De flesta barn och ungdomar har någon gång varit 
med i en idrottsförening, där Lundvall och Brun Sundblad (2017) och 
Thedin Jakobsson (2015) samt Wagnsson (2009) framhåller att cirka 
80-90 procent någon gång deltagit aktivt innan tjugo års ålder (RF, 
2017). Carlman (2015) beskriver att föreningsidrotten blivit en del av 
en barnuppfostringskultur, i vilken det är de vuxna som planerar och 
organiserar barnens tillvaro. 
 
Staten anser att idrotten har flera positiva effekter på individer och 
samhälle. Idrotten har både fysiska och psykiska effekter på individers 
välmående. Utifrån detta har staten sedan början av 1900-talet beviljat 
ekonomiskt stöd till idrotten (Norberg, 2002). Föreningsidrott och id-
rott generellt har under flera decennier ansetts som en betydelsefull 
och värdefull sysselsättning, där samhället ansåg att detta bör stödjas 
eftersom idrottsföreningarna gjorde en relevant social insats. I detta 
sammanhang kan nämnas att idrottsrörelsens2 förmåga att erbjuda id-
rott åt alla barn, har idag delvis ifrågasatts (Carlman, Wagnsson, & Pa-
triksson, 2013; Thedin Jakobsson, 2015). 

                                                
 
2 Idrottsrörelsen är ett samlingsnamn för den organiserade idrotten i Sverige. 
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Idrottslärarutbildningen och IH behöver ett annat språk och kommu-
nikation än det som finns inom föreningsidrotten. Schenker (2011) be-
lyser att vi vet vad en duktig idrottare är, men att det inte är det som 
målen i kursplanen uttrycker. Målen handlar istället om kunskap för 
att kunna ta hand om sin hälsa och använda idrotten som ett hälsosamt 
verktyg. Vidare ser Schenker en fara i att endast använda idrottens 
språk som verktyg, och menar att de elever som sitter på bänken ute-
sluts. Lärarna har inte tillräckligt med verktyg för att hantera alla ele-
vers behov.  
 
Riksidrottsförbundet, RF (2013) påpekar att antalet barn i förenings-
idrotten håller på att minska eller stagnerar, och RF är medvetna om 
att de behöver arbeta med att behålla barnen inom idrottsrörelsen. En 
orsak till denna minskning och stagnation kan vara att konkurrens från 
den kommersiella sektorn blivit tydligare i kampen om barn och ledare 
(Wagnsson & Augustsson, 2015). En annan snarlik bild som även finns 
inom ämnet IH, är att i föreningsidrotten förekommer en diskrepans 
mellan vad idrotten vill och vad den faktiskt gör (SOU, 2008:59). 
 
Att idrottsrörelsen är gynnsam och får många barn och ungdomar att 
delta i idrott, det är känt. Men många är bara med en kort tid och end-
ast cirka 25-30 procent är fortfarande kvar i sena ungdomsåren (Lund-
vall & Brun Sundblad, 2017; Thedin Jakobsson, 2015). Skälet till att 
vissa barn och ungdomar fortsätter att idrotta, är att idrott ger gemen-
skap, tillfälle till lärande och utveckling, samt att de värdesätter täv-
lingen för stunden. Vidare påpekar Thedin Jakobsson (2015) att sam-
hället önskar att barn och ungdomar ska utöva idrott, men hennes re-
sultat visar att ungdomar ställs inför en massa krav och anpassningar 
för att kunna delta. Trots att idrotten ska vara tillgänglig för alla enligt 
den rådande idrottspolitiska linjen, är tillgängligheten således villko-
rad. Relevant är att det både inom föreningsidrotten och inom ämnet 
IH behövs fler idrottsaktiviteter som skapar tillfällen att lära sig hälsa, 
fysiska aktiviteter och motoriska färdigheter - allt för att öka individers 
rörelserepertoar. 
 
För att återvända till IH kopplat till föreningsidrott, och frågan om jäm-
ställdhet och likvärdighet, diskuterade Skolverket (2010) hur lektion-
erna i IH riskerar att bli en förenklad form av föreningsidrott och hur 
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detta riskerar att stärka dominerade könsmönster, exempelvis där boll-
spelande pojkar ges företräde till innehållet. Idrottsundervisningen 
kan då leda till att flickorna får sämre betyg och öka känslan av att IH 
är orättvist ur ett jämställdhets- och likvärdighetsperspektiv. Utifrån 
ett annat perspektiv menar Thedin Jakobsson (2015) att elever som 
deltar i föreningsidrott är de elever som upplever IH positivt, och som 
ett ämne för dem. Enligt Larsson (2016a) är inte detta konstigt då lik-
heterna är starka mellan IH och föreningsidrott. Detta är dock en pe-
dagogisk utmaning då idrottsundervisning i skolan bygger på alla ele-
vers utveckling och lärande, och paradoxalt nog specifikt för de som 
inte är aktiva i föreningsidrott. Larsson betonar i denna kontext att det 
är av betydelse att idrottslärarna kan skapa en meningsfylld idrottsun-
dervisning för just dessa elever. 
 
 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis har denna bakgrundsgenomgång visat att IH kan 
vara betydelsefullt för att utveckla god hälsa och livsstil. Detsamma be-
skriver Socialstyrelsens folkhälsorapport; att regelbunden fysisk akti-
vitet, motion och rörelse främjar bättre hälsa och bidrar till att bevara 
god hälsa högre upp i ålder. Folkhälsomyndigheten förespråkar ökade 
insatser till mer fysisk aktivitet i skolan. De framhåller att det finns gott 
om forskning som visar att barn och ungdomar mår bättre och har 
högre kognitiv förmåga än andra, eftersom de är fysiskt aktiva. Elever 
mår således bättre av pulshöjande aktiviteter och ett ökat lärande sker. 
Därmed har regeringen föreslagit att IH bör tilldelas fler timmar. Från 
och med hösten 2019 ska undervisningstiden för IH öka med 100 tim-
mar i grundskolan. 
 
Skolverkets rapport om IH ur ett jämställdhets- och likvärdighetsper-
spektiv visade bland annat att undervisningen i IH kunde liknas med 
en förenklad form av föreningsidrott. För att framkalla mening är det 
viktigt med jämbördiga villkor för både pojkar och flickor, förenings-
aktiva och icke föreningsaktiva, i undervisningen av IH. Vidare anser 
Skolverket och forskare att likabehandling inte handlar om att alla ele-



BAKGRUND 
 

45 
 

ver ska behandlas lika, utan det är elevernas villkor i idrottsundervis-
ningen som ska vara lika. Översikten har också visat att det finns stora 
brister vad gäller likvärdigheten i betygssättningen och att bristerna 
gäller såväl mellan lärare som mellan skolor.  
 
Både nationellt och internationellt pågår fortfarande en innehållsdis-
kussion om att IH:s teori och praktik bör utvecklas. Skolinspektionen 
har exempelvis framhållit att IH:s innehåll var mycket idrott och lite 
hälsa och att bollspel var den klart dominerande aktiviteten. Idrottsun-
dervisningen har nu visat på en liten förändring där forskning pekat på 
att lektioner med boll, bollekar och teknikträning minskat i omfattning. 
 
Vidare har genomgången också visat att det har riktats skarp kritik mot 
det svenska betygssystemet, och att det finns stor anledning för ansva-
riga myndigheter och skolenheter att granska arbetet med bedömning 
och betygssättning. Detta berör även att trygga en korrekt betygssätt-
ning, och ansvara för elevers möjligheter att utvecklas och nå sina mål. 
Forskning har belyst att regelbunden fysisk aktivitet stärker självkäns-
lan, vilket kan leda till att elever blir mer redo att ta till sig hälsosamma 
livsstilsval.  
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KAPITEL 3 

Tidigare forskning om Idrott och Hälsa 

 

I följande kapitel ges en forskningsöversikt av avhandlingens problem-
områden. Även i detta kapitel har avgränsningar gjorts och översikten 
kommer främst att behandla de områden som berör elevens perspek-
tiv, ett elevperspektiv, betyg- och bedömningsprocesser och ett kom-
plext läraruppdrag. 
  
  

Introduktion  
 
En världsomfattande studie World-wide Survey (Hardman, 2014) visar 
att flera länders läroplaner belyser att idrottsämnet skulle behöva 
ändra innehåll med ett större fokus på hälsa och social livsstilsutveckl-
ing, men fortfarande med fokus på fysisk aktivitet. Undersökningens 
resultat åskådliggjorde att Physical Education [PE]3 främst handlade 
om tävlingsinriktad och prestationsinriktad idrott med bollspel i cent-
rum, snarare än det som läroplanerna avser är ämnets uppdrag till ex-
empel själva deltagandet (Gard & Quennerstedt, 2014; Hardman & 
Marshall, 2000, 2009; Hardman, 2009, 2014; Skolinspektionen, 
2010). Lektioner innehållande boll och bollekar samt teknikträning har 
dock i svensk kontext minskat i omfattning den senaste tiden (Lundvall 
& Brun Sundblad, 2017). 
 
Hardman (2009) menar, och tillika Thedin Jakobsson (2014), att det 
finns flera indikationer och uttalanden som visar att skolämnet Idrott 
och Hälsa [IH] är det enda ämne i skolan som fokuserar på ett holistiskt 

                                                
 
3 Physical Education [PE] är den internationella motsvarigheten till skolämnet Idrott och 
Hälsa i Sverige. Hädanefter när jag nämner, diskuterar etc. Physical Education kommer för-
kortningen PE att användas. 
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och ett humanistiskt synsätt. Ämnet förbereder även eleverna för en 
hälsosam livsstil, och idrottsämnet går mot ett mer hälsofrämjande 
perspektiv i idrottsundervisningen (Toriola, Patriksson, Amusa, & 
Kougioumtzis, 2010). 
 
Vidare anser exempelvis Coulter och Ní Chróinín (2013) att PE uppfat-
tades av eleverna som en paus från de teoretiska ämnena, där PE:s syfte 
var att lära ut idrotter och aktiviteter för att hålla sig frisk. PE fortsätter 
att använda sig av tävlingslogiken och lagspel som dominerande inne-
håll. Forskarna bedömde att det var en stor utmaning för idrottslärar-
utbildarna att utmana dessa framträdande diskurser och rekonstruera 
förståelsen av PE för framtida åtgärder (ibid.; Kirk, 2010). Idrottslära-
ren har en viktig roll i att förmedla eleverna vikten av det styrdokumen-
ten beskriver om till exempel god kost, motion och livsstil, eftersom 
eleverna har ett individuellt ansvar för sin kropp och hälsa (Larsson, 
2012d). 
 
Rees och Miracle (2000) granskade idrott och idrottsundervisning i 
fråga om PE och fann att ämnet skapar positiva sociala erfarenheter 
som leder till att elever erhåller högre social kompetens. Rees och Mi-
racle påvisade både negativa och positiva aspekter och belyste att soci-
ologer, idrottsledare och idrottslärare bör samarbeta kring idrotten och 
kring sina mål med användningen av idrott för att motverka flera pro-
blematikområden (se även Kougioumtzis, 2006; Larsson, 2016a). 
Amade-Escot och O’Sullivan (2007) framhåller vidare att det finns en 
intressant koppling till sociala och kulturella kontexter som bidrar till 
progression av innehållet i PE. I ett globalt perspektiv menade Hard-
man (2008) att PE fokuserar på ett holistiskt perspektiv och förbereder 
elever för en sund livsstil och att ämnet är bland det viktigaste red-
skapet för social integration.  
 
Jönsson (2012) beskriver att det är viktigt att även tänka på hur läraren 
presenterar informationen om det holistiska synsättet. Vidare betonar 
han att undervisningen ska vara variationsrik, följa styrdokumenten 
samtidigt som det är essentiellt att visa hänsyn mot de elever som har 
svårare att hämta in praktisk än teoretisk kunskap, och tvärtom. Jöns-
son menar också att det inte är relevant vad som anses vara rätt och/el-
ler fel, utan det viktiga är att få eleverna att finna en djupare förståelse 
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för vad som är bra och centralt i undervisningen. Genom att fokusera 
mindre på rätt och fel minskas osäkerheten och risken för att exempel-
vis betygsmomentet kan ses som påfrestning och ett stressmoment. Det 
är sålunda bättre att på ett positivt sätt skapa motivation till fortsatt 
prestation (ibid.). 
 
Forskning har tenderat att grunda sig i studier om lärare, om lärande 
och på idrottsundervisning snarare än för lärare och om vad samt hur 
lärande går till i praktiken (Carlgren, 2011; Mattsson, 2016), vilket på-
verkat senare års studier som mer börjat betona den praktiknära forsk-
ningen (Larsson, 2016a). Idag räknas idrottsämnet som ett kunskaps-
ämne, dessutom har intresset för forskning om lärande i IH ökat de 
senaste åren i Sverige. Detta har ökat uppmärksamheten mot vilket lä-
rande som görs synligt (ex. Quennerstedt, Annerstedt, Barker, Karle-
fors, Larsson, Redelius, & Öhman, 2014a; Quennerstedt & Larsson, 
2015).  
 
 

Skolämnet Idrott och Hälsa  
 
Akademiseringen av idrottslärarutbildningen har inneburit att utbild-
ningen blivit mer teoretiserad och kurser inom rörelse och fysisk akti-
vitet blivit färre, vilket är en aspekt som även påverkat IH (Kirk, 2010; 
Larsson & Backman, 2013; Lundvall & Brun Sundblad, 2017). Flera lä-
rarutbildare inom utbildningen anser att de praktiska delarna försum-
mats, medan man också inser att idrottslärarens fysiska och idrottsliga 
färdigheter verkar ha svårt att nå akademisk acceptans (Tinning, 2006; 
Larsson & Backman, 2013).  
 
Under en konsensuskonferens i Danmark 2016 deltog 24 forskare från 
sex länder i Europa (inklusive Sverige) plus Kanada och USA. Uppdra-
get var att komma till konsensus när det gäller effekter av fysisk aktivi-
tet för barn och unga. Forskarna kom fram till 21 rekommendationer 
inom fyra områden (Bangsbo m.fl., 2016). I ett urval av rekommendat-
ionerna finner vi bland annat: erbjud tidigt barn i skolan ett brett utbud 
av fysiska rörelseerfarenheter för social inkludering, främja respekt, 
anordna stödinsatser och att idrottslärare samt ledare behöver hjälp i 
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att utveckla socialt inkluderande modeller för idrottsundervisning. Vi-
dare rekommenderas att: idrottslärare ska få systematisk utbildning 
om lämpliga strategier som gagnar självbestämmande, idrottslärare 
bör skapa miljöer med fokus på motorisk kompetens, självförtroende 
och delaktighet. Sist men inte minst betonas att fysisk aktivitet kan un-
derstödja skolprestationer i vid mening och positiva effekter på minnet 
kan nås genom pulshöjande aktiviteter (Bangsbo m.fl., 2016; Ericsson, 
2017b; Fritz, 2017). 
 
Forskning inom IH har visat att den fysiska aktiviteten av lektionstiden 
utgörs av enbart en fjärdedel (25 %). Återstående lektionstid försvann 
på grund av teoretiska delar, köande och olika störande inslag (Fröberg 
m.fl., 2017). Följaktligen finns det ett utvecklingsbehov gällande un-
dervisningsmetoder, och särskilt i frågan om hur lärandemålen ska nås 
(Redelius m.fl., 2015).  
 
Enligt Nyberg och Sterner (2012) möter lärare i IH framförallt tre ut-
maningar. Det rör sig om att idrottsläraren bör 1) bli medveten om sin 
roll och 2) sitt uppdrag samt 3) ”hitta sig själv” som pedagog. Detta är 
en förutsättning för att hen ska kunna bygga upp en positiv lärmiljö. 
Forskarna menar att eleverna behöver en trygg miljö samt ställas inför 
utmaningar som stämmer överens med elevernas fysiska, psykiska, so-
ciala och kognitiva kompetens. Lyckas idrottsläraren med detta mini-
meras känslor av osäkerhet hos eleverna (Nyberg & Sterner, 2012). 
Kostenius (2011) anser även att eleverna är medskapare till att utforma 
skolan till en positiv lärmiljö. Larsson (2004, 2012a) beskriver därtill i 
denna kontext att eleverna har stor insikt om IH och därutöver har ele-
vernas upplevelser av idrottsundervisningen, blivit viktigare än tidi-
gare.  
 
Flera studier har också visat att idrottsrörelsen har stor påverkan på 
innehållet i IH (Ekberg, 2009; Liljekvist, 2013; Schenker, 2011). Men 
att det finns en skillnad i nationell- och internationell innehållskontext. 
I Sverige undervisas inte eleverna i så stor grad i idrottsteknik, som de 
görs internationellt (Larsson & Karlefors, 2015). En majoritet av barn 
och ungdomar är med i en eller flera föreningsidrotter under uppväxtå-
ren (Thedin Jakobsson, 2015), men allt fler barn och ungdomar väljer 
idag att inte delta i idrottsrörelsen eller slutar i tonåren. Bland flickor i 
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15-16 års ålder har andelen idrottsaktiva inom föreningsidrotten sjun-
kit till att enbart omfatta cirka 40-50 procent (Carlman m.fl., 2013; 
CIF, 2014, 2016; Thedin Jakobsson, 2015). 
 
Forskning visar också på signifikans av self-efficacy4, där flickor mellan 
13-19 år ingick i en interventionsstudie gällande ett ”egenmaktsbaserat 
fysiskt träningsprogram”. Programmets syfte var att öka deltagarnas 
medvetenhet av deras egna intressen och behov. Resultatet av studien 
visar att flickorna bland annat lär sig att sätta högre mål och fortsätta 
vara fokuserade för att nå målen (Lindgren, Baigi, Apitzsch, & Bergh, 
2011).  
 
Vidare har det visat sig att det finns olika anledningar till att elever inte 
vill eller vågar vara med på idrottsundervisningen. Ett skäl är att de är 
osäkra på sin egen kropp och/eller inte är tillfreds med att visa upp den 
(Webb m.fl., 2008; Öhman, 2007) och ett annat skäl är att elever är 
besvikna över att inte få vara med sin kamrat (Åstrand, 2013). 
  
 

Kropp och identitet  
 
Forskning inom IH studerar också hypoteser om kroppen (Evans & Da-
vies, 2004; Öhman, 2007; Öhman & Quennerstedt, 2008). Evans och 
Davies är kritiska till dominansen av dessa studier och menar att da-
gens skola styrs av normer som kan bli sanningar kring synen på kropp, 
hälsa och olika förmågor. Evans (2004) belyser att kroppens förmåga 
(”ability”) har blivit en jämlikhetsfråga i samhället, men att IH istället 
bör stå för att öppna upp för alla barn och ungdomar att kunna utveckla 
sin kroppsliga kompetens, en utveckling av den så kallade ”fysiska in-
telligensen”. Förmågan är inte heller en individuell process utan hör 

                                                
 
4 ”Självförmåga”, begrepp som syftar till människans tillit till att själv klara av en specifik 
handling i en särskild situation. 
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ihop med den samhälleliga kontexten, vad som är viktigt att kunna 
(Evans, 2004; Kirk, 2010). 
 
Det är en stark kropps- och utseendefixering i samhället, där rädsla för 
åldrande och kroppsligt förfall blivit tydlig. Ett citat från Hemstad och 
Öhmans (2010, s. 9) studie lyfter fram en form av problematik där en 
elev med anorexia nervosa möter IH: ”Jag har ansträngt mig så himla 
mycket och mår så himla dåligt och ändå är det ingen som ser”. IH är 
en viktig arena för hälsofrämjande arbete, att utbilda och lära elever en 
rimlig balans mellan kropp och hälsa (ibid.). 
 
Danielson (2006) menar att de lärare som finns i ungdomars miljö har 
en central funktion. Hon belyser att under puberteten blir kroppens 
yttre alltmer viktigt, och att föreställningen om kroppens yttre är för 
ungdomarna viktigare än någon annan livsstilsfaktor. Dess relevans 
ökade dessutom med åren. Quennerstedt (2006) och Webb m.fl. 
(2008) uppger en snarlik bild: att hälsa och skönhetsideal ofta blivit 
förenade i ett och att den moderna konsumtionskulturen företräder ett 
patogent förhållningssätt på hälsa. Jämförs det med det biomedicinska 
synsättet som ger ett inre perspektiv på kroppen, skiljer sig dessa två 
åt. Kroppen ska bara bearbetas för att visa ett vackrare yttre. Med andra 
ord bedöms kroppens inre delar (psykisk hälsa, själen) bara som vä-
sentliga om det förbättrar det yttre (fysisk hälsa, kroppen). I motsats 
till Quennerstedt visar Ahlbergs (2015) studie att eleverna förespråkar 
förmåga och funktion gällande hälsa och inte ett fokus på utseende och 
en vältränad kropp. Värt att tillägga är att eleverna i studien inte helt 
ignorerade hur de såg ut, utan helst önskade de sig både en attraktiv 
och funktionell kropp. Studier synliggör således att skönhetsidealen 
kan skapa olust och obehag hos elever, som då kan avskärma sig psy-
kiskt från omgivningen och utebli både mentalt och fysiskt från IH 
(Hardman, 2009, 2014; Toriola m.fl., 2010; Öhman, 2007). Det kan 
vara angeläget att fånga upp dessa elever för att leda in dem på hälso-
bringande spår (Gustavsson, 2002; Öhman, 2007). 
 
Begreppen hälsa, kropp, barndom, identiteter och överviktsproblema-
tik har problematiserats inom forskning (Larsson, 2010). Evans och 
Davies (2004) menar att studier om hälsa, kropp, kost och över-
vikt/fetma har dominerat IH internationellt. Evans (2004) är kritisk 
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till att IH ska kompensera för samhällsbrister och sociala folkhälsopro-
blem till exempel övervikt/fetma. Evans (2004) belyser vidare att det 
är viktigt att veta vilka förmågor som värderas, accepteras och som ska 
ges utrymme samt vilka förmågor som avfärdas i PE. IH speglar sam-
hället och IH legitimeras av hälsoaspekterna. Larsson och Redelius 
(2008) menar även de att fokus behöver ändras från att studera själva 
aktiviteten och istället studera lärandet. Nya perspektiv och teorier 
främjar ny kunskap till ämnet, vilket bidrar till en progression för PE 
(Evans, 2004). I Sverige pågick ett forskningsprojekt under 2011-2013 
i syfte att försöka finna nya begrepp, teorier och perspektiv på framför-
allt lärande inom IH (Baker, Quennerstedt, & Annerstedt, 2013).  
 
Larsson (2012d) belyser likt Swartling Widerström (2005) att det är 
angeläget med en integrerad syn på kropp, med andra ord att synen på 
kroppen utgår från kroppen som objekt och subjekt. I och med detta är 
lärarens funktion mycket väsentlig för att inte skapa olust och en nega-
tiv självbild (Thedin Jakobsson, 2005). De pedagoger som finns i ung-
domarnas miljö anser Danielson (2006, s. 25) har en viktig funktion då 
hon i sin undersökning påpekar att: 

 

Det finns inte någon annan period under människans livstid som kroppen 
förändras så mycket och snabbt som under ungdomsåren. Under puberte-
ten blir kroppens utseende alltmer viktigt. […] uppfattningen om kroppens 
utseende var viktigare än någon annan livsstilsfaktor för ungdomarna 
själva och att dess betydelse ökade med åldern. 

 

Det har visat sig att ju bättre kroppsuppfattning du har, desto mer tillit 
har du till dig själv, vilket också mynnar ut i att du får en bättre själv-
bild. De elever med god kroppsuppfattning, som blivit vän med sin 
kropp, fungerar också bättre i skolan (Ahlberg, 2015; Wästlund, 1999). 
Skolan bör, enligt Ahlberg och Wästlund ta upp kampen mot massme-
dia och näringsidkare som skapar kroppsideal som på sikt kan skada 
elevernas hälsa. Skolan kan genom samverkan med exempelvis IH, 
hemkunskap, biologi, samhällskunskap och måltidspersonal vinna 
mycket terräng i denna kamp. Den fysiska och mentala hälsan bör ges 
större betydelse i skolans hela miljö, vilket dessutom redan finns i våra 



TIDIGARE FORSKNING OM IDROTT OCH HÄLSA 

53 
 

läro- och kursplaner men som inte efterföljs på alla skolor (Ahlberg, 
2015; Wästlund, 1999). 
  
Annerstedt (2001b) menar att eftersom idrottslärarna inte har mono-
pol över elevernas hälsa och fysiska förmåga måste de fundera noga 
över vad det är de vill förmedla till eleverna, så att eleverna försetts med 
sunda värderingar när de lämnar skolan (ibid.; Larsson, 2012d). Røn-
holt (2001b) anser att idrottsläraren bör stimulera mångfalden och va-
riationen som betydelsefulla normer samt ge eleverna en annan sida av 
världen än deras ofta idealiserade världsbild för att etablera en positiv 
självbild. Den idealiserade världsbilden kan ha en negativ inverkan på 
ungdomarnas uppfattning av sig själva, även på det kroppsliga planet. 
God kroppsmedvetenhet är en förutsättning för en harmonisk utveckl-
ing och det kan idrottslärare vara med att förmedla (Rønholt, 2001b; 
Swartling Widerström, 2005).   
 
 

Elevers perspektiv på Idrott och Hälsa 
 
IH har framförallt studerats utifrån den läroplansteoretiska och utbild-
ningssociologiska forskningen, men under senare år har även ämnes-
didaktisk och praktiknära forskning vuxit fram (Larsson, 2016a). Flera 
forskare har över tid efterlyst fler studier som undersöker elevens eget 
perspektiv i IH (Dyson, 2006; Kretschmann, 2015; Rovegno & Dolly, 
2006) och därtill uttrycker också andra forskare att det finns färre stu-
dier som belyser grundskoleelevers perspektiv, än exempelvis lärarnas 
perspektiv (Koekoek, Knoppers, & Stegeman, 2009; Smith & Parr, 
2007; Redelius & Hay, 2012; Tolgfors, 2017). Dyson (2006) genom-
förde en översikt av studier som gjorts i PE utifrån ett elevperspektiv. 
Han ansåg att lyssna på elever kan ge värdefull kunskap och nya infall-
svinklar på undervisning och lärande för att förbättra innehåll och form 
av PE. Koekoek m.fl. (2009) studerade också elever gällande hur de 
förstod och uppfattade eget lärande i PE, och visade på hur eleverna 
tänkte och gav mening åt sina upplevelser. Detta anser de spelar en av-
görande roll för hur eleverna lär. I olika sammanhang betonas därför 
behovet av forskning utifrån elevers eget perspektiv (Koekoek m.fl., 
2009).  
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Elevers synpunkter på IH kommer inte alltid lika tydligt fram trots att 
det är de som kan svara på vad ämnet kan innebära och hur det utövas 
och upplevs, vilket Alerby m.fl. (2012) framhåller som betydelsefullt. 
Andra forskare anser dock att det inte behöver innebära att eleverna 
även vet bäst om hur ämnet bör vara och hur det ska utvecklas, men att 
deras röster naturligtvis är värdefulla (Bergmark & Kostenius, 2017; 
Larsson, 2004; Redelius & Larsson, 2010; Redelius m.fl., 2015). Uti-
från elevers perspektiv har Smith och Parr (2007) genomfört en studie 
med fokusgruppsintervjuer för att studera elevers (15-16 år) inställ-
ning, deras karaktär och syftet med skolämnet PE. Fokusgruppsinter-
vjuer hävdar Smith och Parr kan ge en fördjupad förståelse av ämnets 
process när eleverna får vara delaktiga, vilket krävs för att samhället 
och lärarna ska värdera och kunna se på ämnet på det sätt som eleverna 
upplever det. Vidare har andra skolstudier visat att om elever upplever 
sig trygga i att delta och vara hänsynsfulla mot varandra samt kunna 
identifiera och förstå sin egen progression och prestationsförmåga i 
skolarbetet så framkallas mening (Bergmark & Kostenius, 2017).  
 
Resultaten i Smith och Parrs (2007) undersökning av ungdomarnas 
uppfattningar, visar bland annat att elever lägger stort värde på ämnet 
och ser det som en vila från teoretiska studier (Coulter & Ní Chróinín, 
2013; ibid.). Intervjusvaren visade även på att begrepp som nöje, roligt, 
hälsa, sport och lära för fritiden löpte som en röd tråd genom resulta-
ten. Dessa resultat stämmer delvis in på den pågående debatten både 
nationellt och internationellt, där ungdomar för det mesta lärde sig i 
det fysiska, det vill säga kunskap genom att delta i aktiviteter och lära 
sig vad de går ut på. Lärarna å sin sida menar att eleverna lär det genom 
det fysiska, vilket innebär att de fysiska aktiviteterna är ett medel för 
annan utveckling, exempelvis socialt ansvarsfullt beteende (Smith & 
Parr, 2007). Annerstedt (2007a) menar att idrottsämnet bör handla 
om att lära sig IH [PE] såväl i, om och genom idrott och hälsa (se även 
Backman & Larsson, 2013). Vidare framhåller Smith och Parr att Stor-
britanniens regering menar att PE är en del av främjandet av positiva 
attityder till livslång hälsa med fysisk aktivitet.  
 
Koekoek m.fl. (2009) poängterar också att det finns för lite kunskap 
om hur elever förstår och uppfattar hur de lär i IH. Utifrån elevers per-
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spektiv och ur ett elevperspektiv av undervisningsinnehållet visar de-
ras resultat hur eleverna tänker och ger mening åt sina upplevelser, vil-
ket spelar en avgörande roll för hur de lär. Koekoek m.fl. ansåg också 
att eleverna vill förstå hur aktiviteter fungerar på djupet istället för att 
pröva nya utmaningar (se även Chen & Ennis, 2004; Chen & Shen, 
2004). Flera forskare framhåller även att elever som är duktiga i IH 
eller i något specifikt moment ska hjälpa andra att utvecklas (Redelius 
& Hay, 2012; Wiliam, 2013). En annan studie lyfte fram att elever vill 
ha betygskriterier för deltagande, hårt arbete och gott uppförande, som 
tillägg för att kunna få ett högre betyg (Redelius & Hay, 2012; Zhu, 
2015). Redelius m.fl. (2015) visar liknande resultat och menar att ele-
verna uttrycker att de vet vad de lär sig i många andra ämnen i skolan, 
men när det kommer till IH kan de inte svara på detta. Resultaten visar 
också att elever uttalar att de inte lär utan de utför aktiviteter. Det visar 
att eleverna anser att den idrottsundervisning de har, inte nödvändigt-
vis är det de lär sig (Larsson, 2008; Redelius m.fl., 2015) och lärandet 
framställs heller inte som ett nyckelbegrepp inom IH (Larsson, 2004; 
Londos, 2010). Redelius m.fl. (2015) anser att det finns ett dolt läroob-
jekt i IH. Garn, Cothran och Jenkins (2011) framhåller att möjligheten 
att öva och uppleva sin egen kompetens är de mest centrala faktorerna 
för att eleverna ska utveckla individuellt intresse för IH. Eleverna ansåg 
därtill att meningsfullt lärande inte ägde rum i PE, vilket de betonade 
var en väsentlig faktor för att utveckla intresse för idrott även utanför 
skolan.  
 
Stratton och Watson (2009) påvisar den fysiska aktivitetens positiva 
effekter på flera stora folksjukdomar och menar att barn och ungdomar 
som är fysiskt aktiva löper mindre risk att senare i livet drabbas av 
livsstilsrelaterade folksjukdomar. Liknande resultat visar även Yli-Pii-
pari, Jaakkola, Liukkonen och Nurmi (2013) på men de är än tydligare 
med att de elever som värderade IH högt blev mer fysiskt aktiva över 
tid. De som upplevt mest negativ förändring av sina förväntade före-
ställningar av PE blev mindre fysiskt aktiva över tid. Således belyser de 
att positiv förändring i elevers förväntade föreställningar av PE, är re-
laterad till en positiv förändring i deras nivå av att vara fysiskt aktiva. 
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En nordamerikansk undersökning granskade elevers (åk 6-8) attityder 
till och uppfattningar om PE och fann att många elever hade roligt un-
der aktiviteterna, men att alla elever dock inte utvecklade färdigheter 
under de konkurrensutsatta aktiviteterna. Dessa tävlingsinriktade ak-
tiviteter påverkade elevernas upplevelse av ämnet negativt (Johnson, 
2013). Ytterligare en studie där fokusgrupper använts som undersök-
ningsmetod visade att alla utbildningar i PE erbjuder aktiviteter av 
konkurrenskaraktär. Studien undersökte också elevers attityder och 
uppfattningar där det framkom tre huvudteman. Dessa var för det 
första att ha roligt i konkurrensutsatta aktiviteter och för det andra att 
alla elever inte uppnådde (i aktiviteterna) de motoriska färdigheter 
som krävs för att delta i aktiviteter. För det tredje framkom en svaghet 
i att engagera sig i sammansättningen av konkurrensutsatta aktiviteter 
på grund av tidsbrist, vilket påverkade elevernas erfarenhet av PE 
(Bernstein, Phillips, & Silverman, 2011). 
 
Ett stort nationellt skolprojekt, Skola-Idrott-Hälsa [SIH] genomfördes 
under 2000-talet. Det övergripande syftet med de olika delstudierna 
var bland annat att klarlägga förutsättningarna för barns och ungdo-
mars fysiska aktivitet i skolan och på fritiden. Av vikt för studierna var 
även att studera förändringar över tid och med stigande ålder (Lund-
vall & Brun Sundblad, 2017). Forskarna i SIH-projektet menar att IH i 
denna kontext är av central betydelse (Larsson & Redelius, 2008). SIH-
studien undersökte exempelvis elevers uppfattning av ämnet IH genom 
att låta dem besvara enkäter. Det framkom att eleverna ansåg att ämnet 
är roligt vilket i förlängningen blir det som legitimerar ämnet. En pa-
rallell till detta är att många andra ämnen i skolan inte behöver ses som 
roliga, de har ändå sin självklara position i skolan. Lärarna i skolan vill 
att ämnet skall vara roligt och legitimerar på så sätt ämnets egenvärde, 
medan eleverna betonar ordet motion och legitimerar ämnet genom att 
peka på ämnets investeringsvärde (Larsson & Redelius, 2008; Lund-
vall & Brun Sundblad, 2017).  
 
En av uppföljningsstudierna i SIH genomfördes på elever i årskurs 9 
och syftade till att undersöka deras syn på ämnet IH och vad de skulle 
lära sig. Det framkom att de flesta upplevde ämnet positivt och ansåg 
att det är ett av de roligaste ämnena i skolan. Många av svaren på vad 
som gjorde ämnet roligt handlade om utsagor som tyder på att ämnet 
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uppfattades som ett tillfälle för avkoppling från de krav som är förknip-
pade med skolans ”riktiga ämnen”, de teoretiska ämnena. IH:s uppgift 
var svår att få svar på, då det rörde sig mellan allt från att eleverna fick 
motion, de fick röra på sig och att undervisningen mest var till för dem 
som redan motionerade på fritiden (Larsson, 2008). Dessa resultat 
överensstämmer med tidigare resultat. SIH-projektet genererade ett 
nytt projekt, det så kallade KUL-projektet, Kunskap, Undervisning och 
Lärande. Detta projekt avslutades 2013 med intressanta resultat, där 
flera av dem redovisas här i detta kapitel. Majoriteten av studierna har 
lärandet i fokus. Exempelvis behandlades vad elever idag lär sig under 
idrottsundervisningen (Quennerstedt m.fl., 2014a) samt vikten av att 
använda olika inlärningsteorier för att utforska frågor om lärande i 
forskning om sport och träningspedagogik samt IH (Quennerstedt, Öh-
man, & Armour, 2014b). 
 
 

Problematik i bedömnings- och betygsprocesser 
 
För att få barn och ungdomar att må så bra som möjligt och se till att 
de fysiskt, psykiskt och socialt vidmakthåller en god hälsa livet ut, har 
skolan i samarbete med IH en del i samhällsuppdraget för god folk-
hälsa (Annerstedt, 2007a; Patriksson m.fl., 2009). I detta samman-
hang är det relevant på vilket sätt elever bedöms i ämnet, till stor del 
för att främja ett positivt klimat, men även för att stärka motivationen 
för fortsatt utveckling i idrottsundervisningen. Här skiljer sig inte IH 
från andra ämnen, utan precis som Jönsson (2012) påpekar är det för-
ståelsen för innehållet i ämnet som är betydelsefullt för eleverna och 
inte vad som är rätt eller fel. 
 
I en tidigare nationell utvärdering av IH (2003) granskades problema-
tiken med utvecklingen av en likvärdig bedömning. Bland annat visa-
des att en faktor som kan ha påverkan på bedömningen, är att lärarna 
har olika kriterier för sin betygssättning (Skolverket, 2005). Det kan 
finnas ytterligare omständigheter som lärarens egen attityd till bedöm-
ning och betygssättning. Detta påverkar om bedömningen blir likvär-
dig eller inte (Skolverket, 2011a). Fagrell, Larsson och Redelius (2012) 
beskriver i sin studie att när undervisningen utformas utifrån styrka 
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och prestation, gynnar det på ett påtagligt vis pojkarna. Fagrell m.fl. 
noterar hur flickor under bollspel placerade sig, eller lät sig placeras, i 
situationer där de konsekvent underpresterade. Detta påverkar flickor-
nas betyg negativt (se även Skolverket, 2010).   
 
Avsikten med betygssystemet som trädde i kraft 2011, var enligt Skol-
verket att det skulle bli mer rättvist (Skolverket, 2016). Men sällan har 
ett betygssystem blivit så kritiserat i olika informationskanaler. Frågor 
angående såväl lärares arbete med att bedöma och sätta betyg, som ele-
vers krav och förväntningar på dessa omdömen och betyg har debatte-
rats. Eleverna menar att kraven är för höga och att betygen är orättvisa 
samt att det har blivit svårare att förstå vad de ska lära sig. Det man 
sedan tidigare också vet, är att betyg inte fungerar lika för alla elever 
och att yngre elever berörs mer negativt av betygssättning jämfört med 
äldre och högpresterande elever (Vetenskapsrådet, 2015). Härtill finns 
en specifik problematik inom just IH, eftersom elevernas prestationer 
är sammanlänkade med deras fysiska utveckling och kroppsliga för-
måga (Croston, 2013; Webb m.fl., 2008). Vikten av likvärdighet i sko-
lor och lärare emellan gällande betyg och bedömning har betonats i 
forskningssammanhang och denna problematik beskrivs inom IH gälla 
att villkoren i undervisningen ska vara lika, snarare än att alla elever 
ska behandlas lika (Gustafsson, Cliffordson, & Erickson, 2014; Lars-
son, 2012b). Bedömningsforskare (Forsberg & Lindberg, 2010) poäng-
terar vikten av att bedömning baseras på samma förutsättningar och 
krav för både pojkar och flickor. Annars kan en konsekvens av detta 
vara att flickor inte kan nå samma betyg som pojkarna, eller som 
Åström (2013) resonerar att antalet flickor som har positiv inställning 
till IH minskar.  
 
Flera statliga granskningar och utvärderingar samt forskning visar att 
det finns brister i lärares betygssättning, där det handlar både om bris-
ter i likvärdighet (Riksrevisionen, 2011) och om brister i lärares betygs-
sättning utifrån styrdokumentens krav (Skolinspektionen, 2014). Flera 
insatser har gjorts för att lösa denna problematik (Gustafsson m.fl., 
2014) genom exempelvis en mängd forsknings- och utredningsarbeten 
som har analyserat och beskrivit betygens likvärdighet och där rekom-
mendationer delgetts, dock utan större framgång. Skolinspektionen 
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anser generellt att elever och lärare behöver samarbeta mer i bedöm-
ningsfrågor. Frågan har problematiserats även specifikt inom idrotts-
forskning, där Kirk (2010) betonar att ett större ansvar än tidigare bör 
ligga på lärarutbildningen och idrottslärarna för att finna problemati-
ken, förstå den, och därmed kunna göra något åt problemen. Detta är 
också i linje med Redelius m.fl. (2015) som framhåller att idrottslä-
rarna bör göra eleven delaktig i processen om vad de förväntar sig att 
eleverna ska lära sig, vilket även antas gynna idrottslärarnas bedöm-
ning och betygssättning samt skapa en bättre förståelse för eleven själv. 
Lärare menar även att betygskriterierna inom IH är svårtolkade och 
försvårar betygssättningen och att det finns en osäkerhet kring bety-
delsen av vissa värdeord, exempelvis till viss del, relativt väl och väl 
(Seger, 2014).  
 
Vidare så bedömer idrottslärarna olika moment som olika viktiga och 
värderar heller inte kunskapskraven på samma sätt (Svennberg, 2017). 
Idrottslärarna har också för stora olikheter i vad de bedömer och hur 
de betygsätter eleverna, vilket skapar problematik och komplexitet 
(López-Pastor, Kirk, Lorente-Catalán, MacPhail, & Macdonald, 2013; 
Svennberg, 2017). Eftersom det finns olika tolkningar av kursplanen 
orsakar det svårigheter i att bedöma likvärdigt. Men studier har också 
visat både fördelar och nackdelar beträffande friheten vid bedömning 
och betygssättning (Annerstedt, 2001d; Londos, 2010; Quennerstedt, 
2006; Redelius & Hay, 2012). I denna kontext så anser Seger (2014, 
2016) vidare att betygssättningen i IH är extra svår eftersom det är ett 
betyg för både de praktiska och teoretiska kunskaperna. 
 
När det handlar om bedömning beskriver forskare hur idrottslärare fo-
kuserar på vitt skilda saker. Vissa lärare fokuserar på prestation och på 
resultat som viktiga delar i bedömningen men även elevens moral och 
grad av aktivitet. Andra idrottslärare anser däremot att en tydlig doku-
mentation är avgörande för att betygssättningen ska bli rättvis utifrån 
elevernas kunskapsutveckling (Annerstedt & Larsson, 2010; Håkans-
son, 2015; Redelius, Fagrell, & Larsson, 2009). Annerstedt och Larsson 
(2010) menar vidare att det bör ifrågasättas om betygen är rättvisa, gil-
tiga och jämförbara, eller om det är som Svennberg, Meckbach och Re-
delius (2014) framhåller att idrottslärarnas betygsgrund handlar om en 
slags magkänsla. En annan aspekt som Håkansson (2015) belyser är 
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lärarens förmåga att samtidigt hinna se alla elever och kunna doku-
mentera deras kunskaper och framsteg, och därtill själv leda aktivite-
ten. Detta upplevs problematiskt då det blir svårt att följa elevers kun-
skapsutveckling eller observera specifika elever (ibid.; Jakobsson, 
2016). Håkansson menar även att detta kan leda till otillförlitliga be-
dömningar.  
 
Läraren i IH är mer delaktig och fysiskt aktiv i undervisningen än lärare 
i andra ämnen, vilket medför att de anser att det är svårt att föra doku-
mentation (Håkanson, 2015). Det är viktigt att komma ihåg att ele-
verna har rätt att få veta när bedömning sker och vad det är som be-
döms (Hay & Penny, 2013; Redelius & Hay, 2009), och att eleverna be-
döms utifrån specifika förmågor i IH, vilket Carlgren och Nyberg 
(2015) menar har gett idrottslärarna nya utmaningar i betygssätt-
ningen. Det sätt som lärare, såväl generellt som inom IH specifikt, ver-
kar arbeta med för att ta sig an dessa utmaningar, är att använda sig av 
återkoppling i sin strävan att få elever att uppfylla kunskapskraven. 
Hattie och Timperley (2007) menar att lärares återkoppling ofta är för 
allmän och inte ger eleverna tydliga mål att bearbeta och försöka uppnå 
samt att idrottslärare använder feedback för att försöka få elever att 
infria kunskapskraven. Utifrån detta synsätt är det inte mer feedback 
som behövs utan istället relevant och specifik feedback/återkoppling, 
men även en förståelse för eleven hos läraren för hur elever förstår och 
tar till sig feedbacken (ibid.).  
 
Wiliam (2013) betonar att lärarens val av tidpunkt samt elevernas in-
tresse och närvaro också är väsentlig för feedbackens effekt. Lärarens 
återkoppling i bedömning ska inte heller framkalla en känsloreaktion 
utan få eleverna att reflektera. Det krävs specifika råd angående vad 
eleven gör bra samt vad eleven kan utveckla för att återkoppling inte 
ska hämma lärandet (Sjögren, 2010; Wyszynska Johansson & Henning 
Loeb, 2015). Lundahl (2011) konstaterar att det som verkar vara viktigt 
för elevers förståelse, oavsett ämne, är att undervisningen främjar del-
aktighet samt att bedömning och återkoppling förtydligas när kun-
skapskraven formuleras. 
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Läraren bör även ha i åtanke att elever påverkas olika av att bli be-
dömda. Vissa elever kan motiveras av höga krav, medan andra kan ned-
slås och uppleva omöjligheten i att nå upp till det som krävs (Sjögren, 
2010). Vad gäller idrottslärarnas syn på målen med IH lyfter Hattie och 
Timperley (2007) fram tre aspekter. Nämligen att målet med ämnet är 
en sak, viktiga kunskaper den andra och vad som till sist ligger som 
bedömningsgrund den tredje (se även Redelius, 2012). I samman-
hanget kan belysas att forskare framhåller att en ny betygsskala inte 
förbättrar skolan och undervisningen, utan att undervisningen måste 
förändras och fokus bör vara på att höja kvaliteten på undervisningen. 
Vidare finns även risken att betygen blir för prestationsinriktade och 
att fokus på lärandet försvinner (Lundahl m.fl., 2016).  
 
Inom rättviseområdet belyser Wyszynska Johansson och Henning 
Loeb (2015) att eleverna själva anser att det till alltför stor grad är de 
skriftliga uppgifterna och inte de praktiska aktiviteterna som ligger 
som bedömningsgrund. Studier utifrån både ett elev- och lärarperspek-
tiv påvisar att bedömningen ofta grundas i den fysiska prestationsför-
mågan, och att det anses vara en fördel för den elev som har stora fall-
enheter inom någon specifik tävlingsidrott (Annerstedt & Larsson, 
2010; Larsson & Redelius, 2004; López-Pastor m.fl., 2013; Zhu, 2015). 
Detta kan också medföra att tävlingsidrottens kvantitativa resultat blir 
ett krav, vilket inte ska tillämpas i IH (Svennberg, 2017).  
 
Klapp (2015) betonar att formativ bedömning är beroende av att lära-
ren har stor samlad kunskap i sitt ämne och att en formativ bedömning 
samt betygssättning är att föredra. Tolgfors (2014, 2017) betonar i sina 
studier hur bedömning för lärande inom IH tycks verka som ett kon-
trollinstrument där olika bedömningstekniker används för att anpassa 
eleverna till olika standarder för bedömning, snarare än att anpassa 
undervisningen till att möta elevernas olika behov. Eleverna ska i gäl-
lande betygssystem (Lgr11) bedömas utifrån specifika begrepp i IH, vil-
ket har gett idrottslärarna nya utmaningar i betygssättningen. Detta 
har inneburit en påtryckning på idrottslärarna att klara denna utma-
ning, för att kunna peka på elevernas olika förmågor (Carlgren & Ny-
berg, 2015). Carlgren och Nyberg använder sig vidare av beskrivnings-
kategorier för att ge ett språk åt, i deras fall, dans och rörelse, vilka dock 
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kan översättas även till andra områden inom IH. Beskrivningskatego-
rierna kan användas för en närmare granskning av de områden som 
idrottsläraren arbetar med för att exempelvis understryka syftet med 
den aktuella undervisningen. De belyser vikten av att eleverna först 
måste få en chans till att utveckla den förmågan de inte är lika bra på, 
samt också ges flera olika möjligheter att visa vad de kan (ibid.).  
 
 

Ett komplext läraruppdrag 
 
Stidder (2015) poängterar att IH i såväl Storbritannien som Sverige är 
svårfångat för lärarna, eftersom det är oklart vad ämnet IH går ut på. I 
båda länderna genomsyras idrottsundervisningen till stor del av täv-
lingsidrott samt i viss mån av en ambition att bekämpa överviktspro-
blematiken. Stidder är kritisk till detta och anser likt Londos (2010) att 
undervisningsuppdraget bör utgå mer från lärandet i olika färdigheter. 
Londos visar dock även att idrottslärarnas undervisning har tydliga in-
slag av tävlingslogik med såväl tävlingsfostran som föreningsfostran. 
Detta trots vad kursplanen i Lgy11 i Idrott och Hälsa 1 (även i Lgr11) 
anger som innehåll, mål och betygskriterier (Londos, 2010). 
 
Londos (2010) undersökte dessutom relationen mellan idrottsunder-
visning i gymnasieskolan och idrott som praktiseras på fritiden. Stu-
dien visade vad lärarna värderar i sin undervisning, vad som domine-
ras och premieras och hur idrottsundervisningen är relaterad till olika 
element som präglar idrottsfältet. Londos resultat framhöll betydelsen 
av vad eleverna gör, snarare än vikten av att lära olika färdigheter. 
Detta visar också andra studier på, exempelvis Larsson (2008) samt 
Quennerstedt m.fl. (2014a), som betonar att aktiviteten är primär och 
undervisningen sekundär. Idrottsämnet är starkt kopplat till idrottsfäl-
tet utanför skolan och Londos (2010) poängterar att ämnet IH är fångat 
i idrottens rum och dess makt-, handlings- och tankemönster. I linje 
med detta resonemang kan idrottslärarnas betygssättning diskuteras 
då studier visar att lärarna sätter högre betyg på de elever som är aktiva 
i någon sport på fritiden (Quennerstedt, Öhman, & Eriksson, 2008; Se-
ger, 2016). Dessutom framkom en problematik då det finns  skillnader 
mellan kursplanens utformningar/mål och hur eleverna uppfattade 
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kursplanens aspekter för att nå ett högre betyg. Det visade sig att ele-
verna tolkade kursplanen (och läraren) som om det var deras attityd 
och aktivitetsnivå som påverkade betyget, inte deras kunskapsnivå. Det 
visar sig vidare att lärarna även anser att social kompetens ska påverka 
betyget (Londos, 2010; Seger, 2016). Vidare underlättas elevens enga-
gemang mer effektivt i formandet av idrottsundervisningen om idrotts-
läraren inkluderar eleverna på ett mer tydligt sätt i planeringen 
(Kougioumtzis, 2016). 
  
Det verkar således vara ”viktigare vad eleverna gör” än vad de lär, me-
nar så även Whitehead (2001, 2007) och belyser några betydelsefulla 
konsekvenser angående kroppslig kompetens. Idrottslärarens under-
visning pekar också på att vara aktivitetsinriktad istället för individin-
riktad, det vill säga att idrottsläraren undervisar i dans istället för att 
undervisa eleverna. Whitehead menar att fokus bör vara på elevers ut-
veckling enligt en individcentrerad modell med hög delaktighet och 
inte att fokus är på lärandet av idrottsaktiviteter, en aktivitetscentrerad 
modell. Aktiviteten är således i fokus snarare än individen, där också 
Larsson (2012d) betonar att fokus måste flyttas från aktivitet till indi-
vid. Han poängterar att idrottsundervisningen således inte harmonie-
rar med styrdokumenten och behöver ses över. Det har även riktats  
kritik mot lärarkåren om att innehållet i undervisningen i IH är för be-
gränsat (Larsson, 2016a). Ytterligare en aspekt gällande innehållet i 
IH:s undervisning belyser Jacobsson (2016). Han framhåller att id-
rottslärare många gånger har en egen uppfattning om vad nyttan med 
ett innehåll är, som skiljer sig från elevernas uppfattning. De skilda 
uppfattningarna om nytta kan bli bekymmersamt då samstämmighet 
är att föredra (ibid.). Vidare menar Jacobsson och Webster (2017) att 
idrottslärarna behöver skapa ett lärande som gör att eleverna tydligare 
kan koppla IH-undervisningen till en nytta för framtiden. I kursplanen 
framgår också att lärandet även ska ha en nytta utanför skolsamman-
hanget, vilket dock skiljer sig från elevernas uppfattning och som me-
nar att det de lär sig enbart är viktigt i skolmiljön (Jacobsson, 2016; 
Skolverket, 2017a; Webster, 2017). 
 
I linje med Whiteheads (2001, 2007) diskussion kring en individcen-
trerad modell med stort elevinflytande samt att idrottsläraren ska göra 
eleverna mer delaktiga i formandet av undervisningen visar Jacobsson 
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(2016) på genom ett möjligt förhållningssätt. Han poängterar att id-
rottsläraren behöver ett mer observerande och reflekterande sätt i frå-
gan om vilka förmågor eleverna ska utveckla och hur dessa ska utveck-
las. Jacobsson anser att en möjlig väg helt enkelt är att ge eleverna mer 
ansvar vid utformningen av idrottsundervisningen. Håkansson (2015) 
betonar i detta sammanhang att genom detta förhållningssätt ökar ut-
rymmet för lärarens observation, dokumentation och egen reflektion, 
samt även elevernas egen uppfattning om nyttan med innehållet för-
bättras. Genom att kliva ur rollen som instruktör och istället anta rollen 
som observatör kan idrottsläraren bättre ta tillvara elevernas åsikt om 
nyttan med ett innehåll. Samtidigt kan detta leda till mer tillförlitliga 
bedömningar (Håkansson, 2015; Jacobsson, 2016). 
 
Tidigare forskning har visat att om relationen mellan lärare och elev 
fungerar bra, leder det till att eleverna känner sig mer entusiastiska i 
skolan. Med andra ord utgör ömsesidig respekt ett betydelsefullt villkor 
för elevernas upplevelse (Alerby m.fl., 2012). Även relationen mellan 
lärare och elev gällande idrottslärarnas feedback är relevant. Det är 
dock vanligare med feedback som är korrigerande eller negativ, med 
andra ord när något görs fel eller något ska göras bättre. Positiv feed-
back förekommer relativt begränsat och därutöver kan feedback också 
stjälpa mer än hjälpa eleverna genom exempelvis vissa onödiga korri-
geringar (Annerstedt, 2007b; Siedentop & Van der Mars, 2004, 2016; 
Sjögren, 2010; Wolters, 2002). Det spelar roll hur idrottslärarens för-
väntningar mottages av eleverna. De positiva förväntningarna på ele-
verna skapar även positiva resultat, medan negativa förväntningar kan 
skapa en självuppfyllande profetia (Åström, 2013, 2017). Det är också 
viktigt att eleverna får respons när de gör något bra och inte enbart när 
de gör något som de inte klarar av (Jensen, 2011).  
 
Forskning har även beskrivit att det finns ett gap av uppfattningar mel-
lan idrottsforskare och idrottslärare, vilket kan leda till ett diffust id-
rottsämne (Bulterman-Bos, 2008; Lundvall & Meckbach, 2008; Rede-
lius & Larsson, 2010). Rönnerman (2011) belyser att det är betydelse-
fullt att lärare är med och producerar kunskap och inte bara konsume-
rar. I dagens Skollag (2010:800) understryks det att utbildningen ska 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och idrottsläraren 
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ska beakta båda perspektiven. När teori och praktik systematiskt sti-
mulerar och belyser varandra, ges idrottsläraren verktyg att omvandla 
sitt ämne, samt utveckla undervisningen åt det håll hen vill (Mossberg 
Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011).  
 
Curran och Standage (2017) lyfter att fysisk inaktivitet idag är ett glo-
balt hälsoproblem och därför har PE blivit en än viktigare arena för fy-
sisk aktivitet. I relation till detta menar forskarna att utgångspunkten 
för idrottslärare ska vara att utveckla elevers motivation då det stärker 
deras engagemang för PE. För att nå dit visar forskarnas studie på re-
levanta åtgärder som i huvudsak berör lärarens undervisningsstruktur 
och motivationsmodeller (se även Kretschmann, 2015). I grunden 
handlar det även om idrottslärarens kompetenser som exempelvis att 
skapa tydliga förväntningar, mål och stöd samt att ge feedback. Under-
visningsstrukturen behöver vara logisk och konsekvent så att eleverna 
kan förstå vad som förväntas av dem, vilket i sin tur ökar deras moti-
vation. Möjligheterna är många om idrottsläraren skapar dessa struk-
turer, till exempel genom regler, gränser och positiv feedback i ett sam-
manhang där eleverna får individuellt stöd och uppmuntras att ta egna 
initiativ att göra olika val (Curran & Standage, 2017).  
 
För att idrottslärare och övriga lärare ska nå goda resultat med sin 
undervisning behövs ett fungerande skolklimat och en god lärmiljö, vil-
ket kan vara viktigare än den enskilde läraren (Jarl, Andersson, & Blos-
sing, 2017). Vidare visar Jarl m.fl. (2017) att framgångsreceptet för sko-
lor och undervisning är att all personal drar åt samma håll, och det vik-
tigaste som lyftes fram i studien var samförstånd kring uppdraget, tyd-
liga mål och stabilitet för att inte skolan ska misslyckas med undervis-
ningsuppdraget.  
 
 

Hälsa - folkhälsa - samhällsinvestering?  
 
Fysisk aktivitet, motion och idrott är ur hälsosynpunkt värdefullt hela 
livet. Utifrån samhällets synvinkel kan en aktiv livsstil ge stora hälso-
vinster, vilket kan leda till betydande samhällsinvesteringar genom ex-
empelvis minskad vård och omsorgskostnader (Hagberg, 2017). Enligt 
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kursplanen i IH ska ämnet erbjuda eleverna kunskaper om hur fysisk 
aktivitet förhåller sig till psykisk och fysisk god hälsa, samt hur de kan 
lära sig hur god social interaktion fungerar (Skolverket, 2017a). Eng-
ström (2010) påvisar att det är många variabler som styr om vi är fort-
satt aktiva i vuxen ålder. Hans longitudinella studie visar att man i 
högre grad fortfarande är fysiskt aktiv som vuxen om man var det som 
barn. Vidare visar Engströms studie att de som haft en positiv upple-
velse av idrottsundervisningen och därigenom upplevt en mångfald av 
idrotts- och motionsformer, i högre grad fortsätter vara fysiskt aktiva 
som vuxna. Hagberg (2017) menar i detta sammanhang att utifrån da-
gens kunskap om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa kan id-
rotten vara ett hjälpmedel för att minska samhällskostnaderna bland 
medelålders och äldre. 
 
Andra forskare framhåller vikten av att idrottslärarna har en betydande 
roll varthän de vill att IH och dess innehåll ska dra, samt att ämnet ger 
eleverna kompetens och förståelse för att kunna delta i samhällets rö-
relsekultur (ex. Annerstedt, 2008; Kougioumtzis, 2006; Kougioumtzis, 
Patriksson, & Stråhlman, 2011). Betydelsen av fysisk aktivitet och ett 
hälsosamt liv figurerar i många sammanhang och diskuteras på olika 
arenor, med utgångspunkten att en fysisk inaktiv livsstil måste motver-
kas. En av orsakerna till detta är att livsstilsrelaterade sjukdomar och 
besvär, som till exempel övervikt och fetma, blivit allt vanligare världen 
över (Karlsson, 2017; Patriksson m.fl., 2009). Det debatteras dock ofta 
om att barn och ungdomar inte är lika fysiskt aktiva idag och Hardman 
(2008) konstaterar att problematiken är densamma på ett globalt plan.  
 
Tidigare forskning inom området för ungas hälsa tyder dessutom på att 
låg självkänsla kan kopplas till barn och ungdomar med övervikt. Där-
till kan ungas självkänsla ha ett samband med hur unga ser på sin 
kropp och hur fysiskt aktiva de är (Babic, Morgan, Plotnikoff, Lonsdale, 
White, & Lubans, 2014; Chen & Hypnar, 2015; Rasmussen, Eriksson, 
Bokedal, & Schäfer Elinder, 2004). Hedström (2016) anser bland annat 
att det krävs vuxna i skolmiljön som ser, lyssnar och visar intresse för 
alla elevers olika förutsättningar och behov, vilket lättare kan leda till 
hälsofrämjande utveckling. Skolan är således en viktig arena för att 
framkalla en positiv inre miljö hos eleverna. Om så sker kan elevernas 
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otrygghet motverkas, vilket ger bättre förutsättningar för positivt iden-
titetsskapande, ett skapande som i synnerhet pågår under tonårstiden 
(Hwang, Lundberg, Rönnberg, & Smedler, 2015). 
 
I Sverige är hälsa som begrepp stort inom många samhällsorgan där 
Jönsson (2009) anser att denna samhälleliga styrning kan bli för 
mycket ”hälsofascism” och att alla människor bör få råda över sitt eget 
liv. Han menar även att hälsa idag inte handlar om att vara hälsosam 
utan alltmer har kommit att relatera till människans identitet. Vidare 
anser Jönsson att om individen i tidig ålder får vara autonom, men med 
ett brett utbud av olika hälsofrämjande mål, så kan det öppna upp för 
en god livsstil. Samhällets beslutsfattare har till uppgift att finna det 
bästa tillvägagångssättet för ett hälsofrämjande arbete. Svårigheten 
kan vara att hälsofrämjande arbete tolkas på olika sätt. Flera hälso-
främjande aktiviteter som samhället gör, når enbart upp till ett par kri-
terier för vad som teoretiskt och definitionsmässigt kan sägas tillhöra 
hälsofrämjande arbete (Green, Poland, & Rootman, 2000; Jolley, 
2014).  
 
Kroppen är elevens redskap i idrottsundervisningen, där IH utgör ett 
ämne med ”vinnare” och ”förlorare” (Jönsson, 2009). Vinnarna enligt 
Jönsson är de hälsoideologiska eleverna, vilket enligt hans mening är 
de som inte är feta, utan normala och sunda individer. Förståelsen av 
kroppen blir ofta vinklad, där ett vackert ”hälsosamt” yttre är en vikti-
gare faktor än god hälsa i sig. Jönsson påpekar också att det som egent-
ligen eftersträvas är kroppens hygieniska strålglans (fitness) och inte 
kroppens organiska jämvikt (hälsa). 
 
Andra internationella forskare belyser vikten av att främja mångsidiga 
hälsosamma aktiviteter för kroppen under idrottsundervisningen, ef-
tersom alla individer inte tycker om samma sorts aktiviteter. Det fun-
gerar då inte med att enbart ha bollsport på schemat, som förekommer 
i ett flertal länder (Amusa & Toriola, 2003; Hardman, 2014). Hardman 
(2008) betonar också att elevernas önskemål borde prioriteras i större 
utsträckning, vilket troligen skulle förbättra problematiken med den 
grupp fysiskt inaktiva elever som finns i stora delar av världen. Han 
menar dock att Sverige ligger i framkant vad det gäller att ha ett varie-
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rande utbud av aktiviteter i idrottsundervisningen, jämfört med exem-
pelvis Grekland och Bulgarien (se Kougioumtzis, 2006; Ward & Quen-
nerstedt, 2014). Schenker (2011) däremot påpekar att idrottslärarna 
inte har tillräckligt med verktyg för att hantera ett varierande utbud för 
att möta alla elevers behov. Beträffande bollspel i IH är ofta syftet med 
den undervisningen oklart. Eftersom eleverna i en klass är mycket olika 
gällande bollspelsförmågan, hamnar ofta elever utanför spelet. Vidare 
medför detta att bollspelandet inte gynnar de elever som är mest kri-
tiska till IH, vilket också påverkar den skolpolitiska diskussionen om 
mer IH för särskilt de elever som är mest inaktiva. Sett utifrån detta 
främjas de redan fysiskt aktiva eleverna, i synnerhet i bollspel (Fagrell 
m.fl., 2012). Engström (2008, 2010) och Londos (2010) påvisar också 
att skolan inte klarar av att få merparten av eleverna fysiskt aktiva.  
 
Avsikten med IH enligt Lgr11 är att ge eleven möjlighet att utveckla 
kunskaper om vad som kan influera egenhälsan, makten att ta hand om 
sin egen hälsa, vilket är i samsyn med hur Korp (2016) avgränsar be-
greppet empowerment (se även Lindgren, 2002; Lindgren m.fl., 2011). 
WHO (1986) framhåller empowerment som att människor själva ska 
ha egenkontroll över sin hälsa och kunna förbättra den. Ytterligare an-
ser Hjalmarsson (2012) att genom delaktighet leder processer lättare 
framåt och ökar motivationen och Korp (2016) anser att delaktighet är 
en fundamental fråga för det hälsofrämjande tänkandet. Schenker 
(2011) belyser också att inom IH diskuteras ofta att elever har kunskap 
om vad en duktig idrottare är, men att målen i kursplanen snarare syf-
tar till att eleverna ska lära sig ta hand om sin hälsa och använda idrot-
ten som ett hälsosamt verktyg. Det kan på så vis anses särskilt relevant 
att lyssna till elevernas perspektiv om IH och betydelsen av idrottslä-
raren i ämnet. 
 
Det har vidare pågått diskussioner om namnbyte i IH. Angående häl-
soaspekten i IH kan detta kopplas till att det i cirka 20 år har talats om 
att man vill byta namn på IH. Det har bland annat funnits förslag på 
att de första fem åren i grundskolan skulle ämnet heta ”lek och rörelse”, 
i de övriga fyra åren “rörelse och hälsa” och under gymnasieåren 
“hälsa” (Swartling Widerström, 2005, s. 161). Ytterligare förslag på äm-
nesbeteckning har varit ”kroppskunskap” (ibid.).  
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Vad ett hälsosamt liv är och bör vara, är inte alldeles enkelt att svara 
på, inte heller vilka arenor som bäst lämpar sig att arbeta hälsofräm-
jande. Men en av de stora arenorna som hälsosamma vanor kan byggas 
upp på är skolan. Skolan är den plats där alla barn och ungdomar under 
sin uppväxt spenderar mycket tid, vilket genererar en bra plattform att 
bygga nya goda vanor. Skolan ska ansvara för det övergripande hälso-
arbetet där IH har en central roll, och där idrottslärarna gemensamt 
med eleverna kan bygga de goda vanorna (Skolverket, 2017a). 
 
 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis har denna översikt av tidigare forskning om sko-
lämnet Idrott och Hälsa visat att IH är aktivitetsbaserat och att elever 
anser att de gör saker, de lär sig inte. Ämnet fyller enligt eleverna sitt 
syfte genom att det är roligt och en vila från de teoretiska ämnena i 
skolan. Fokus behöver ändras från att studera själva aktiviteten och 
istället studera lärandet, samtidigt visar studier på att det finns ett så 
kallat dolt läroobjekt i IH.  
  
Studien World-wide Survey (2014) visade att flera länders läroplaner 
åskådliggör att idrottsämnet hade behov av att förändra innehållet mot 
fokus på social livsstilsutveckling, men att fysisk aktivitet fortfarande 
ska finnas med. I det globala perspektivet fokuserade PE på ett holist-
iskt perspektiv, där PE var ett av de viktiga redskapen för social integ-
ration. Nationella studier har även belyst att innehållet i idrottsämnet 
bör ses över och utvecklas. Översikten har skildrat att IH:s uppdrag va-
rit svårt att definiera, då det är oklart vad IH går ut på. Forskning har 
lyft fram allt från att eleverna får motion till att de får röra på sig och 
att undervisningen mest är till för dem som redan motionerar på friti-
den. Idrottsundervisningen genomsyras även till stor del av tävlingsid-
rott och en ambition att bekämpa överviktsproblematiken. IH har un-
der lång tid varit kopplad till idrottsfältet utanför skolan. I samman-
hanget är det viktigt att belysa att fysisk aktivitet kan ha positiva effek-
ter på elevernas prestationer och att även minnet kan förbättras av 
pulshöjande aktiviteter. 
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Översikten har även visat att lärare i IH ställs inför olika utmaningar. 
Utmaningarna handlar om att idrottsläraren bör 1) bli medveten om 
sin roll och 2) sitt uppdrag samt 3) ”hitta sig själv” som lärare, vilket är 
ett villkor för en positiv lärmiljö. Om idrottsläraren lyckas med utma-
ningarna minimeras känslor av osäkerhet hos eleverna. Det har också 
framkommit att idrottslärarna har stor betydelse för undervisningen. 
Tyvärr missbedömer idrottsläraren ibland eleven exempelvis genom 
att tolka eleven som att hen inte är motiverad eller vill delta i IH fastän 
skälet till att eleven inte deltar ligger hos eleven själv eller dennes bak-
grund. Vidare har det redogjorts för vikten av att studera vilka för-
mågor som värderas, accepteras och som ges utrymme i IH, men också 
vilka förmågor som inte ges tillträde till IH.  
 
Elevers synpunkter om IH har ofta gått obemärkta förbi, trots att det 
är de som kan ge svar på vad ämnet erbjuder och hur det utövas. Elever 
ansåg till exempel att meningsfullt lärande inte ägde rum i IH, vilket 
eleverna menade var viktigt för att utveckla intresse för idrott. En stor 
del av tanken med betygssystemet som trädde i kraft 2011 var att det 
skulle bli mer rättvist, men sällan har ett betygssystem blivit så kritise-
rat. Eleverna menar bland annat att kraven är för höga och att betygen 
är diffusa. Vidare har visats att elevers prestationer är sammanlänkade 
med deras fysiska utveckling och kroppsliga förmåga, vilket påverkar 
betygssättningen i IH. Forskningsgenomgången har också visat att det 
bör ifrågasättas om betygen är rättvisa, giltiga och jämförbara, eller om 
idrottslärarna främst utgår från sin magkänsla i betygssättningen.  
 
Som tidigare visats har barn och ungdomar med övervikt ofta problem 
med låg självkänsla. Därtill kan ungas självkänsla kopplas samman 
med hur unga upplever sin kropp och hur fysiskt aktiva de är. Tidigare 
studier påvisade även att skolan inte klarar av att få majoriteten av ele-
verna fysiskt aktiva. Genom delaktighet kan eleverna bli mer motive-
rade och målmedvetna. Även relationen mellan lärare och elev gällande 
idrottslärarnas återkoppling och feedback är viktig för motivationen. 
Tyvärr har dock studier visat att feedbacken ofta är korrigerande eller 
negativ, vilket inte gynnar elevers motivation.  
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KAPITEL 4 

Teoretiskt ramverk 

 

Introduktion 
 
I detta kapitel beskrivs studiens teoretiska ramverk och dess relevans 
för studien. Avhandlingen har sin grund i ett sociokulturellt perspektiv 
och utgår ifrån ett dialogiskt perspektiv inom social representations-
teori [SR]. SR är ett användbart redskap i forskning om vad elever till-
sammans formar och förändrar för kunskap.   
 
 

Sociokulturellt perspektiv 
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det individuella lärandet bun-
det till den sociala interaktionen. Perspektivet återger synen på utfö-
randet och innehållet, värderingar och uppfattningar (Säljö, 2014) om 
vad skolämnet Idrott och Hälsas [IH] syfte är. Fokus är att förklara be-
teenden, tankar och känslor i relation till den sociala inverkan indivi-
den utsätts för och genom interaktionen får de språkliga verktygen in-
nebörd. Det dialogiska perspektivet kan sägas vara associerat med eller 
medverka till en sociokulturell uppfattning om språkets betydelse (Li-
nell, 2009). Elevers erfarenheter och samhällets påverkan, värderingar 
om vad IH är och IH:s kontextuella historia, inverkar på vad ämnet 
handlar om. Därtill influeras IH av elever, lärare, föräldrar och inte 
minst de rådande uppfattningar och värderingar som finns inom id-
rottsrörelsen, vilken är en del av samhället i sig. I och med att kun-
skapssynen är socialt konstruerad (Larocelle, Bednarz, & Garrison, 
1998) och likaså undervisningen i IH, finns en förväntan om vad IH 
handlar om. 
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Kunskap utvecklas i samverkan där kontexten har stor relevans för lä-
rande och influerar hur undervisningen blir. Inom sociokulturellt per-
spektiv blir de grupper vi är del av och den kultur vi växer upp i, viktig. 
Eftersom vi också är en del av gruppen så är även gruppen en del av 
oss. Med andra ord gör vi intryck på gruppen och gruppen påverkar 
oss, detta sker hela tiden omväxlande både omedvetet och medvetet 
(Linell, 2009; Säljö, 2014). I sociokulturell forskning är inte målet att 
nå absolut objektiv kunskap. Forskningen formas av olika normer och 
värderingar och erbjuder kunskap utifrån ett visst perspektiv där fors-
karen är en subjektiv del av den sociokulturella forskningen (Larsson, 
2016a). I IH kan det vara relevant att elever och lärare samverkar i 
undervisningen samt kopplar aktiviteter till verkliga och meningsfulla 
kontexter. Dessa kontexter har betydelse för elevers motivation och hur 
meningsfylld undervisningen blir. 
 
 

Social representationsteori  
 
Grundaren till social representationsteori Serge Moscovici, hänvisar 
teoribildningen till det sociokulturella perspektivet men att teorin även 
inryms inom socialpsykologin. SR kännetecknas i korthet av meningar, 
värderingar, liknelser, idéer, övertygelser och praxis som delas av grup-
per av människor i samhällen (Moscovici, 2001b). Med influenser från 
Durkheims teori om kollektiva representationer, nämligen det kollek-
tiva tänkandet om sociala fenomen, utformade Moscovici i början på 
1960-talet social representationsteori (Moscovici, 1961/2008). Socio-
kulturella perspektiv och social representationsteori påminner om 
varandra främst i att de båda förstår kunskap som en summa av sam-
hälleliga föreställningar, där begrepp och uppfattningar utvecklas i in-
teraktion, i en socialiseringsprocess. Förutom tankar om kollektiva re-
presentationer påverkades Moscovici i sin teoribildning av Piaget och 
synsättet att individen är en helhet och att summan av alla mänskliga 
gärningar har både en social och psykisk dimension. Dessa grunder har 
senare utvecklats och teorin kan numera ses som en psykologiskt och 
socialt utvecklad kunskapsteori (Jodelet, 1995; Moscovici, 1984, 
2001a, 2001b).  
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Utifrån studiens perspektiv lever eleverna som ingår i gällande studie i 
en konstruerad begreppsvärld och utvecklas i en social kontext. Det be-
teende som skapas kan ses som ett socialt fenomen inom olika arenor. 
Skolan som helhet inkluderat IH är en arena, men IH kan även ses som 
en enskild arena. De är sålunda delvis samma arena men är arenor på 
olika nivåer där referensramar har uppkommit för att definiera repre-
sentationer samt begrepp på en gemensam nivå. Dessa representat-
ioner delas inom gruppen elever och avgör hur gruppdeltagarna upp-
fattar, handlar och tänker gemensamt kring ett visst fenomen. SR 
(Moscovici, 2001b) var en framkomlig väg för att finna kunskap om vad 
IH var i den sociala kontexten (Moscovici, 1984, 2008).  
 
Ontologiskt vilar social representationsteori på relativismens grund då 
objektet kan förekomma oberoende av våra tankar om dem. Men sam-
tidigt anser Marková (2003) att det finns objekt som är beroende av att 
det konstruerats representationer om objektet enligt konstruktiv-
ismen. Inom relativismen ses objekten som stabila och konstanta vilket 
då betyder att studier främst vill finna representationernas inre kärna. 
Fokuserar vi istället på det konstruktivistiska synsättet antas represen-
tationerna vara mer flexibla och vill fånga de kommunikativa proces-
serna, på vilket sätt de förändras och skapas. I avhandlingen fokuseras 
det på vad elever samtalar om kring IH, utifrån ett dynamiskt kon-
struktivistiskt synsätt - och på så vis hur eleverna (subjekten) konstru-
erar innehåll i IH (objektet). 
  
Chaib och Orfali (1995) betonar att det å ena sidan är ett samspel mel-
lan subjekt och objekt och som i samspelet ger objektet mening och in-
nehåll, och å andra sidan är det olika subjekt som tillsammans skapar 
sociala representationer om verkligheten. Det vill säga att eleverna ger 
mening och innehåll åt IH. Ett objekt är heller aldrig enbart ett objekt 
utan det härrör från vem som samtalar, med vem, var, när samt hur 
(ibid.). Jovchelovitch (2007) beskriver orsaken till att olika människor 
ser olika på samma objekt med att det beror på faktorer som olika kul-
turer, social status, livscykler och olika historiska perspektiv. Utifrån 
Jovchelovitch synsätt kan samma objekt sålunda betyda olika saker och 
representera olika perspektiv för olika elever i skilda situationer. Inom 
SR kallas denna företeelse för kognitiv polyphasia (Jovchelovitch, 
2007). 
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Processen sociala representationer kan även vara ett sätt för individer 
att tillsammans behärska verkligheten, där individen gör något som är 
obekant till bekant, det abstrakta utvecklas till något konkret och be-
gripligt utifrån den vardagliga sociala kontexten (Moscovici, 1984). I 
denna studie används SR för att analysera elevernas sociala verklighet 
samt för att förtydliga och beskriva kommunikationen mellan eleverna. 
Representationer skapar även mening åt de handlingar som eleverna 
är delaktiga i och förenar dessa till mer övergripande sociala tillväga-
gångssätt (ibid.). Sociala representationer blir en form av social delad 
kunskap kring objekt och elevernas tillvaro, då de summerar det de är 
eniga om. Detta gäller även när de är eniga om vad de inte är eniga om 
(Hägglund, 2000). Inom teorin har dessutom begreppet relationella 
kategorier utvecklats, för att identifiera stabila gemensamma kun-
skaper och lokalisera samstämmighet liksom avvikelse och oenighet 
(Hägglund, 2000) i sociala representationer (Marková, Linell, Gros-
sen, & Salazar Orvig, 2007). 
 
Ett ytterligare fokus inom SR är att studera common sense (vardags-
kunskaper) och gemensamma föreställningar av olika fenomen. Dessa 
tankar inom teorin konstrueras i ett triangulärt samband mellan indi-
vid, grupp och ett objekt av något slag (Jovchelovitch, 2007; Marková, 
2003). Inom SR har gruppen ett stort inflytande för hur världen tolkas 
och förstås (Moscovici, 2001b, 2008). I studien sammanfördes elever i 
grupper för att kommunicera kring IH. I samtalen uppstod ett innehåll 
som gav uttryck för gruppernas sociala representationer av vad och hur 
eleverna upplevde den delade kunskapen om IH. Representationerna 
formulerades i samtalen mellan individ och grupp om olika objekt (se 
figur 1). De sökte då meningar och prövade olika tankar samt sökte for-
mulera motiv för olika valmöjligheter.  
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Figur 1. Common sense (vardagskunskaper) inom sociala representationer (So-
Rep) konstrueras i ett triangulärt samband mellan individ, grupp och objekt.  

 
Marková (2003) beskriver att när du föds in i ett samhälle alternativt 
in i en kultur medför det att du i samma ögonblick föds in i och erövrar 
dess vardagskunskap. Moscovici (2008) menar även att vetenskap är 
en formaliserad framställning av vardagskunskap, där social represen-
tationsteori handlar om kunskapstransformering, både vetenskaplig 
och vardaglig kunskap. Det betyder kopplat till föreliggande studie, att 
elevers samtal om bland annat idrottsläraruppdraget genererar speci-
fika kunskaper, sociala representationer relaterat till deras gemen-
samma vardagskunskap. I denna studie således gemensamma kun-
skaper om att vara elev, att vara pojke eller flicka, att ha specifika id-
rottskompetenser och förmågor med mera, samt till kunskaper om 
styrdokumentens formuleringar. Sålunda ska sociala representationer 
förstås som de begrepp, uppfattningar och kunskaper eleverna gemen-
samt utvecklar och formulerar med hänsyn till egna intressen, vilket i 
sin tur bidrar till att göra vardagen lättare att hantera.  
 
Att representera något kan likställas med att bli medveten om något. 
Moscovici (2008) framhåller att SR innebär att medvetandegöra olika 
objekt i en bekant kontext i en kommunikativ social interaktion. När 
eleverna kommunicerade med varandra återupplevdes och uppvisades 
olika objekt (konkret sak snarare än person) och fenomen (dynamisk 
handling) som representationer. Många objekt finns självständiga utan 
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sociala representationer men det är representationerna som genererar 
mening till objektet. Representationer är hela tiden aktiva och skapas 
ideligen i elevers medvetande genom direkt eller indirekta erfarenheter 
i social kommunikation (ibid.). Marková (2003) beskriver sociala re-
presentationerna som dynamiska, öppna fenomen, som tankar i rö-
relse. 
 
SR används som ett redskap för att göra det möjligt att beskriva och 
djupare analysera elevernas gemensamma kunskap gällande IH, hur 
eleverna förstod varandra, ämnet samt hur de socialiserades in och 
framkallade sociala representationer om IH. I dessa representationer 
skapades samhörighet som grupp och gruppen kände gemenskap i att 
ha IH som ett gemensamt objekt. De socialiserades och blev IH-elever. 
Studien utgår specifikt från ett dialogiskt perspektiv (se vidare avsnit-
tet dialogism) inom social representationsteori (Marková, 2003; Mar-
ková m.fl., 2007). Begreppen gemensam kunskap och social represen-
tation behandlas som jämställda begrepp. En gemensam kunskap är 
därmed en social representation. 
 
 

Analytiska verktyg inom social representationsteori 
 
Här beskrivs de för avhandlingen relevanta analytiska verktygen (be-
greppen) inom social representationsteori och hur de använts. 
 
 

Objektifiering och Förankring 
 
Kunskapstransformering inom social representationsteori grundas och 
vidmakthålls genom två fundamentala processer, objektifiering och 
förankring (Moscovici, 1984, 2008). Det finns en sammansmältning 
mellan konversationen och sociala representationer där det är i samta-
let som sociala representationer skapas och framhävs (Moscovici, 
1984). Objektifiering konkretiserar det abstrakta och gör det begripligt 
och konkret. I denna ”första” process objektifierar individen fenomen 
om hur sociala representationer bildas och betonas, så de blir konkreta 
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upplevelser. Förankring placerar främmande begrepp i förtrogna ka-
tegorier och gör det på så vis hanterbart. Genom sociala representat-
ioner kan främmande ting göras till något bekant och begripligt. Denna 
”andra” process beskriver hur individen förankrar fenomen och fören-
klar dem till vanliga förståelsekategorier. Detta görs för att få fenome-
nen att passa in i en bekant kontext (Moscovici, 2001b, 2008). När ett 
objekt objektifieras fångas det mest väsentliga av objektet eller feno-
menet och gör det begripligt för eleverna. Samtidigt vävs denna repre-
sentation in i gruppens vardagskunskaper (Wagner, Duveen, Farr, 
Jovchelovitch, Lorenzi-Cioldi, Marková, & Rose, 1999).  
 
Moscovici (1984) belyser även att representationerna har två praktiska 
funktioner. Den första funktionen innebär att konventionalisera ob-
jekt, händelser, individer, företeelser med mera genom att göra det 
obekanta bekant. Vidare utvecklas det i en överenskommelse, ”så här 
gör vi”, ”detta gäller här”. Den andra funktionen fungerar som norme-
rande och innebär att styra människor åt ett visst håll för att betrakta 
världen. Detta sker genom traditioner och kulturella arv som vi omed-
vetet påtvingas. Händelsen eller beteendet har blivit en norm i att ”det 
här bör” eller ”ska vi göra”. Det ”normala” eller acceptabla beteendet i 
exempelvis en social grupp har blivit konvention, praxis. Det normali-
serande har genererat en konvention, men konventionen kan även gö-
ras normerande (ibid.).  
 
Begreppet objektifiering kallas även den mentala processen, där indi-
viden genom samtal med andra förvandlar abstrakt information till 
konkret kunskap - det blir verkligt (Purkhardt, 1993). Objektifieringen 
är alltid positivt eller negativt laddad. I denna process får eleverna in-
sikt om något, genom att de värderat, klassificerat och namngivit tidi-
gare okända objekt. I nästa process sker förankringen där vetskapen 
görs till meningsfull kunskap. Det nya sammanflätas med det redan 
kända (Chaib & Orfali, 1995; Moscovici, 2001a, 2001b). Genom dessa 
två steg får (i detta fall) eleverna del av ett flertal olika representationer 
och kunskapssystem, vilket visualiseras i figur 2. Vidare åskådliggörs 
dessa representationer om ett objekt/fenomen i form av en regel, hand-
ling eller en konkret upplevelse. Begreppet förankring handlar således 
om den process som orienterar obekanta objekt och händelser in i den 
specifika gruppens kända sociala verklighet (Chaib & Orfali, 1995). 
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Förankringen är viktig därför att den relaterar till för gruppen kända 
sociala representationer (Chaib & Orfali, 1995; Moscovici, 2001a, 
2001b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Sociala representationer (SoRep) som en triangulär relation genom två 
slags processer, objektifiering (OI) och förankring (FA). Helheten ska ses 
som en cirkulär process som kan inleda med OI eller FA. 

 
I analysarbetet kom fokus att vara på förankringsprocessen då det är 
rimligt att anta att objektifieringen redan skapats innan eleverna möt-
tes i fokusgruppsintervjuerna. Det kan dock i vissa fall också vara så att 
förankringen skett tidigare med andra grupper och som sedan vidarut-
vecklades i fokusgruppsintervjun.  
 
 

Kognitiv polyphasia 

 
Enligt Moscovici (1984) finns det olika sätt att tänka om samma ob-
jekt. Något som ger olika former av kunskap och som kallas för kognitiv 
polyphasia, det vill säga förmågan att utnyttja och kombinera sina 
mentala kapaciteter på olika vis. Kognitiv polyphasia nås genom en 
kunskapstransformering, som enligt Moscovici (2008) sker i ovan be-
skrivna objektifierings- och förankringsprocesser. Representationerna 
och olika kunskapssystem konkurrerar alltså inte med varandra utan 
de samexisterar som kognitiv polyphasia. Här sammanfogas mentala 
processer och elevers tänkande till sociala kontexter där många olika 
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objekt och kunskaper möjliggör kommunikation mellan individer och 
olika grupper. Olika representationer av samma objekt kan förekomma 
parallellt där representationerna kan vara olika för enskilda individer, 
grupp eller i ett samhälle (Jovchelovitch, 2002, 2007; Moscovici, 
1984). I elevernas samtal kunde det förekomma avvikande eller skilda 
upplevelser och uttryck dem emellan, men genom samtalet kom de 
emellanåt fram till samstämmighet, vilket inom SR menas att det in-
träffat en kognitiv polyphasia (Jovchelovitch, 2007).  
 
 

Relationella kategorier 

 
Inom social representationsteori har begreppet relationella kategorier 
också utvecklats (Marková m.fl., 2007). Begreppet framställs enligt 
Hägglund (2000) särskilt för att känna igen vederhäftiga gemensamma 
kunskaper samt lokalisera konsensus, men likaså avvikelse och oenig-
het i sociala representationer. Innehållet i elevernas sociala represen-
tationer kan ses som ett antal innehållsliga relationer mellan olika de-
lar - relationella kategorier. Analysen förde fram olika relationer uti-
från elevernas samtal om IH, där relationen mellan kategorierna i re-
sultatet är de relationella under- och huvudkategorierna. Utifrån dessa 
kategorier syntes sedan två olika teman, de övergripande sociala repre-
sentationerna. Det är alltså elevers upplevelser och representationer 
som cirkulerar i samtalen och som framställs som kategorier i resulta-
tet med stöd av begreppet relationella kategorier genom dess innehålls-
liga förbindelser. Detta begrepp är en form av motsatspar men är också 
begreppspar, vilka är inbördes bundna till varandra. Med andra ord ska 
de anses som likvärdiga och inte motsatser i innebörd av ”endera eller”. 
Det vill säga att de inte är dikotomier i innebörden två sinsemellan ute-
slutande kategorier (Marková m.fl., 2007).  
 
 

Dialogism  
 
I social representationsteori belyses ofta två komplementära teoretiska 
förhållningssätt dialogism och social representationsteori (Marková 
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m.fl., 2007). Dessa två hållningar möjliggör en djupare diskussion och 
analys kring elevers upplevelser av IH. Dialogism kan ses som en me-
todteori och sociala representationer som en analysteori, vilka båda va-
rit till stöd för att reda ut elevernas upplevelser och föreställningar av 
IH. Marková m.fl. (2007) anser att dialogism är ett teoretiskt perspek-
tiv inom human- och samhällsvetenskaperna och framhåller till skill-
nad från andra perspektiv att människors tillvaro, språk och tankar är 
beroende av andra människor. SR medför i denna studie att eleverna i 
dialog med andra elever konstruerade samt rekonstruerade den sociala 
värld de lever i, och på så vis utvecklade sin egen världsuppfattning. 
Därigenom förordar SR en ökad betoning på dialog och en minskad be-
toning på individen. I Markovás (2003) syn på teorin om sociala repre-
sentationer förespråkar hon dialogismen som en ontologi, och där in-
dividen och det sociala alltid ska ses tillsammans, snarare än att be-
trakta individ och social omgivning som två olika enheter.  
 
För att förstå och beskriva kommunikativa inre konstruktioner kring 
dialog har fyra aspekter villkorats: 
  

 En dialog är en ”face-to-face” interaktion mellan två eller flera 
människor. Individerna delar olika artefakter. 

 En dialog i en fokusgrupp framförs på en speciell plats vid en be-
stämd tid och är historiskt samt kulturellt betingad. Vårt sätt att 
tänka och diskutera präglas således alltid av vår historia och vår 
kultur. En dialog är enbart en tårtbit av en helhet.  

 I bildlig mening är en dialog ett samtal mellan representationer 
och idéer snarare än mellan individer. Det är viktigt att under-
söka på vilket sätt sociala representationer knyter an till eller stö-
ter bort dialogen, hur de smälter samman eller separerar från 
varandra. Det är även av intresse att analysera på vilket sätt re-
presentationerna knyter an till samhället. 

 Dialog kan även ses som mycket abstrakt, exempelvis som en di-
alog mellan olika kulturella traditioner men även på ett metafo-
riskt plan (Marková m.fl., 2007). 
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I studien berörs alla aspekter mer eller mindre. Aspekt fyra berörs i den 
betydelsen att IH kan ses som en idrottslig kultur med olika traditioner. 
  
Ur ett dialogiskt förhållningssätt menar Marková m.fl. (2007) att hän-
syn måste tas till kommunikativa handlingar samt kulturella meningar. 
Kommunikativa handlingar innebär hur innehåll konstrueras samt ut-
trycks men även hur olika aspekter av sociala representationer uppstår. 
Deras antagande är också att dynamiken i gruppdiskussioner leder till 
att fler idéer och associationer dyker upp, än vid exempelvis individu-
ella intervjuer. Det dialogiska perspektivet har varit användbart i ana-
lysarbetet för att medvetandegöra komplexiteten i elevernas position-
eringar under samtalen.  
 
 

Kritiska aspekter  
 
Det är relevant att registrera kritiska synpunkter om teori- och metod-
val för att bidra till utveckling av det teoretiska ramverket (Marková, 
2003). Granbom (2011) betonar att vissa kritiker söker mer utpräglade 
ramar i form av definitioner, eftersom de hävdar att SR är diffus. Andra 
kritiker menar att teorin är för mycket kontextualiserad, medan 
Moscovici (2001a, 2001b) belyser att alla sociala fenomen är komplexa 
och kan inte förenklas till anspråkslösa teser, sociala representationer 
har en dynamisk natur. Att söka efter tydliga definitioner av teorin ba-
seras på en missuppfattning av dess karaktär, då ett dialogiskt perspek-
tiv inom sociala representationer innebär att språk och socialt tänkan-
de ska ses som fenomen i förvandling (Marková, 2003).  
 
En annan diskussion som förs är om det finns utrymme för social för-
ändring i SR, då teorin utgår ifrån att sociala representationer är histo-
riskt förankrade. Granbom (2011) anser att diskussionen är kopplad till 
konsensus, där konsensus också i gällande studie ses utifrån att elevers 
sociala representationer har liknande förståelse för samma föreställ-
ningar och förklaringar på verkligheten. Även om det sociala livet be-
höver konsensus för att förstå och skapa sociala representationer, med-
för det inte enligt Voelklein och Howarth (2005) att elevernas föreställ-
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ningar är förbundna i total konsensus. Om det finns ett dialogiskt per-
spektiv inom SR anses det som det fundamentala sättet att tänka, sna-
rare än att orsaka motsättningar i dialogen (Marková, 2003; Voelklein 
& Howarth, 2005).  
 
Samtidens människor är helt omgivna av en dialogisk kultur, vilket 
medför att det kan vara svårt att upptäcka det maktspel som finns mel-
lan intervjuaren och informanterna. Det är därför viktigt att föra en 
diskussion om det konsensustänkande gruppspråket. Det krävs att 
maktspelet i fokusgruppsintervjuerna beaktas och synliggörs, för att lä-
saren ska kunna få förståelse för hur rollfördelningen och hierarkin i 
kommunikation kan påverka resultatet (Kvale, 2006).  
 
Marková (2003) bemöter kritiken mot SR med att det finns lingvistiska 
svårigheter. Svårigheten ligger i att franskans représentation och eng-
elskans representation har olika betydelser. Den franska betydelsen in-
nebär att teorin bygger på en handling, vilken är kommunikativ och 
riktad mot andra, vilket vidmakthåller sociala representationers karak-
tär av att vara dynamisk. Den engelska betydelsen av begreppet har en 
mer statisk konnotation då den betonar en modell, imitation eller re-
produktion. Jag har valt att tillägna mig franskans betydelse av re-
présentation och utifrån studiens intresse med ett dialogiskt perspektiv 
inom SR, beskriver det till stor del kritiken som ovan berörts (Marková, 
2003). 
 
 

Sammanfattande reflektion 
 
Social representationsteori har använts för att skapa en triangulär re-
lation mellan elev och gruppen i förhållande till ett bestämt objekt. Syf-
tet har främst varit att påvisa vad elever diskuterar när de tillsammans 
får samtala om ett gemensamt objekt. SR var också som en brygga mel-
lan individ, grupp och samhälle där teorin bistod till att förstå elever-
nas samtal om vardagskunskaper kring skolämnet Idrott och Hälsa. I 
samtalen prövades erfarenheter, överväganden och formuleringar av 
olika betydelser. Dessa grundantaganden som sociala representationer 
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omfattar överensstämmer med fokusgruppsintervjuer som undersök-
ningsmetod. Fokusgrupperna skapade en form av samhörighet som är 
ett viktigt fundament när människor uppfattar, tolkar och förstår den 
kontext de har omkring sig (Marková, 2003; Moscovici, 2001a).   
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KAPITEL 5 

Metod och empiri 

 

Introduktion 
 
I detta kapitel beskrivs på ett övergripande sätt hur studiens empiriska 
material - fokusgruppsintervjuer med elever - har samlats in och ana-
lyserats. Vidare beskrivs genomförandet och arbetet med transkribe-
ring och analys. Även de etiska övervägandena diskuteras, liksom stu-
diens trovärdighet. Kapitlet kommer att avslutas med avhandlingens 
metodreflektion. 
 
 

Fokusgrupper 
 
Fokusgruppsintervjuer har använts som metod för att ringa in hur ele-
ver konstruerar innehåll och övriga aspekter i relation till skolämnet 
Idrott och Hälsa [IH]. Metoden fokusgruppsintervjuer möjliggör ut-
byte och transformering av kunskaper. Metoden är också lämplig i 
samtal där målet är att tolka och förstå elevers utsagor. Avsikten var att 
ge utrymme för ett mångsidigt yttrande av gemensamma föreställ-
ningar för att komma den vardagliga, praktiska verkligheten så nära 
som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Fokusgruppsintervjuer och social representationsteori [SR] är pass-
ande redskap i forskning om hur individer gemensamt formar och för-
ändrar kunskap. Min tanke var att det i den sociala interaktionen i fo-
kusgrupper konstrueras många sociala föreställningar om IH, vilket 
stämmer väl med det som SR betonar, att meningsskapande är bero-
ende av det sociala samspelet mellan individer (Hägglund, 2000; Mar-
ková, 2003). Fokusgrupper som metod avslöjar inte bara det gruppen 
samtalar om, utan även upplevelsen de delat tillsammans och hur de 
kan få gemensam förståelse om denna (Morgan, 1997; Wilkinson, 
1998). Jag valde således fokusgrupp som metod för att den möjliggör    
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det utbyte av och förändring av kunskaper om det som känns och ver-
kar oklart (Kvale & Brinkmann, 2014) och för att nå mångfald kring 
området IH. På så sätt utgör denna studie en helhet av antaganden, be-
grepp och betydelser med utgångspunkt i elevernas samtal om IH.  
 
Fokusgrupper är användbara för att förstå elevernas föreställningar, 
värderingar, känslor och motivation (Hastie & Hay, 2012). Hastie och 
Hay belyser att IH i sig är en social aktivitet som präglas av relationer, 
institutionella förväntningar, unika inlärningskontexter och att IH har 
komplexa utmanande områden att undersöka. Fokusgruppsintervjuer 
har en styrka i att kunna komma närmare ett specifikt fält på en sub-
jektiv nivå.  
 
 

Forskningsdesign 
 
Studiens forskningsdesign har fokus på elevers perspektiv på IH. De-
signen är uppbyggd utifrån mitt intresse att lyssna till och tolka elevers 
perspektiv på IH, vilket ledde till valet av fokusgrupper som datain-
samlingsmetod. Därefter söktes och prövades de analytiska redskapen. 
Det som avgör studiens design är syftet, val av metod, analysmetod och 
analysverktyg (figur 3), och det ger en beskrivning av hur studien har 
framskridit. Designen visar studiens ramverk gällande empirin, hur 
data har tolkats och analyserats, vilket genererat studiens resultatet.  

 

Figur 3. Modell på forskningsdesignen. 
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Att tydliggöra designen anses relevant för läsaren samt väsentligt för 
resultatet och läsarens tolkning av studiens trovärdighet (Bryman, 
2016). Kommande avsnitt beskriver metod och analysval. 
 
 

Fokusgruppsintervjuer 
 
Fokusgruppsintervjuer består av interaktion mellan informanterna och 
det är samtalet som är i centrum. Liksom Morgan (1997) anser Halkier 
(2010) och Wibeck (2010) att definitionen av en fokusgrupp är en 
gruppinteraktion där forskaren (moderatorn) bestämt ämnesfokus. 
Fokusgruppsintervjuer är mer eller mindre strukturerade gruppsamtal 
där en grupp möts under en bestämd tid och får möjlighet att kommu-
nicera om ett givet gemensamt ämne (Halkier, 2010; Wibeck, 2010). I 
denna studie utgjordes gruppen av elever. I avhandlingen användes 
ostrukturerade till halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer, där jag 
som moderator deltog i samtalen för att förklara och leda konversat-
ionen vidare. I datainsamlingen bestämde jag ämnet IH, men utifrån 
det har eleverna fått samtala om det som upplevdes relevant för dem. 
Avsikten med fokusgruppsintervjuerna var att eleverna skulle kunna 
vara så öppna som möjligt.  
 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes för att kunna komma elevers 
perspektiv på IH så nära som möjligt. Denna metod var lämplig då den 
uppmuntrade eleven att dela med sig av sina tankar och upplevelser 
samt gav även upphov till tolkningar och jämförelser eleverna emellan. 
I gruppinteraktioner skapas synergieffekter (Wibeck, 2010; Silverman, 
2010) vilket innebär att insamlad data ofta ger material vi inte skulle 
föreställt oss. Jag ser detta som en fördel för att kunna fullfölja och be-
svara studiens syfte. Fokusgruppssamtal kan vara mer än summan av 
individuella intervjuer (Morgan, 1996; Silverman, 2010). I min studie 
visade detta sig genom att eleverna både ifrågasatte och förklarade för 
varandra samt utvecklade en meningsskapande process i sina samtal.  
 
I föreliggande studie var syftet med fokusgrupper att insamla empiri 
som genererade gemensamma kunskaper hos eleverna om IH. Samta-
len innehöll både bredd och djup då samtalen ofta blev belysta ur ett 
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flertal perspektiv. Samtalen eleverna mellan förstärkte uttryck och 
åsikter men samtidigt uppkom även förståelse av deras och andras 
åsikter samt upplevelser om IH, vilka modifierades (Jovchelovitch, 
2001; Wilkinson, 1998). Således anser jag att fokusgruppsintervjuer 
var adekvat som insamlingsmetod. 
 
 

Deltagare i studien 
 
Deltagarna i studien består av elva fokusgrupper, där grupperna utgörs 
av fem till sex elever i varje grupp. Det var totalt 26 pojkar och 36 flickor 
(62 informanter) som deltog. Jag har i denna studie valt att inte beakta 
könsskillnader (genus) i det empiriska materialet, eftersom en bety-
dande aspekt av fokusgruppssamtal är att man ser till helheten av grup-
pen. Valet av skolor och elever var inledningsvis grundat i en tanke om 
variation mellan små och stora skolor och deras placering i skilda so-
cioekonomiska områden i delar av mellersta Sverige men även utifrån 
ett bekvämlighetsurval gällande närhet (Morgan, 1998; Wibeck, 2010). 
Dessa grundval har inte använts i mina analyser och fick ingen bärande 
betydelse, men de skolor som kontaktades valdes utifrån dessa princi-
per. De åtta skolor som till sist deltog var de skolor som kunde ta emot 
mig under senvåren 2014. Vid tre av skolorna deltog två grupper från 
olika klasser. Vid fem av skolorna deltog en klass från varje skola. 
 
Rektorer på 13 olika högstadieskolor fick både muntlig och skriftlig in-
formation om forskningsprojektet. Informationen innehöll min önskan 
om att få tillträde till skolan för att få möta elever, som gick sista ter-
minen i årskurs 9, i fokusgruppssamtal gällande IH (bilaga 5). I de olika 
klasser som rektorerna bestämt tillträde till utsågs sedan eleverna ge-
nom lottning. Dessa elever utgjorde de elva fokusgrupperna som inter-
vjuades.  
 
Avhandlingens fokusgruppssammansättning med elva fokusgrupper à 
fem till sex elever i var grupp, totalt 62 informanter stöds av de tankar 
som förs fram av både Wibeck (2010) och Dahlin-Ivanoff och Holm-
gren (2017). De anser att antalet deltagare beror på vad som ska disku-
teras och om det är ett känsligt ämne eller ej. Är det ett känsligt ämne 
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är det bättre att vara färre informanter i varje grupp, dessutom är ett 
deltagarantal på mellan fyra till sex personer i var grupp mest lämpligt 
(Wibeck, 2010). Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar därtill att 
fler än sex deltagare inte är att rekommendera då det kan vara svårt att 
få med alla i samtalet och risken ökar för att det bildas subgrupper samt 
att vissa individer inte kommer till tals. Om fokusgrupper är det pri-
mära och/eller enda metoden att framställa data är mindre än sex 
grupper svårt att motivera, och lämpligast är att hålla nere antalet 
grupper eftersom de kräver mycket arbete (Halkier, 2010). Bryman 
(2011) belyser att det vanligaste antalet fokusgrupper är 10-15. 
 
För studiens förståelse tydliggörs att elevernas erfarenhet av betyg be-
rör betygsskalan (F) E-A. Valet att använda könsheterogena grupper 
med elever ur samma klass, beror på att de skulle känna varandra och 
att de gemensamt deltagit i samma idrottsundervisning, för att på så 
sätt kunna samtala om IH utifrån sina upplevelser. För att kunna ge-
nomföra studien behövdes i varje klass stöd från mentorn som kontakt-
person, allt för att boka tid och samla in samtycken från eleverna. Men-
torerna i respektive klass har kännedom om vilka som deltog, men vet 
inte vilka andra skolor, klasser eller elever som medverkat - vilket be-
tyder att hen inte kan urskilja specifika individer i resultatet. Skriftligt 
samtycke har mottagits av alla elever (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
 

Genomförande av fokusgruppsintervjuer 
 
I studien användes en intervjuguide med frågeområden (bilaga 1) där 
eleverna förde in egna aspekter, dock inom ramen för valt ämnesfokus. 
Det var heller inte nödvändigt att alla områden skulle behandlas lika 
mycket. Eleverna har även beretts möjligheter att föra in andra as-
pekter inom ramen för IH. I vissa fall följdes frågeområden upp med 
följdfrågor såsom: Hur kan det bli annorlunda? Hur tänker ni nu? På 
vilket sätt kan det vara? Kan du förklara hur du menar? Målet var dock 
att deltagarna så långt som möjligt skulle föra samtalen med varandra 
utan moderatorns inblandning. Innan samtalen påbörjades redogjor-
des grundligt för frivilligheten i att delta och syftet med studien uppre-
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pades. Alla elever informerades också om att deras identitet inte kom-
mer att synas för andra än för forskargruppen. För att få en vardaglig 
stämning bjöds det under samtalet på tilltugg och frukt. Samtalen in-
leddes sedan med att moderatorn presenterade en så kallad "trigger" i 
syfte att få igång diskussionen. Det kunde vara ett kort resultat från ti-
digare forskning eller en fråga om vad eleverna spontant tänkte på gäl-
lande IH. 
 
Fokusgruppsintervjuerna ägde rum under skoltid alternativt direkt i 
samband med skolans slut, i deras egen skolmiljö. Tidpunkten hade 
eleverna tillsammans med sin mentor föreslagit. Tiden var då eleverna 
så lite som möjligt missade ordinarie undervisning. Fokusgruppsinter-
vjuerna pågick i cirka 60 minuter där jag som moderator och en obser-
vatör förde anteckningar. Fokusgruppsintervjuerna spelades in på dik-
tafon (ljudupptagning) vilka lyssnades igenom under ett flertal gånger 
för större förståelse. Jag gjorde även noteringar inom parentes, exem-
pelvis om betoning, paus, fniss och miner förekom. Ytterligare note-
ringar gjordes om oklarheter uppkom eller om innehållet var starkt ne-
kande eller jakande. 
 
När tio intervjuer genomförts uppkom mättnad i materialet, det vill 
säga att materialet hade nått det skede då ytterligare datainsamling 
inte gav mer kunskap (Bryman, 2016; Silverman, 2010). En elfte inter-
vju fullbordades dock, vilket stärkte uppfattningen av mättnad. När se-
dan fokusgruppsintervjuers empiri analyseras är intresset huvudsakli-
gen endera för innehåll eller form. Intresset i denna avhandling har rik-
tats mot innehållet i intervjuerna, med andra ord det sagda - vad ele-
verna samtalade om gällande IH.  
 
 

Empiriskt material 
 
Det empiriska materialet utgörs av transkriberade texter från fokus-
gruppsintervjuer. Ljudfilerna transkriberades ordagrant med tillägg 
som fniss, miner, pausar och olika betoningar på ord med mera. Sedan 
lästes observationsanteckningar som infogades i materialet tillsam-
mans med de renskrivna fältanteckningarna. Elevers, lärares och andra 
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namn samt övriga delar kodades omedelbart om efter intervjun, exem-
pelvis Sara blev Anna och Patrik blev Anders. I studiens resultatkapitel 
har namnen ändrats till exempelvis F1, F2 och P2, P4. F står för flicka 
och P står för pojke. Siffrorna var endast för att jag skulle kunna sär-
skilja dem vid transkriberingen, samt för läsbarheten i citaten. De tran-
skriberade utskrifterna lästes i omgångar och har analyserats som text. 
 
Utifrån detta skapades markeringar, mönster och koder med kopp-
lingar till syftet med studien. I detta skede tillfördes också en tanke-
karta för nya tankar och avgränsningar. Vidare kodades det transkri-
berade materialet in i det kvalitativa dataprogrammet NVivo, där 
skedde ytterligare kodning och även kategorisering av materialet. 
NVivo var ett bra stöd för att organisera och strukturera samt sortera 
och klassificera mitt material (David & Sutton, 2016). Materialet ana-
lyserades genom kvalitativ innehållsanalys och därefter med analytiska 
redskap från SR, som båda belyser gemensamma kunskapskonstrukt-
ioner. SR utgjorde stöd i analysen av fokusgruppssamtalen, det vill säga 
hur samtalsprocessen framställde den gemensamma konstruerade 
kunskapen. Teorin användes som ett redskap för att beskriva samtalen 
mellan eleverna, som en form av socialt delad kunskap kring olika ob-
jekt i IH. Syftet med analysen var att generera kategorier och teman av 
gemensam kunskapsbetydelse. 
 
 

Kvalitativ innehållsanalys  
 
En kvalitativ innehållsanalys har använts med stöd från Graneheim 
och Lundman (2004), vilken avser att behandla empirin så att fenome-
net kan visa sig och låta sig beskrivas samt tolkas utifrån studiedesig-
nens syfte. Detta innebär att tolka budskap, viljor eller meningsstruk-
turer i olika språkliga (textuella) källor. Innehållet i de verbala ut-
trycken och texterna tolkades av mig genom systematisk kategorisering 
av mönster och teman. Vidare är i kvalitativ innehållsanalys viktigt att 
göra en holistisk tolkning av textens delar, en helhet och dess samman-
hang (ibid.), exempelvis yttre faktorer som samhällets påverkan på ele-
verna och IH. 
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Det har också funnits inspiration från ett av Hsieh och Shannons 
(2005) tre huvudsakliga tillvägagångssätt vid arbetet med kvalitativ in-
nehållsanalys - den konventionella innehållsanalysen. Denna metod 
innebär kort att jag låtit ”texten tala” istället för att använda förbe-
stämda (teoristyrda) kategorier. Genom texten har innehållsanalysen 
genererat koder, kategorier och teman som beskriver innehållet och 
dess mening utifrån en särskild procedur och tolkning (ibid.). Jag har 
också använt Kvale och Brinkmans (2014) intervjuanalys med fokus på 
mening, där begreppen meningsenheter, meningskoncentrering och 
meningstolkning använts i analysprocessen. Innehållsanalys nyttjas på 
flera olika sätt, utifrån varierande mål, tolkningar, tillvägagångssätt 
och har varit ett behjälpligt analysredskap i min tolkning och analys av 
elevernas samtal. Analysmetoden används ofta vid studier som syftar 
till att belysa ett fenomen (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & 
Shannon, 2005) som till exempel IH.  
 
Denna analysprocess började med att hela den transkriberade texten 
lästes igenom upprepade gånger för att skapa en förståelse för helheten 
samt för att fånga ett helhetsintryck av empirin. Vidare följde flera nog-
granna genomläsningar då meningar eller fraser plockades ut. Dessa 
identifierades som meningsenheter och innehöll information som var 
relevant i förhållande till syfte och forskningsfrågor. Nästa steg var att 
de meningsbärande enheterna nu meningskoncentrerades, vilket in-
nebar att texten kortades ner men innehållet bevarades. De koncentre-
rade meningsenheterna (meningstolkningen) grupperades i kategorier 
och försågs med koder (en slags etikett) i NVivo. Sedan jämfördes ko-
derna i fråga om likheter och skillnader och grupperades i 12 underka-
tegorier vilka återgav det centrala budskapet i fokusgruppsintervju-
erna. Genom jämförelse av innehåll både mellan och inom kategori-
erna kunde sedan sex (relationella) huvudkategorier till slut utkristal-
liseras. Kategorierna utgör det manifesta innehållet i texterna (Grane-
heim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannons, 2005; Kvale & Brinkman, 
2014).  
 
Slutligen kunde jag formulera två teman (vilka var fler från början) som 
utgör den ”röda tråden” av mening som återkom i kategori efter kate-
gori. Dessa teman är också de övergripande sociala representationerna. 
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I temana framgår det latenta (underliggande nivå) innehållet i fokus-
gruppsintervjuerna. Analysen fokuserade huvudsakligen på det mani-
festa (konkret nivå) innehållet men även på det latenta innehållet (Gra-
neheim & Lundman, 2004). 
 
För att åskådliggöra ett exempel från avhandlingens empiriska mate-
rial, visas elevers föreställning om IH:s betygssystem (tabell 2). När 
elever gemensamt samtalade om betygssystemet (objektet) menade de 
att systemet var orättvist, oanvändbart och orsakade alltför höga krav. 
Eleverna fyllde betygssystemet med innehåll och mening (objektifie-
ring). Det de sedan samfälligt genom objektifiering kom fram till, var 
att nuvarande betygssystem var för orättvist (förankringen). Den soci-
ala representationen blir sålunda att det fanns behov av ett nytt betygs-
system. Det har i processen utformats ny vardagskunskap, vilket sub-
jekten (eleverna) hölls samman och var behjälpliga att lokalisera sig i 
den sociala tillvaron (Jodelet, 1995). Det är denna förankring som är 
den sociala representationen och som alltså har utformats till vardags-
kunskap. Sociala representationer är också dynamiska till sin karaktär 
samt inbegriper både kollektiva och individuella representationer 
(Chaib, 1996). 
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Tabell 2. Kvalitativ innehållsanalys - Exempel på tema som utvecklades utifrån de 
ursprungliga meningsenheterna i fokusgruppsintervjuerna. 

 

 

Sammanfattningsvis har analysens resultat analyserats flera gånger om 
och sedan beskrivits utifrån koderna och kategorierna, samt i vissa fall 
jämförts med tidigare forskning.  
 
 

Analysverktyg - social representationsteori 

 
Som stöd i analysen har SR använts. För att tydliggöra den kunskap 
som eleverna kommunicerade i fokusgruppsintervjuerna har i efter-
hand sociala representationer understött analysen. Varje grupp fram-

Meningsenhet Menings- 
koncentring 

Kod Under- 
kategori 

Huvud- 
kategori 

Tema 
[SR] 

Jag har en kompis som går på X-
skolan, dom har inte alls samma 
krav på betygen som vi har … Ja 
dom fick ju bättre betyg för att 
han visste att dom spelade bas-
ket och så … Men sen också det 
här att alla ska ha samma mål 
[…] Alltså vi är olika, vissa har 
lättare för det och vissa har svå-
rare, och att man måste nå all-
ting och man måste kunna? Men 
ni vet typ ringar, att man måste 
kunna göra en sådan och sådan 
och en sådan. Och om man inte 
gör det, om man inte klarar det, 
då sänker det jättemycket i bety-
get. Det tycker jag är ganska då-
ligt faktiskt … helt sjukt! […] 
utan det vore bättre om man fick 
betyg för friluftsliv sen liksom 
dans och rörelse och så liksom – 
ja som det vore tre olika [betyg] 
just inom de tre olika områdena 
… ja just för att det blir så många 
höga krav att man måste vara 
bra på allting. 

 
 
 
 
 
 
Inte alls samma 
krav på betygen, 
många höga 
krav att man 
måste vara bra 
på allting … det 
vore bättre om 
man fick betyg 
för friluftsliv sen 
liksom dans och 
rörelse och så 
liksom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betyg & 
bedöm-

ning 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Flerbetygs-
ämne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Betyg 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ett 
orättvist 
betygs-
system 
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ställde även ny specifik kunskap med hänsyn till elevernas vardagskun-
skap. Det analyserade materialet har således tolkats utifrån teorin för 
att fördjupa, förklara och benämna elevers gemensamma kunskaper. 
 
Analysen visade att det eleverna främst samtalade om handlade om ett 
orättvist betygssystem och en mångfacetterad idrottslärarprofession. 
Dessa två teman framkom i analysen som två övergripande sociala re-
presentationer (Moscovici, 2001b). Konkret har det gått till så att det 
kodade materialet lästes igenom för att tolka vad eleverna objektifierar 
och hur denna objektifiering förankras. Analysen visade att eleverna 
använde sina vardagskunskaper för att objektifiera exempelvis betygs-
systemet och förankrade detta i samtal om det orättvisa. På så sätt 
kunde jag benämna de övergripande sociala representationerna som 
”ett orättvist betygssystem”. 
 
Den vidare analysen har utgått från begreppet relationella kategorier 
(Marková m.fl., 2007) för att identifiera den socialt delade kunskapen 
mellan eleverna i fokusgrupperna. Begreppet användes för att lokali-
sera samstämmighet, skiljaktighet och förhållandet dem emellan samt 
för att särskilt identifiera stabila gemensamma kunskaper snarare än 
kunskaper som skapades och omskapades under elevernas samtal.  
 
Samtalen i fokusgrupperna influerades av interaktion mellan inre och 
yttre ramar. De inre ramarna relaterades å ena sidan av interaktion 
som sker i fokusgruppen under elevernas samtal. Det kunde röra sig 
om att någon talade mer dynamiskt, stämningen i fokusgruppen eller 
om de bjöd in moderatorn i samtalet. De yttre ramarna bestod å andra 
sidan av fokusgruppens konstruktion, med andra ord fokusgruppens 
placering och sammansättning. Det som beaktades utifrån de yttre ra-
marna i analysen av empirin, var exempelvis att eleverna var klasskam-
rater och att fokusgruppsintervjuerna utfördes på elevernas skola 
(Marková m.fl., 2007). 
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Analysreflektion 
 
Att grundligt tydliggöra hur analysen av empirin genomförts och tol-
kats är viktiga faktorer i denna typ av studie. Det är extra centralt när 
det finns en tolkande aspekt av analysen, eftersom läsaren får ta del av 
en sådan liten del av både det insamlade och transkriberade materialet. 
Därtill har det i analysarbetet varit ett viktigt inslag att ”tolka mina 
egna tolkningar” det vill säga att vilja visa min förmåga att ifrågasätta 
mina egna metoder och slutsatser genom eftertanke samt självkritik 
(Kvale & Brinkmann, 2014; Malterud, 2014; Silverman, 2010). Exem-
pel på ”nya” tolkningar jag gjort är val av kategorier och teman. De re-
lationella kategorierna var exempelvis färre ett tag under analysproces-
sen och temana var fler.  
 
Elevernas samspel var en angelägen del att uppmärksamma och beakta 
i analyserna, exempelvis om det förekom något minspel i samtalen dem 
emellan. Det finns flera faktorer som är viktiga att ha i åtanke när man 
ska analysera vad som sker i fokusgrupper. Exempelvis kan individer i 
interaktion omedvetet försöka att försvara sina egna berättelser och 
samtal kan uppfattas som sociala mönster (Halkier, 2010; Wibeck, 
2010). Dessa sociala mönster beaktades i analysen om hur innehålls-
liga och skilda aspekter konstruerades mellan eleverna, för att tolk-
ningen av materialet skulle bli trovärdig. I denna studie består de soci-
ala mönstren av bland annat miner av olika slag, särskilt framhävande 
ord eller uttryck, skratt, ironi eller skämt - vilka har vävts med i ana-
lysen. 
 
Kodning och analys av empirin påbörjades under första fokusgrupps-
intervjun och samtidigt kom mina teoretiska analysredskap att börja 
utvecklas. De teoretiska perspektiven provades sedan som teoretiska 
analysbegrepp. Detta stöds av Bryman (2016) och Thomas, Nelson och 
Silverman (2011) som understryker att det kan vara betydelsefullt att 
påbörja kodningen så tidigt som möjligt, eftersom det ökar förståelsen 
av materialet samt bidrar till det teoretiska valet. 
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Fokusgruppsintervjuer och sociala representationer  
 
Det finns flera fördelar med att använda SR i analyser av fokusgrupper. 
Inom SR skapas en kunskap först när den delas av flera i en gemenskap. 
Denna gemenskap kan uppstå under exempelvis fokusgruppsintervju-
erna och i IH-undervisningen. Gemenskapen leder till att social kun-
skap bildas och eleverna utvecklar en viss social identitet i gruppen, 
som en av flera aktörer i till exempel IH. Samhörigheten som bildas hör 
samman med vad eleverna minns. Att komma ihåg något kan ses som 
en aktiv konstruktion av det förflutna men utifrån ett nutidsperspektiv 
(Jovchelovitch, 2007). Minnet kan omskapas när elevernas olika erfa-
renheter kommuniceras, vilket eventuellt förekom i fokusgruppsinter-
vjuerna. Det beskrivna är också en av fördelarna med metoden genom 
att det kan uppstå ”aha”- eller ”just det”-situationer när eleverna sam-
talar med varandra. När detta inträffar förändras även deras sociala re-
presentationer, likaså utvecklas deras sociala identiteter (ibid.). Ett 
tydligt exempel i denna studie var när eleverna samtalade om olika lä-
rare som de haft. Då uttryckte exempelvis en elev: ”men kommer ni 
ihåg den där läraren i åttan som hela tiden bara gav oss negativ kritik?” 
Utifrån detta kunde sedan samtalet mellan eleverna vara i full gång ef-
tersom de började minnas nya händelser och olika upplevelser som 
skett med just den läraren. 
  
Jovchelovitch (2007) beskriver vidare att inom forskning kan det upp-
stå metodologiska problem angående att använda vardagssamtal som 
data. Men hon hävdar samtidigt att utifrån flera synvinklar är vardags-
samtalet ett realistiskt val för fokusgruppsintervjuer och tvärtom, då 
informanterna i fokusgrupperna kan ses som ett tänkande samhälle i 
miniatyr. Vidare anser flera användare av SR att fokusgruppsintervjuer 
är en lämplig metod för att analysera och beskriva sociala representat-
ioner (Jovchelovitch, 2001; Marková m.fl., 2007; Wibeck, 2010). 
  
SR är användbar för att studera interpersonella relationer och deras 
dynamik (Marková, 2003). IH influeras av olika aktörer som lärare, 
elever, föräldrar och inte minst de rådande uppfattningar och värde-
ringar som finns inom idrottsrörelsen, vilken är en del av samhället i 
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sig. I samspelet som sker i fokusgruppsintervjuerna kan sociala repre-
sentationer manifesteras. På så vis har fokusgrupperna tillsammans 
främjat att generera resultat om elevers perspektiv på IH. Såväl inom 
fokusgruppsintervjuerna som inom elevernas idrottsundervisning 
konstrueras sociala representationer. Elevernas representationer om 
den sociala verkligheten ”överlever” enbart om alla som tillhör kul-
turen (ex. IH) delar dessa representationer genom kommunikation, er-
farenhet eller praktik (Moscovici, 1995).  
 
Vetenskapsteoretiskt kan denna avhandling knytas an till det dialo-
giska perspektivet. Med betoning på dialogismens interaktionella syn-
vinkel, medför det att valet av metod kom att inbegripa en analys där 
ett gemensamt meningsskapande mellan flera elever ägde rum. Med 
stöd av analytiska verktyg från SR ställs den gemensamma samt delade 
kunskapen i fokus (Marková, 2003; Marková m.fl., 2007). De repre-
sentationer som förekom i fokusgruppsintervjuerna är av dynamisk ka-
raktär och formades i interaktionen. Då representationerna inled-
ningsvis inte är skapade är det inte de redan befintliga föreställning-
arna som ska förstås (Moscovici, 1995). 
 
SR användes tillsammans med fokusgruppsintervjuer för att den visar 
hur olika elever (subjekt) inbördes formar en kollektiv representation 
gällande verkligheten omkring dem. Teorin var följaktligen användbar 
ihop med fokusgruppsintervjuer, då metoden framhåller attityder, 
åsikter, idéer och upplevelser som diskuterades i grupperna och kunde 
parallellt frambringa underliggande representationer till synlig nivå 
(Jovchelovitch, 2001; Wibeck, 2010). Utifrån ett dialogiskt perspektiv 
kan fokusgrupper ses som en metod för att undersöka kommunikation 
i interaktion och vid val av metod samt analysingångar var ovan 
nämnda grepp av betydelse (Marková m.fl., 2007). 
 
 

Styrkor och svagheter med fokusgrupper 
 
Fokusgruppsintervjuer utgörs av ett samtal, där samtalet är konstrue-
rat och ska därför förstås och behandlas utifrån detta. Forskaren behö-
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ver fundera över vilken sammansättning av grupper som är mest läm-
pad och även låta de mer reserverade komma till tals, så att de domi-
nanta eleverna inte tar över samtalet. Det är viktigt att försöka få ”rätt” 
konstruerade grupper, vilket minimerar risken att informanterna inte 
vågar öppna sig (Wibeck, 2010). 
 
Sammansättningen av eleverna var av särskild vikt i denna studie för 
att eleverna skulle uppleva bekvämlighet med varandra och för att mi-
nimera att någon eller några tog över samtalen. Hänsyn har tagits till 
konkreta gruppeffekter som kunde uppstå i fokusgrupperna. Även ten-
dens till konformitet (samklang) och polarisering (motsättningar) har 
beaktats både vid intervjuerna och vid analys. Eftersom eleverna är 
slumpmässigt valda var det min uppgift som moderator att se till att 
gruppdynamiken fungerade.  
 
Det finns olika åsikter gällande grupper där informanterna känner var-
andra kontra inte känner varandra. Här anser Morgan (1997) att valet 
av deltagare beror på syftet med studien och vilka frågeställningar som 
ställs. Intresset i denna avhandling var att lyssna till elevers upplevel-
ser och tankar samt hur dessa formulerades och förändrades i en social 
kontext. Tanken var att elever som känner varandra och delar ett ge-
mensamt ämne som IH skulle på ett ledigt sätt samtala med varandra. 
Inom dessa olika perspektiv betonas moderatorns öppenhet och för-
mågan att leda samtalet i rätt riktning (Wibeck, 2010). Vid några till-
fällen hände det att samtalen började handla om något annat än IH vil-
ket gjorde att jag som moderator fick leda in eleverna på rätt spår, ge-
nom att exempelvis fråga dem om de kunde förtydliga något som sagts 
tidigare. Utifrån min tolkning av fokusgruppsintervjuerna har samta-
len skett i öppna respektfulla sammanhang. 
 
I alla intervjusituationer kan en risk vara att informanterna (eleverna) 
svarar det som de tror moderatorn vill att de ska svara. Det kan även 
upplevas jobbigt att uttrycka sin mening om eleverna anar att samtals-
ledaren subjektivt bedömer det de uttrycker, eller att det i ett senare 
skede kan skapa konflikter eleverna emellan (Silverman, 2010). I före-
liggande studie anser jag inte att dessa bekymmer aktualiserats. Sna-
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rare sågs det som en styrka med fokusgruppsintervjuerna eftersom ele-
verna uppskattade den delaktighet som samtalen skapade, vilket gyn-
nade diskussionen (Halkier, 2010; Wibeck, 2010).  
 
 

Studiens trovärdighet  
 
Strävan har hela tiden varit att tydligt beskriva tillvägagångssättet i 
analysprocessen. Detta återges exempelvis i tabell 2. De omfattande ci-
taten i resultatkapitlet ska förhoppningsvis ytterligare bidra till att syn-
liggöra meningstolkningen då läsaren inte kan ta del av allt transkribe-
rat material (Malterud, 2001). På så vis ökas transparens, giltighet och 
tillförlitlighet (David & Sutton, 2016; Graneheim & Lundman, 2004; 
Malterud, 2001). Silverman (2010) anser att forskaren bör visa att me-
toden är tillförlitlig och slutsatserna adekvata, för studiens trovärdig-
het.  
 
Forskarens förförståelse har också betydelse för studiens trovärdighet 
vad beträffar forskarens effekt på informanterna, tidigare kunskaper 
och erfarenheter samt den aktuella kontexten som berör båda parter. 
Genom reflektion behöver dessa faktorer medvetandegöras för att 
skapa förståelse för resultatet (Malterud, 2014). Denna reflexivitet, det 
vill säga hur forskningsprocessen har format mina iakttagelser och 
konklusioner, handlar också om att förstå sin egen betydelse och dess 
påverkan på resultaten i ett aktivt förhållningssätt (Malterud, 2014). 
Från start till mål i forskningsprocessen har jag aktivt och medvetet 
förhållit mig till min förförståelse, de val som gjorts, mina tolkningar 
och slutsatser som resultatet bygger på - vilket varit att vara reflexiv. 
Allt för att minimera eventuella ”blinda fläckar”. 
 
När reflexivitet nämns bör även begreppet relevans föras på tal. Vilken 
funktion bidrar denna studie med i den stora vetenskapliga kunskaps-
banken och kan andra forskare dra lärdom av studien? Vidare påverkar 
kunskapen som utvecklas även överförbarheten (Malterud, 2014; Sta-
tens Beredning för Utvärdering, SBU, 2014). Det är först när avhand-
lingen är klar och har offentliggjorts som relevansen av studien kan sy-
nas. Det är också först då som avhandlingen visas vara viktig och/eller 
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kan ha någon form av nytta (ibid.). Denna studie anser jag är relevant 
för exempelvis Skolverket, skolan och lärarna men jag anser också att 
den kan bidra till ökad samhällsnytta i och med att IH bland annat kan 
förbättra elevers individuella fysiska, psykiska och sociala hälsa samt 
stärker då hälsan i befolkningen - folkhälsan. 
 
Resultatens överförbarhet handlar om i vilken omfattning studiens re-
sultat även gäller olika kontexter och andra grupper. I kvalitativ forsk-
ning används också benämningen transferabilitet som motsvarar den 
kvantitativa forskningens benämning generaliserbarhet (SBU, 2014). 
Studiens syfte har inte varit att resultaten ska ses som generella, utan 
snarare att låta läsaren avgöra huruvida resultaten är överförbara eller 
ej (Graneheim & Lundman, 2004; SBU, 2014). Elevernas perspektiv på 
IH skulle dock kunna tolkas som att ett likartat mönster kan uppstå 
med andra elever och på andra skolor. Detta bland annat eftersom fo-
kusgrupperna i denna studie var mycket samstämda och att kopplingar 
till både tidigare och senare forskning kan tillfogas. Vidare kan då re-
sultaten enligt Malterud (2001) överföras till liknande miljöer och si-
tuationer.  
 
För att stärka avhandlingens trovärdighet har i slutfasen av arbetet 
flera idrottsforskare varit medläsare och tolkat materialet samt bedömt 
giltigheten med koppling till tidigare forskning (Thomas m.fl., 2011; 
Hassmén & Hassmén, 2008). Thomas m.fl. (2011) poängterar att detta 
kan stärka undersökningens tillförlitlighet. Dessa medläsares kom-
mentarer ledde inte till några stora revideringar, men däremot vissa 
förtydliganden och omformuleringar så att texten blev mer läsbar. Det 
hände att jag som författare blev ”blind” för min egen text och omed-
vetet förmodade att läsaren är tankeläsare.  
 
I denna studie var också två forskare med vid varje fokusgruppsinter-
vju, en moderator som koncentrerade sig på moderatorsrollen, medan 
den andre var observatör och fokuserade på att skriva anteckningar, 
vilket var en fördel för moderatorn som då kunde få med både verbala 
och icke verbala aspekter som exempelvis kroppsspråk. Flera metod-
författare förespråkar att fler forskare deltar vid fokusgruppsintervjuer  
(Hassmén & Hassmén, 2008; Wibeck, 2010). 
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Ännu en aspekt att synliggöra är de retrospektiva frågorna. I vissa fall 
samtalade eleverna om tidigare upplevelser, vilket skulle kunna ge 
minnesproblem och leda till att det innehåll som erhölls inte är ade-
kvat. Det som hänt efter den upplevelse som de samtalar om påverkar 
eleverna angående vad de i dagsläget svarar (Bryman, 2011). Jag har 
tidigare beskrivit SR och de grundantaganden som teorins analytiska 
redskap bygger på, att de skapar gemensamma representationer oav-
sett om dessa grundas på någon sorts objektiv sanning eller inte. Det 
är de sociala representationerna som är giltiga för de elever som ingår 
i gruppen. Med andra ord är de representationer som eleverna i denna 
studie kom fram till inte beroende av minnenas giltighet eller ej, utan 
det viktiga var att det skapades en enighet kring det de samtalade om. 
Därför är heller inte sanningshalten på så sätt avgörande. 
 
Smith och Parr (2007) diskuterar att giltigheten av fokusgruppsdata är 
ifrågasatt, speciellt när den studerar unga individer. De menar att de 
kan retas och skoja med varandra på så sätt som unga kamrater gör när 
de samtalar om upplevelser de varit med om. Författarna försvarar 
detta med, även med stöd av denna studie, att det är precis det fokus-
gruppsintervjuer uppmuntrar att göra. Likaså främjar SR den vardag-
liga interaktionen och den vardagskunskap som kommer därur (Mar-
ková, 2003; Wagner m.fl., 1999). Denna form av interaktion och kom-
munikation bistod eleverna att kontextualisera diskussionernas inne-
håll samt bidrog till att fullfölja andra viktiga spår, vilka annars inte 
uppkommit. På så vis hjälpte empirin att stärka giltigheten och trovär-
digheten då eleverna påmindes om upplevelser de varit med om och 
kunde således understödja och belysa kontexten av det som framkom-
mit (Thomas m.fl., 2011). 
 
Elevernas sociala representationer har inte avsikten att framställa olika 
objekt eller fenomen som avbilder av verkligheten, utan representat-
ionerna ska ses som konstruktioner av fenomen och av en fokusgrupp 
eller flera fokusgrupper. Kunskapen som framkommit är sann för fo-
kusgruppen men kanske inte för andra. Innehållet i elevernas samtal 
kan dock inte vara taget från ingenstans (Jovchelovitch, 2007) utan 
även som Moscovici (1984) belyser så förekommer i allmänhet ”ingen 
rök utan eld” och menar att sociala representationer fungerar enligt 
denna princip.  



”DET ÄR LIVE LIKSOM” 
 

102 
 

Det har under studiens gång varit viktigt att kunna skilja på min fors-
karroll och min tidigare roll som idrottslärare (Thomas m.fl., 2011), 
men det har också varit fördelaktigt att som forskare ha fördjupade 
kunskaper i och om sitt studieområde. Det säkerställer min förmåga att 
lättare förstå vad som var relevant och trovärdigt i empirin (Bryman, 
2011; Kvale & Brinkmann, 2014). För att säkra att resultaten är trovär-
diga har jag efter bästa förmåga tagit hänsyn till de ovan berörda 
aspekterna i arbetsprocessen med empiri och analys.  
 
 

Etiska överväganden 
 
God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) innebär för det första frå-
gor om krav på god forskning och för det andra frågor till de individer 
som deltar i en studie i relation med etiska krav. Materialet i avhand-
lingen innehåller data om elevers liv och hälsa och har därför behand-
lats enligt de ståndpunkter och etiska principer som beskrivs i God 
forskningssed (ibid.; Löfdahl, 2012).   
 
Det ingår vid alla former av undersökningar att etiskt överväga sin idé 
för att kunna ta hänsyn till de individer som deltar, något som är sär-
skilt angeläget när barn eller ungdomar deltar (Vetenskapsrådet, 
2017). Vetenskapsrådet har formulerat flera forskningsetiska normer 
med utgångspunkt i individskyddskravet, det vill säga att deltagare i 
forskning ska skyddas från skada. För samhällsvetenskaplig och hu-
manistisk forskning innebär det att individer inte får utsättas för fysisk 
eller psykisk skada, förolämpning eller kränkning. Det finns också all-
männa krav på forskning, forskningskravet. Dessa är exempelvis in-
formations-, samtyckes- och konfidentialitetskravet vilka skapar regler 
samt normer mellan forskare och undersökningsindivider. Forsknings-
kravet kan även klargöras utifrån värdet av förväntat kunskapstillskott, 
praktiska förhållanden och vetenskapliga metodkrav. Vidare framställs 
i skilda forskningsområden så kallade forskningsetiska kodex, nämli-
gen regler för hur forskarna ska agera etiskt riktigt gentemot försöks-
personerna (ibid.). Fortsättningsvis redogörs för hur jag bemött och 
behandlat de olika kraven i denna studie, särskilt utifrån planering och 
genomförande. 
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Sedan 2004 finns en lag om att när forskning bemöter känsliga ämnen, 
exempelvis hälsa och personuppgifter, måste detta etikprövas (SFS, 
2003:460). Innan studiens empiriska datainsamling påbörjades gjor-
des en etikprövning av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala hös-
ten 2013. Studien är godkänd med stöd av 6§ lagen (2003:460, Dnr 
2013/504) om etikprövning av forskning som avser människor. För att 
elever under 15 år ska få delta i en studie bör enligt etikprövningslagen 
och God forskningssed samtycke inhämtas från vårdnadshavare. I 
denna studie var alla elever 15 år, men vårdnadshavarna fick ändå ett 
informationsbrev (bilaga 6) och därtill har eleverna undertecknat för 
samtycke (bilaga 2) (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
I samtliga informationsbrev beskrevs studiens bakgrund och syfte, hur 
datainsamlingen skulle genomföras, att deltagandet var frivilligt, att 
möjligheten fanns att avbryta deltagandet även när projektet var på-
börjat (vilket inte någon gjorde), hur data kommer att hanteras, hur 
sekretess kommer att säkerställas, att all information är konfidentiell 
och även förväntade kunskapsvinster. Vårdnadshavare och elever in-
formerades om att de enligt personuppgiftslagen en gång om året har 
rätt att ta del av de uppgifter som projektet hanterar.  
 
Rektorn till eleverna på respektive skola fick inledningsvis både munt-
lig och skriftlig information om studien, där jag också bad om tillstånd 
och tillträde till skolan för att få genomföra studien (bilaga 5). När till-
träde hade beviljats kontaktades de berörda mentorerna och informe-
rades via telefon, mail och/eller personliga möten (bilaga 4). De be-
rörda mentorerna var en viktig länk till mig som forskare under pro-
cessen. Därefter fick föräldrar, vårdnadshavare till eleverna skriftlig in-
formation om studien i form av ett informationsbrev som distribuera-
des genom mentorerna och/eller via eleverna (bilaga 6). Eleverna fick 
både muntlig och skriftlig information vid ett lektionstillfälle. Alla gavs 
då möjlighet att ställa eventuella frågor till mig. De elever som sedan 
lottades att delta i studien kom att få ett kombinerat informations- och 
samtyckesbrev. Samtyckesdelen skulle attesteras för att sedan lämnas 
till mentor (bilaga 2). De skriftliga samtyckena inhämtades från ele-
verna genom att de lämnade samtyckesblanketten till sin mentor vid 
ett visst datum alternativt till mig strax innan intervjutillfället. 
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Eleverna fick även inledningsvis vid intervjutillfället, i datainsamlings-
rummet, information om syftet med avhandlingen och om det frivilliga 
deltagandet. Det förtydligades också att ingen obehörig fick ta del av 
såväl ljudupptagning eller de transkriberade texterna. Utifall något av 
frågeområdena skulle komma att väcka obehag, fanns vidtagande åt-
gärder som kuratorstöd (bilaga 3). Det skulle till exempel kunnat upp-
stå innehållsliga diskussioner som upplevdes obehagliga, eftersom de 
ägde rum i ett gruppsammanhang. Eftersom fokusgrupperna var rela-
tivt små var det också enklare att upptäcka om det var någon elev som 
såg besvärad ut, vilket i så fall gav möjlighet att dirigera om samtalet. 
Detta var dock inget som ägde rum.     
 
Det insamlade materialet förvaras så att endast jag, huvudhandledare 
och biträdande handledare har access5. Ljud och samtalsanteckningar 
har använts i analysprocessen. Materialet avkodades omedelbart efter 
intervjun så att personnamn, andra namn och övriga detaljer inte kan 
avslöja informanternas identitet. Det är enbart det eleverna valt att 
samtala om som återges i resultatkapitlet. Jag kan inte säkerställa att 
det inte finns något som de höll för sig själva eller inte är sanningsen-
ligt. Däremot kan jag intyga att det eleverna gav intryck av, var att det 
de samtalade om var adekvat och trovärdigt. 
 
 

Metodreflektion 
 
I avhandlingen har jag använt mig av fokusgruppsintervjuer och social 
representationsteori. Jag menar att mitt val av metod har i det stora 
hela fungerat väl utifrån studiens syfte. Fokusgruppsintervjuerna och 
social representationsteori har gett mig redskap att belysa och tolka 

                                                
 
5 Primärdata och transkriptioner sparas i en fil på ett USB-minne. Det finns inlåst i ett brand-
säkert skåp på Karlstads universitet, och bevaras enligt Karlstads universitets bevarande- 
och gallringsplan (Dnr 230/02).  
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elevernas diskussioner om ett orättvist betygssystem samt en mångfa-
cetterad idrottslärarprofession. Teorin har också bidragit till att skapa 
en djupare förståelse för den kunskap eleverna gemensamt samtalade 
om gällande IH och samhället i stort.  
 
En aspekt i denna avhandling var att öppna upp för både det kända och 
det okända som berör IH, och göra det bekant, konkret samt skapa dju-
pare förståelse av elevernas gemensamma kunskap av IH. Jag valde 
elever från nionde klass då de har erfarenhet från i stort sett hela 
grundskolan. Viktigt var också att gruppkonstellationerna var med ele-
ver från samma klass. Det för att eleverna skulle kunna samtala om 
samma upplevelser och erfarenheter. Grupperna var könsheterogena 
och resultatens citat markerar när det är en flicka eller pojke som ta-
lade, men hänsyn har inte tagits till det eller andra könsidentiteter och 
genusskillnader. Elevernas socioekonomiska bakgrund har inte tillfrå-
gats. 
  
Avsikten med fokusgruppsintervjuer var följaktligen att fånga en pro-
cess som i möjligaste mån liknar ett vardagligt samtal mellan eleverna. 
Jag är medveten om att empirin och således resultatet kunde ha blivit 
annorlunda om fokusgruppsintervjuerna gjorts vid ett annat tillfälle, 
eftersom intervjutillfället påverkas av olika kringliggande faktorer som 
exempelvis om någon elev haft en konflikt med någon på morgonen. 
En svaghet som kan nämnas i sammanhanget är att den stressiga skol-
miljön vid några tillfällen störde intervjuförhållandena. Exempel på 
detta var när en elev kände sig stressad till nästa lektion, eller när det 
knackade på dörren. I det stora hela uppfattar jag dock inte att något 
större hänt som påverkar resultaten. 
 
Det som anses vara en fördel med fokusgrupper jämfört med individu-
ella intervjuer, såsom trygghet (Thomas m.fl., 2011) eller möjligheten 
att härleda till andra individer utanför samtalet (Morgan, 1998) visade 
sig även i denna studie. Eleverna i studien lyssnade på de andra i grup-
pen och nya tankar föddes samt omprövades. Även upplevelser som le-
gat i glömska dök upp i gruppsamtalen. Under intervjuerna påminde 
de varandra ofta om saker och ting, som vid en enskild intervju troligen 
inte skulle framkommit - såsom att de ofta samtalade om andra reso-
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nemang de haft och om andra skolor och klasser. Min roll som mode-
rator var att föra fram några temaområden, frågeställningar eller nyck-
elbegrepp (se bilaga 1). De flesta elever var pratglada och villiga att 
lyssna på varandra. De samtalade två och två eller alla tillsammans och 
ibland fick jag någon fråga. Det hände att de avbröt varandra, kom in 
på andra områden än IH eller att samtalen vid några tillfällen avtog. 
Det var då min moderatorroll blev aktuell, för att leda dem in i ett nytt 
samtalsämne.  
 
En eventuell svaghet som jag reflekterat över är att mina analyser inte 
är lästa av eleverna så att de har kunnat verifiera eller dementera re-
sultatet. Resurs- och tidsbrist har inneburit begränsade möjligheter att 
spåra upp dem flera år senare. Vi var dock alltid både en moderator och 
en antecknande observatör (någon av mina handledare) vid fokus-
gruppsintervjuerna. Det har gynnat mina analysdiskussioner med 
handledarna och varit värdefullt vid tolkning av materialet och stärker 
således analysen. 
  
En annan svaghet kan vara att jag inte intervjuat grupperna mer än en 
gång. I detta avseende vill jag dock framföra att de flesta fokusgrupps-
intervjuerna gav ett mycket rikt material att analysera, vilket bidrog till 
att jag valde att inte träffa dem vid fler tillfällen. Mitt val att genomföra 
en intervju med var och en av fokusgrupperna stöds även av Dahlin-
Ivanoff och Holmgren (2017). Jag valde också att stanna vid elva fokus-
grupper eftersom jag kände en mättnad i materialet efter de tio genom-
förda intervjuerna. Den elfte inbokade intervjun fullföljdes dock och 
förstärkte då min känsla av mättnad. 
 
Min förförståelse som idrottslärare och mina kunskaper om IH kan 
göra mig ouppmärksam som forskare. Risken är att jag inte lyssnar in 
vad just dessa elever samtalar om (Wibeck, 2010) och att jag blandar 
in min tidigare roll som idrottslärare. I slutänden bedömer jag ändå att 
jag kunnat skilja på min tidigare roll som idrottslärare och min nuva-
rande roll som forskare, och att förförståelsen gynnat forskningspro-
jektet som helhet. 
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Sammanfattningsvis anser jag att fokusgruppsintervjuer tillsammans 
med SR varit lämpliga redskap gällande hur elever gemensamt kon-
struerade, formade och omskapade kunskap angående skolämnet Id-
rott och Hälsa. 
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KAPITEL 6 

Resultat och analys 

 

Introduktion  
 
Kapitel sex redogör för resultaten av analyserna. Kapitlet delas in i två 
delar. Första delen beskriver resultat som handlar om ett orättvist be-
tygssystem och andra delen behandlar en mångfacetterad idrottslä-
rarprofession. Citaten från eleverna används för att illustrera och för-
tydliga hur svaren tolkats. I slutdiskussionen kommer dessa resultat 
relateras till skolans och samhällets villkor och utmaningar, där bety-
delsen av IH problematiseras utifrån ämnet som en hälso- och sam-
hällsinvestering. 
 
I de samtal som fördes mellan elever om olika aspekter av IH kom be-
tygssystemet och bedömningskriterier att framstå som relevanta och 
framträdande delar för eleverna. En av de sociala representationer som 
framträder i analysen från alla fokusgruppsintervjuer är upplevelser av 
orättvisa kring betygssystemet. En ytterligare social representation 
som framkom är idrottslärarens uppdrag och värdegrund både utifrån 
elevernas gemensamma upplevelser samt utifrån styrdokumentens po-
licy.  
 
I slutet av varje resultatavsnitt följer en sammanfattande analys, och 
efter varje delresultat en sammanfattning. För förtydligande och för-
ståelse av resultaten görs i sammanfattningarna kopplingar till av-
handlingens teoretiska ramverk. Genomgående relateras resultaten 
också till tidigare behandlad forskning och olika policydokument, för 
att stärka resultat eller visa på konsensus alternativt dissensus. Citaten 
presenteras utifrån fokusgruppsintervjuerna 1-11 (elva fokusgrupper). 
Det bör dock betonas att de elva fokusgrupperna analyserats som en 
grupp. Citaten har medvetet valts att vara omfattande och flera av dem 
relativt långa för att visa på den kontext som samtalen utspelats i, för 
att inte missförstånd ska uppstå.
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Vissa fokusgrupper är mer belysta än andra - med citat i resultatka-
pitlet. Förklaringen är att vissa grupper tydligare kunde sätta ord på 
saker och formulerade det sagda på ett tydligare sätt, för att kunna åter-
ges i citat. Andra fokusgrupper kan dock ha samtalat om liknande re-
presentationer, men inte lika förståeligt om inte hela kontexten tagits 
med. Då syftet ändå varit att analysera hela empirin som en helhet, val-
des följaktligen den grupp som var mer distinkt. 
 
Informanterna är både pojkar och flickor från årskurs 9, ingen elev 
nämns vid namn. Det har inte varit någon form av jämförande mellan 
pojkar och flickor i studien. De idrottslärare och skolor som nämns vid 
namn är fiktiva. I citaten finns till exempel F1, P3 och Mod samt (…) … 
[…] vilket betyder: F = Flicka, P = Pojke, Mod = Moderator (jag) samt 
(…) = kort tystnad, … = kortare utelämning, […] = längre utelämning 
[xxx] = min översättning, min kursivering och/eller min kommentar. 
Vissa ord i citaten har även stor bokstav trots att det inte ska vara det. 
Det betyder att eleverna betonade och tryckte extra mycket på just det 
ordet. 
 
 

Delresultat I 

Ett orättvist betygssystem 

 
Här presenteras de resultat som visar på hur eleverna samtalar om be-
tygssystemet och hur orättvist betygssystemet upplevs i deras samtal. 
För att förtydliga analysens olika steg illustreras det i en figur, där sex 
underkategorier leder till tre relationella huvudkategorier och vidare 
till temat, den övergripande sociala representationen ”ett orättvist be-
tygssystem”.  
 
Nedan framställs och illustreras i figur 1 de gemensamma sociala re-
presentationer som tre relationella kategorier: Förmåga, Bedömning 
och Betyg. 
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Figur 4. Elevers samtal om ett orättvist betygssystem. Figuren läses nerifrån och 
upp, där alla kategorier gestaltar sociala representationer. 

 
 

Förmåga 
 
Eleverna anser att IH som ämne är ensamt i sitt slag, eftersom det spe-
lar roll om eleverna deltar i någon idrott på fritiden eller inte. Eleverna 
menar att de elever som inte aktivt sportar på fritiden bör få mer och 
tydligare coaching. Om det skulle vara så tror de att det skulle bli mer 
jämlikt för alla och en rättvisare bedömning. De understryker också 
vikten av att delta och att ihärdigt försöka, och att det bör premieras 
mer. 

 

P2: Man kan ju inte träna upp sig direkt, så här på idrotten P1: På två 
gånger i veckan. P2: Ja […] Man hinner ju inte lära sig … P4: Men man har 
större fördel i musik än vad man har i idrott, alltså om man är bra i musik 
innan P1: Alltså att vara bra på matte eller något sådant där, de är en talang 
eller vara bra på språk F2: Men vissa föds ju med en bättre förmåga att 
kunna uppfatta saker och kunna ta in det P4: En bättre hjärna […] Det är 
ju liksom, man måste ha talangen. Och sen är det ju talangen som tävlar 
mot varandra egentligen P4: SEN är det ju hårt arbete som gäller P1: Ja, 
då är det ju talangerna som tävlar och vem som tränar mest (Fokusgrupp 
2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett orättvist betygssystem 

Förmåga Bedömning Betyg 
  

   

Tid Live Unika Betygsskala Flerbetygs- 
ämne 

Feedback 
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Citatet visar på vilket sätt som eleverna förhåller sig till förmåga i IH. 
De menar att det är elevens talang som styr i IH. Denna förmåga menar 
de inte är möjlig att öva upp eller plugga sig till, den finns i människan 
eller så finns den inte. 
 
 

Tid 
 
Eleverna samtalar om idrottsförmågan som om den är något de föds 
med. Har de inte en god förmåga för idrott och således IH, kan de inte 
på den korta undervisningstid de har IH hinna lära sig det. Av den or-
saken samtalar de om att undervisningen bör inneha mer tid vid varje 
tillfälle samt att de uttrycker behov av ytterligare ett lektionstillfälle i 
veckan. Enligt eleverna skapar IH:s nuvarande upplägg att bedöm-
ningen blir orättvis och att IH är till för de som redan är talangfulla, 
vilket resulterar i att enbart de kan nå de höga betygen. Vidare i sam-
talet talar de också om att elever ”hamnar efter” och snabbt tappar in-
tresset för undervisningen och lärandet.  

 

F4: Man skulle haft tre, ett teoripass och två aktiva F1: Ja F3: Jag tycker 
ändå att man kan ha flera gånger i veckan för alltså man kan ju vara här 
utanför F2: Två aktiva och ett teoripass F1, F4: Ja F3: Men ändå så kan 
jag förstå folk som inte tränar och inte tycker om att träna kan jag förstå 
dom, att då vill man kanske inte ha idrott tre fyra gånger i veckan. […] F3: 
Ja för att alltså det är bra att må bra, få en bra hälsa liksom, alltså F2: Jag 
kan tycka så här till exempel NO, varför ska man lära sig det? Visst en del 
saker, men allt kanske vi inte behöver i framtiden F4: Ja hur mycket nytta 
har man av molekyler och sånt […] F3: Jag märker ju liksom bara att vi 
åker buss nu eller att vi inte har lika mycket träning, det har tagit på mig 
liksom det har tagit på min kropp, och det tycker jag är fruktansvärt dåligt 
faktiskt. Då tänker jag liksom att om man ändå har chansen att ha idrott 
varför inte ha det flera gånger liksom (…) F4: Jag har hört att dom klagar 
mycket på att ungdomar sitter inne och dom sportar inget, men varför har 
man det inte mer i skolan då? F3: Ja F4: Det är liksom jätte F3: Det är 
självklart att ha det mer i skolan då om vuxna liksom bara; mina ungdomar 
eller våra ungdomar dom sitter bara inne nu. Fixa liksom då att man har 
liksom mer! (Fokusgrupp 11). 

 

En annan fokusgrupp samtalar också om att de anser att det är relevant 
med mer undervisningstid i IH. 
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Mod: Hur tänker ni kring 2 gånger i veckan och 50 minuter? P1: Det är för 
lite tycker jag P2: Ja det är det P1: Man hinner inte komma igång på 50 
minuter P2: Nej P1: Vi skulle behöva typ en timme och tjugo minuter 
tycker jag, det borde det vara P2: Ja jo F1: Ja Mod: Tänker ni andra unge-
fär lika? F2: Ja det skulle kunna vara lite längre P3: Det är för kort tid i alla 
fall F3: Ja F2: I alla fall över en timme F1: Man får ju köra väldigt effektivt 
när vi har så lite tid F2: Ja a F3: Det måste verkligen gå smidigt, övergång-
arna mellan typ uppvärmning och så hära F2: Ja a F3: Det är svårt att lära 
sig nya saker typ nya lekar och sånt, för då, när man väl brukar komma 
igång med leken så brukar det alltid va slut (Fokusgrupp 5). 

 

Eleverna belyser att det försvinner mycket tid från lektionerna till an-
nat än idrottsaktiviteter, vilket också styrker elevernas behov om mer 
undervisningstid. De är även medvetna om att det är bra att röra på sig 
och att ämnet IH bör prioriteras i högre grad. Det finns forskare som 
har undersökt specifikt den fysiska nivån under IH lektionerna. De 
kom fram till att det bara var en fjärdedel av lektionstiden som eleverna 
hann röra på sig. Resterande lektionstid försvann på grund av exem-
pelvis köande, olika störande inslag, teoretiska delar (Fröberg m.fl., 
2017) och det är just det som eleverna samtalar om - att det var en stor 
del av tiden som gick till uppvärmning och ”strul”. Eleverna samtalar 
även om att avbrotten för de teoretiska inslagen vore bättre om de fö-
rekom på en egen lektion (ibid.). 
  
Enligt eleverna synliggörs även ett annat problem. De anser att det är 
få nya aktiviteter och lite variation i undervisningen. På grund av det 
ser de också en vinning med mer undervisningstid i ämnet. IH är ett 
stort och brett ämne, vilket flera gånger framhållits av andra forskare 
(ex. Kirk, 2010; Larsson, 2016a), det behöver dock än mer betonas att 
om ämnets uppdrag och kursplanens innehåll ska leda till positiv ut-
veckling hos eleverna behövs ett nytt angreppssätt på ämnet. För att 
kunna genomföra IH:s uppgift behövs mer tid och nya trådar att dra i. 
Exempelvis är betygssystemet inte förankrat med IH:s ambition att 
vara ett ämne med fokus på hälsa. Här uppstår en spänning som är väl 
värd att diskutera. 
 
Eleverna menar att orättvisan är extra påtaglig i IH gentemot andra 
ämnen. De fann att ”de måste kunna allt innan” (Fokusgrupp 1) då det 
inte finns tid till att de ska kunna förbättra sig. Denna diskussion 
sträcker sig också långt utanför samtalsrummet då de belyser att de har 
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vänner på andra skolor som känner likadant. Deras diskussion är snar-
lik Redelius m.fl. (2015), som menar att idrottslärarna bör göra ele-
verna delaktiga i utvecklingsprocessen, om vad de begär att eleverna 
ska lära sig. Detta i sin tur kan då underlätta idrottslärarnas bedömning 
och betygssättning och generera en bättre förståelse för eleven själv.  
 
Problematiken med att det inte finns tid till att öva för att bli bättre i 
IH är något eleverna framhåller som stor skillnad gentemot andra äm-
nen, ”man hinner ju inte öva upp bollspel på dom veckorna som man 
kör fotboll, innan han börjar bedöma. Sen så börjar man med en ny 
grej, så man hinner aldrig bli jättebra” (Fokusgrupp 8). Här samtalar 
eleverna om både sina och andras förmågor och poängterar hur orätt-
vis bedömning och betygssättning blir i IH. 

 

F2: … dom som har typ så här bättre kondition och har mer förmåga och 
sådant liksom, det är klart dom får högre betyg, dom har redan förmågorna 
som krävs. Dom behöver inte prestera lika mycket P4: Ja dom går ju säkert 
i en sport F2: Jag tror alltså, dom flesta alltså, många alltså idrottar ju på 
fritiden. Jag tror dom har större möjlighet än dom som inte så här, sportar 
på fritiden (Fokusgrupp 2). 

 

F4: Jag vet man måste vara bra på allting för att få det där A:t och man kan 
inte vara bra på allting! I idrott är det typ svårt att så där träna till det, det 
är inte som ett prov där man kan träna in kunskapen, men idrott det kom-
mer ta ett tag att bli så här riktigt bra, att springa jättesnabbt och bli jätte-
stark. Liksom då krävs det jättemycket tid för det, så det är inte så lätt att 
få ett A, om man vill ha det (Fokusgrupp 8). 

 

Eleverna indikerar att ämnet IH har för lite undervisningstid för att 
eleverna ska kunna uppleva att de har tid att utveckla sin förmåga och 
att lära sig uppleva ett ändamål med ämnet. Det är först när alla elever 
ges tid efter egen förutsättning som eleverna uttrycker de kan bli be-
dömda på ett likvärdigt sätt. De anser också att det är orättvist att de 
som var aktiva i någon sport på fritiden, fick högre betyg, vilket Quen-
nerstedt m.fl. (2008) samt Seger (2016) även styrker med sina studier. 
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Unika 

 
Ämnet IH ses av eleverna som olikt andra ämnen. Det är i någon form 
unikt i sitt sätt som ämnet bedrivs och då inte enbart utifrån det själv-
klara att IH inte innehåller samma centrala innehåll som exempelvis 
matematik eller svenska. 

 

[…] F4: Och sen känns det … på idrotten typ, är mer att man ska kunna 
allting innan! […] På idrotten är det nästan mer som, ni ska kunna det här 
… F2: … här kommer vi hit och så ska vi spela fotboll och så kollar han på 
oss då, och så bedömer han … Det blir inte på samma vis att man har ge-
nomgång, att man får ta in det, utan nu blir det inte att man kan plugga och 
träna på samma vis liksom på idrott i alla tillfällen, […]. Men att man har 
genomgång vad det är han vill att vi ska kunna, och sen få träna på det 
kanske, liksom att han kollar medans man tränar och sedan så typ kanske 
nästa gång efter liksom att han kollar på vad man har lärt sig, efter en ge-
nomgång och att man har fått öva lite (Fokusgrupp 1). 

 

Utifrån denna diskussion framhålls sociala representationer i att ele-
verna begripliggör kontrasterna mellan IH och övriga ämnen, vilket de 
menar särskiljer IH och de andra ämnena åt. Musik var dock ett ämne 
som de också anser påminner om IH. Upplevelsen av att de redan ska 
kunna det de ska lära sig i IH, var något som återkom i alla grupper. 
Alla elever har inte samma grundförutsättningar vilket gör ämnet svår-
bemästrat, eftersom eleverna anser att de får för lite tid till att öva, då 
de blir bedömda ”här och nu”. Eleverna påtalar även att ämnet är unikt 
på så vis att de behöver både fysiska och mentala förmågor. I andra 
ämnen framhåller de att det är enklare att ha olika grundförutsätt-
ningar, då de kan plugga för att bli bättre och även få fler chanser med 
många provtillfällen för att testa sin förmåga.  
 
Utifrån analysen framhäver eleverna att det följaktligen behövs fler 
timmar till ämnet IH, för att de ska kunna uppleva ämnet som me-
ningsfullt och hinna förvärva den kunskap som kursplanen stipulerar 
och idrottsläraren proklamerar. De samtalar kring att de vill testa sig 
fram i momenten (aktiviteterna i IH) och försöka införskaffa sig för-
mågan, innan de blir bedömda och betygsatta. Eleverna betonar att det 
då skapar större chans för dem att lyckas. Vidare anser de att läraren 
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uttrycker ”att nu ska vi se vad ni kan” och sedan blir de bedömda ome-
delbart, vilket eleverna markerar inte gynnar ett lärande. De upplever 
att de är dömda att misslyckas om de inte redan kan, det vill säga inte 
har den unika förmågan i IH. 
 
Eleverna betonar att det viktigaste för dem i alla aktivitetsmoment är 
att de försöker och gör sitt bästa, att de deltar och är aktiva. De kom i 
samtalen även fram till att samarbete och att hjälpa andra är viktigt, 
samt att idrottsläraren ska se på varje elev utifrån dennes förutsätt-
ningar och förmågor. Lyckas de i de olika momenten trots att de inte är 
fysiskt jätteduktiga anser de att det bör kunna förbättra betyget, vilket 
med andra ord är det Zhu (2015) också kom fram till i sin studie. Stu-
dien framhåller att eleverna ser deltagande och gott uppförande som 
kriterier för ett högt betyg. Detta stöds av Redelius och Hays (2012) 
studie som framhäver att det räcker med att anstränga sig för ett bra 
betyg. Däremot anser eleverna i denna studie att social popularitet inte 
ska leda till ett högre betyg. 

 

F3: Jag tycker det är väldigt svårt att få högt betyg i idrott, för att det hand-
lar egentligen inte om att man ska vara aktiv under idrottslektionen, utan 
det handlar om hur duktig man är […] F1: Det spelar ingen roll om man 
försöker verkligen och ger sitt bästa […] F2: Om man spelar fotboll till ex-
empel … Det är inte hur aktiv och hur mycket man försöker under lekt-
ionen, utan det är hur många mål och hur många finter och sådant där (Fo-
kusgrupp 10). 

 

Eleverna ger uttryck för att IH är för likt föreningsidrotten på så vis att 
det som är viktigt är hur många mål och finter de gör. De samtalar om 
att de vill kunna testa sig fram innan de blir bedömda, vilket de anser 
skapar större chans att lyckas och ger känslan av att de gör det i första 
hand för att försöka lära sig, och sedan för att bli bedömda samt betyg-
satta. Eleverna diskuterar även om att läraren inte skapar förutsätt-
ningar för deras individuella förmåga och att de också anser att ämnet 
är för stort och brett för att exempelvis kunna bedömas rättvist. Det 
visar enligt eleverna att inom IH behövs stor förkunskap, annars finns 
ingen möjlighet att utveckla en förmåga. 
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Sammanfattande analys av förmåga 
 
Elevernas gemensamma kunskaper, de sociala representationerna om 
deras villkor och utmaningar i IH, tolkas som att de uttrycker det som 
att det är en fördel att ursprungligen ha de rätta förmågorna. Eleverna 
redogör för att det efterfrågas en särskild talang i IH, det vill säga att 
de ska kunna allt innan de kommer till idrottsundervisningen. På så vis 
blir detta ett krav för att erhålla ett högt betyg i IH, vilket eleverna ut-
trycker skiljer sig åt i jämförelse med andra skolämnen. Den relation-
ella kategorin (Marková m.fl., 2007) förmåga tolkas som att eleverna 
objektifierar den med talang och förankrar det med att ”kunna allt in-
nan”, vilket etableras som en social representation (Moscovici, 2001b, 
2008). Denna sociala representation handlar även om att eleverna be-
gripliggör starka skillnader mellan IH och övriga ämnen.  
 
Vidare sker i samtalen ytterligare objektifieringar och förankringar 
som leder till den gemensamma sociala representationen - att det be-
hövs mer undervisningstid i just IH. Detta för att ge eleverna en rimlig 
chans att både hinna öva och utforska lärandet, samt för att kunna er-
hålla betyget E (godkänd) eller kunna förbättra sitt betyg.   
 
Utifrån ovan beskrivna förmåga är det intressant att framhålla Fritz 
(2017) studie där han gör gällande att ökad skolidrott varje dag kan 
skapa positiva fysiska effekter och öka de teoretiska skolprestation-
erna, särskilt hos pojkar. Det kan således påvisas flera infallsvinklar för 
att exempelvis erhålla ett bra betyg. Vare sig det berör elevers förmåga 
eller krav på talang, så visar forskning att mer undervisningstid gynnar 
elevers betyg (ibid.). Både mer undervisningstid och att IH är unikt i 
sitt slag är sociala representationer som eleverna formar i samtalen. 
  
Den relationella kategorin förmåga visar på samstämmighet men även 
skiljaktighet och oenighet. I denna process framställs vad som inom te-
orin sociala representationer benämns kognitiv polyphasia (Jovche-
lovitch, 2002, 2007). Exempel på skillnad och oenighet i samtalen är 
hur lång undervisningstid och antal tillfällen i veckan som IH ska för-
foga över. Det samtalas om allt från 60-90 minuter samt om 2-4 gånger 
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i veckan. Genom samtalen infann sig dynamiska tankenivåer som for-
mas till samexistens och enbart förstås tillsammans med kontexten. 
Samtalen  genomgår både förankrings- och objektifieringsprocessen 
(Moscovici, 2001b, 2008) och är den process där konsensus, avvikelse 
och oenighet framträder i de sociala representationerna, vilka är vik-
tiga steg i ett analysarbete (Hägglund, 2000). 
 
 

Bedömning 
 
I den relationella kategorin bedömning analyseras elevernas samtal om 
vad de förmodar att idrottsläraren bedömer och betygsätter, samt det 
som i samtalen mellan eleverna framkom som mest lämpligt utifrån 
elevernas syn på bedömning.  
 
 

Live 
 
Elevens interaktion med sin lärare är betydelsefull för att skapa sam-
förstånd och delaktighet kring bedömning och betygssättning, vilket 
även Skolinspektionen (2014) betonar. Men elevernas diskussioner vi-
sar till viss del motsatsen, eftersom de har svårt att förstå bedömnings-
förfarandet och således även den betygssättning som sker, vilken de 
menar blir otydlig och orättvis. 

 

F2: … om man är aktiv i sport liksom på fritiden och spelar olika mycket 
sporter och så här, då får man bättre betyg. Det märkte jag för jag spelade 
handboll ett tag i sjuan och åttan, och sen när jag slutade med det så har 
jag ju märkt att liksom det går neråt, fast jag försöker lika mycket nu som 
jag gjorde då (Fokusgrupp 10). 

 

F3: Jag tror det är väldigt svårt att just idrott också att sätta betyg för att 
som typ i bild, för att här kan man inte F2: Där ser du ju, för där lämnar du 
ju in någonting, i andra ämnen lämnar du ju in eller så där. I idrott, det är 
inte direkt att F1: Det är live liksom F2: Ja du kan inte lämna in att du kan 
stå på händer (Fokusgrupp 4). 
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Eleverna förstår att det kan vara svårt för idrottsläraren att sätta betyg, 
just för att de inte lämnar in något, utan ”det är live liksom”. De beskri-
ver också att för att få bättre betyg bör de vara aktiva utanför skoltid. 
De samtalar även kring betygssvårigheten, att trots att de gjorde sitt 
bästa kunde de ändå få dåliga betyg. Idrottslärarens kriterier och den 
rådande betygsskalan betonar eleverna som speciellt orättvisa i IH. I 
Lgr11 beskrivs att skolans mål är att alla elever utvecklar förmågan att 
kunna se sina egna resultat och ställa dessa samt andras bedömning i 
förhållande till sin egen arbetsprestation och förutsättning (Skolverket, 
2017a). Enligt Svennberg (2017) har det ändå skett en förändring sedan 
Lgr11 lanserades. Idrottslärarnas bedömning fokuserar idag mer på 
kunskaper och hälsa i jämförelse med tidigare läroplan, då fokus exem-
pelvis var motivation och sociala färdigheter. Det understryker dock 
betydelsen av elevers interaktion med sin idrottslärare för att skapa 
samförstånd kring bedömning och betygssättning. 
 
Elevernas behov av interaktion med idrottsläraren visar sig vara sär-
skilt relevant eftersom idrottslärarna har svårt att tolka begreppet rö-
relsekvaliteter. I och med det blir samspelet mellan lärare och elev än 
viktigare. Det kan också innebära att tävlingsidrottens kvantitativa re-
sultat annars blir ett krav, vilket bland annat Svennberg menar inte ska 
tillämpas i IH (Svennberg, 2017).  
 
Andra aspekter som eleverna samtalar kring är att idrottslärarna upp-
levs orättvisa när de bedömer, eftersom de har olika sätt att bedöma. 
Idrottslärare bedömer även olika moment som olika viktiga, vilket även 
Svennberg (2017) belyser. Hon menar att det fortfarande finns skillna-
der mellan vad idrottslärarna värderar i kunskapskraven och betygen, 
när denne gör sin bedömning - vilket eleverna också beskrev som en 
brist. Eleverna anser att bedömning inte ska vara så personberoende 
av vilken idrottslärare de har. 

 

F1: Om vi tänker vår lärare, han är ju så här ganska hård, har tydliga regler 
med vad man ska göra och inte typ så här. Han är väldigt, han är ganska 
krävande liksom, medan F-klassen som har idrott samtidigt liksom de ver-
kar inte ha det lika hårt om man säger Alla: Beror på vilken lärare F1: Fast 
jag tycker inte det ska vara så, det ska inte bero på vilken lärare man har 
om man får vara liksom borta eller inte från lektionen och sådana grejer. 
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Och så känns det som om dom har lättare att få högre betyg, högre betyg 
än vad vi har. Att hon inte har så höga krav (Fokusgrupp 10). 

 

Citatet beskriver elevernas upplevelser om orättvisa krav och orättvis 
bedömning. Enligt eleverna spelar betydelsen av vilken idrottslärare de 
har allt för stor roll. Eleverna samtalar vidare om att de har svårt att 
förstå hur viss bedömning kan ske. Men de försöker ändå finna svar på 
vad som orsakar viss bedömning och betygssättning. 

 

F3: Jag tänkte på det här med Tomas han blev väl väldigt missnöjd med 
sitt idrottsbetyg. Han blev jätteledsen F2: Stefan fick till och med bättre än 
Tomas P3: Och Tomas försöker JÄTTE mycket, han är helt svettig efter 
varje gång och försöker verkligen, verkligen ge allting. Och ändå så fick han 
inte, ja F2: Och Stefan lattjar mer runt F3: Ja, om man säjer så här ingen i 
vår klass har högre betyg än C i idrott F2: Jo Stefan F3: Har han? F1: Hur 
fasen kan Stefan ha F2: Stefan har B F1: Va! F3: Okej, det var ju lite skumt 
då F2: Favoritelev F3: Hur fan kan han få det? F2: Han favoriserar väldigt 
mycket också F1: Han är väl kille (Fokusgrupp 10). 

 

Citaten visar på elevernas brist på tillit, då de betonar att idrottslärarna 
är för olika i sitt sätt att bedöma. Eleverna menar att det är bättre om 
det finns större gemensam tydlighet i arbetssättet gällande bedömning, 
bland idrottslärarna. De påpekar dessutom att vissa idrottslärare lyss-
nar till fjäsk och framhäver sina favoritelever. De elever som ”försöker 
jättemycket och ger allt”, de ska också kunna få ett bra betyg, anser ele-
verna. De uttrycker även att det bör finnas med som ett kunskapsmål i 
kursplanen, framförallt för IH.  
 
De samtalar vidare om andra mer rättvisa sätt att bedöma. Ett exempel 
på behov av rättvisare bedömning är momentet orientering, vilket ele-
verna anser är svårt att värdera och resulterar i orättvisa förutsätt-
ningar. De har enbart ett försök per år på sig att klara en så kallad E-, 
C- och A-bana. Ibland kan det vara så att någon flyttat på kontrollerna, 
och då är möjligheten till rättvis bedömning inte inom räckhåll. De be-
tonar även att det är för enkelt att fuska med orienteringen, de påpekar 
att det bara är att springa med eller bakom en kamrat som är duktig i 
orientering, vilket då leder till betyg A om denne springer A-banan. Då 
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får alltså även den elev som ”hängde på” betyget A. Deras samtal skild-
rar att det är orättvist och förbryllande att idrottsläraren bedömer efter 
endast en bana. Det blir en ”vinna eller försvinna-situation”. Ytterligare 
ett exempel från elevernas samtal om betygssystemet, betygsskalan 
samt den bedömningsgrund systemet vilar på visas i fokusgruppssam-
talet nedan. 

 

F1: Men sen också det här att alla ska ha samma mål […] F1: För det kan 
ju vara svårt att säga att du är en sådan här person F3: Ja F1: Du ska bli 
bedömd på det här sättet. Men alltså, det finns en bild så här att det är olika 
sorters djur och dom säger; klättra upp i trädet så får ni ett A F3: Um F1: 
Alltså vi är olika, vissa har lättare för det och vissa har svårare, och att man 
måste nå allting och man måste kunna? Men ni vet typ ringar, att man 
måste kunna göra en sådan och sådan och en sådan F3: Och om man inte 
gör det, om man inte klarar det, då sänker det jättemycket i betyget. Det 
tycker jag är ganska dåligt faktiskt F2: Man ska se mer på helhet F3: Ja 
precis F2: Och man kan liksom ha typ A A A A i matrisen och sen har man 
ett E F4: Och då får man typ ett D F2: Ja då får man D F3: Ja det är ju 
nästan helt sjukt faktiskt F1: Helt sjukt! F3: Ja a (Fokusgrupp 11). 

 

Bilden eleverna samtalar om illustrerar ”vårt skolsystem” med ett antal 
olika djur, exempelvis en apa, en fisk och en säl samt en lärare som ger 
order. Eleverna anser det är orimligt att dessa djur ska ställas inför 
samma villkor och klara samma prov. Dessa orimliga krav liknar ele-
verna med det de upplever i IH. Eleverna betonar att idrottslärarnas 
uppdrag är att ge dem förutsättningar för att de ska kunna klara mo-
menten i IH, och att de tydligt ska få veta vad som bedöms och hur det 
bedöms samt vad som räknas in i betyget. Dessa förutsättningar syn-
liggörs inte tillräckligt klart för eleverna. Enligt eleverna kan idrottslä-
raren istället motivera detta med ”du är sämre på det liksom” (Fokus-
grupp 11).  
 
Eleverna ger följaktligen uttryck för att lärarna är otydliga, att de inte 
ger information eller råd om vad eleverna ska göra för att nå kunskaps-
kraven. Detta förankrar de i tidigare kännedom om vetskapen att de 
bör få veta vad det är som de inte behärskar, för att kunna utvecklas. I 
följande exempel tydliggörs svårigheten för eleverna att förstå vad de 
blir bedömda i: 
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P1: Men det är inget med betygssystemet som vi går igenom ofta F3: Nej, 
inte på lektionerna F2: Hon skriver på omdömet men det är ingen som fat-
tar någonting, för det står ju på sådan där vuxensvenska F1: Inte ens på 
vuxensvenska med tanke på att min pappa knappt förstår vad det står … 
(Fokusgrupp 4). 

 

Eleverna upplever att de kan uppmärksamma när läraren vanemässigt 
fastställer ett betyg. De anser också att idrottslärarna är mycket vaga i 
sina instruktioner och att de inte får någon genomgång av kursplanen. 
Ännu en synpunkt är att eleverna anser att omdömena ska skrivas så 
att de kan förstå dem. Styrdokumenten menar Larsson (2016a) kan 
uppfattas invecklade att förstå, men han betonar också att han inte är 
säker på att det gäller alla elever, utan att det är de ”mindre sportiga” 
som förståelsen blir mer problematiskt för. Det är av stor vikt att id-
rottsläraren kommunicerar målformuleringar kring val av undervis-
ningsaktivitet kopplat till det centrala innehållet med eleverna, vilket 
Larsson framhåller kan ses som en konkretisering av lärandemålen, allt 
för att eleverna ska få en rimlig chans att nå målen. Resultatet visar att 
eleverna uttrycker att inte ens deras föräldrar förstår vad det står i ele-
vernas omdömen. Eleverna behöver tydligare instruktioner om vad 
som krävs för att utvecklas. 
 
 

Feedback 
 
Feedback i relation till bedömning är något eleverna upplever som att 
de blir utan. De önskar tydliga linjer att följa, vilket också hänger ihop 
med tidigare resonemang.  

 

F1: Ja men du ligger på ett C och du behöver förbättra dina kullerbyttor 
typ. Nä men alltså, alltså det är ganska så här om jag har ett B i idrott så vet 
jag inte vad jag ska förbättra för att få ett A P3: Det är bara: Var mer avan-
cerad. Okej, men hur blir jag mer avancerad då? F1: Man vill ju veta vad 
man blir bedömd på P1: Vad det är han bedömer ja F1: Ja det är oklart 
(Fokusgrupp 9). 
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Mer konkreta råd, positiv feedback och möjlighet till en process är re-
levant för optimal undervisning samt att undervisningen på så vis 
stärks i dess kvalitet. Analysen visar vidare att det är misstagen som 
kan bli föremål för bedömning. De tillfällen som det ofta inträffar är vid 
situationer som eleverna inte behärskar eller då de råkar göra fel, vilket 
också paradoxalt nog är då de har behov av att idrottsläraren ser dem 
och stöttar dem.  

 

F2: Han tittar ju alltid typ när man liksom gör fel F1: Ja … det gör han. 
Han gör det, tittar alltid när man gör fel och när man gör något bra han 
bara P1: Bryr han sig inte F1: Nej, då är han typ någon annanstans eller typ 
hämtar någon, någon sak (Fokusgrupp 6). 

  

Dessa upplevelser påverkar deras ambition till att göra sitt bästa eller 
ens försöka. Elevernas utsagor indikerar även till del att idrottsläraren 
är dålig på att visa intresse för de elever som har lägre betyg. Eleverna 
belyser att idrottsläraren inte tydligt nog bryr sig om dem som behöver 
det mest, för att de ska bli stärkta. Idrottsläraren vare sig ser eller pra-
tar med vissa av de svagare eleverna. Eleverna anser också att det råder 
brist på feedback från idrottsläraren överhuvudtaget, inte enbart när 
de vill förstå dennes bedömning. 
 
I analysen betonas aspekten av att eleverna beskriver bristen på att bli 
sedda och tas på allvar. De menar att de har rätt till att bli sedda och 
bemötas med respekt, i synnerhet de elever som behöver särskilt stöd 
och vägledning. 
 
 

Sammanfattande analys av bedömning 
 
Resultaten har synliggjort flera sociala representationer (Moscovici, 
2001b, 2008) om elevernas villkor och utmaningar i IH. Eleverna ut-
trycker som en gemensam kunskap att idrottslärare ofta upplevs som 
otydliga och orättvisa i sin bedömning, vilket påverkar eleverna som 
grupp negativt. Detta förankrar de i tidigare kunskap om att de känner 
till att de bör få veta vad det är som de inte behärskar och hur de ska 
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kunna behärska det, för att utvecklas  (Skolverket, 2017b). Problemati-
ken med de stora skillnaderna mellan hur olika idrottslärare bedömer 
och betygsätter lever fortfarande kvar (López-Pastor, m.fl., 2013; 
Svennberg, 2017). 
 
Ytterligare en viktig aspekt att poängtera är hur eleverna anser att id-
rottsläraren bör uttrycka sig och tydliggöra den bedömning de gör, så 
den blir begriplig. En central aspekt i detta fall var betygskriterierna. 
Denna gemensamma kunskap lyfter eleverna fram som en ”sjuk” be-
dömningsgrund. Eleverna uttrycker att det inte kan vara befogat att ett 
sämre delbetyg kan sänka hela betyget markant, en uppfattning som 
även Skolverket (2015b) ställer sig bakom. Den gemensamma kun-
skapen om betygskriterier mynnade ut i den relationella kategorin 
(Marková, m.fl., 2007) bedömning och formas vidare till en social re-
presentation om ett orättvist betygssystem. Det vill säga att eleverna 
objektifierar bedömning, och i samtalet skapas en relationell kategori - 
bedömning. Vidare förankrar eleverna kunskapen till att det är fördel-
aktigt om det finns en tydlig förankrad gemensam bedömning. Genom 
objektifierings- och förankringsprocessen görs det obekanta bekant, 
och därmed utvecklas den sociala representationen (Moscovici, 2001b, 
2008) - bedömning. 
 
 

Betyg 
 
I elevernas samtal framkom att det inte enbart är bedömning som är 
viktigt för eleverna att samtala om. Bedömning leder eleverna osökt in 
på betyg, betygskriterier och betygssättning, vilket skapar återkom-
mande grundläggande uppfattningar. Eleverna anser också att betyg 
blivit ett hett ämne sedan nya betygsskalan trädde i kraft 2011. 
 
  

Flerbetygsämne 

 
IH är ett ämne som innehåller många olika moment som eleverna ska 
få kunskap i och skapa betydelse omkring. Fokus enligt IH:s kursplan 
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är att eleverna ska få kunskap om och förmågor i både hälsa och idrott, 
som en resurs för både eleven själv och för samhället i dess helhet. Just 
för att ämnet är så omfångsrikt menar eleverna att betygssystemet är 
för orättvist, har för höga krav och bör vara mer individuellt. Eleverna 
betonar även att det är tydligt vilka som har lättare att få bra betyg, det 
vill säga de som är med i en föreningsidrott eller de som har talang för 
ämnet. Detta betonar de är obefogat och även påfrestande eftersom de 
känner sig utpekade av idrottsläraren som inte fullt accepterade, om de 
inte är med i någon idrott på fritiden.  
 
Eleverna belyser att inte vara aktiv på fritiden kan leda till ett lägre be-
tyg. Det bör dock påpekas att det finns fokusgruppsintervjuer som in-
dikerade motsatsen, att idrottsläraren inte sätter lägre betyg för att ele-
verna inte är med i någon föreningsidrott. Gällande denna kontext kan 
bland annat konstateras att föreningsidrott påverkar IH på så vis att 
det inte finns något annat ämne i skolan som så många elever ägnar sig 
åt på samma vis utanför lektionstiden, såsom organiserade former av 
träning och tävling inom föreningsidrott. Under denna tid kommer ele-
verna erhålla både positiva och negativa upplevelser av idrott, som 
kommer påverka synen av undervisningen i IH (Larsson, 2016a; se 
även Thedin Jakobsson, 2015). En lösning på denna problematik och 
som skulle kännas mer rättvis, uttrycker eleverna på det här sättet:  

 

F2: Det borde vara som så här i NO och SO, att det är som i flera delar, som 
liksom inkluderar flera betyg för olika delar inom Idrott och Hälsa, ef-
tersom det är så stort liksom, friluftsliv och dans liksom det handlar ju om 
helt olika saker, det liksom har ju inte så mycket sammanhang kanske 
egentligen, utan det vore bättre om man fick betyg för friluftsliv sen liksom 
dans och rörelse och så liksom - ja som det vore tre olika, just inom de tre 
olika områdena … ja just för att det blir så många höga krav att man måste 
vara bra på allting. Allting just från allt som till exempel från att elda till att 
dansa liksom […] Jag tycker inte allt är hälsa och idrott alltihop, utan det 
är olika kategorier. Och med exempel tre betyg som rörelse och dom, att 
man kanske har dom tre som tre olika, som man har i NO och SO (Fokus-
grupp 1). 

 
Ännu en fokusgrupp uttrycker: 
 

F2: Du menar typ så här ett för rörelse ett för … ja det hade varit bättre 
tycker jag P1: Jo P2: Ja P1: För då blir det ju inte att typ om man är dålig 
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på en sak som drar ner hela betyget utan … det man är bra på får man bra 
betyg i och det man är mindre bra på får man mindre bra betyg i P2: Jag 
tror det säkert hade varit bra för dom flesta i alla fall. Gör man allt bra hela 
tiden så spelar det ju inte så stor roll men är man bättre på någonting, så är 
det ju bra för den personen (Fokusgrupp 7). 

 

Enligt eleverna är en lösning på problematiken att bli bedömd i IH ge-
nom tre betyg i olika områden, liknande ämnena NO och SO. I IH me-
nar eleverna att ämnet kan delas in i kursplanens tre centrala innehåll 
- rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. I och med 
detta skulle eleverna uppleva större förståelse och mening med ämnet. 
Alla skulle då också få större chans att erhålla ett rättvist betyg, anser 
eleverna.  
 
Analysen visar även att när den nuvarande kursplanen anlände så an-
ser fokusgrupperna att IH blev mer teoretiskt, vilket de menar gynnar 
flickorna. De uttrycker i och med det att pojkarna har generellt bättre 
betyg i IH, och sker det då en förändring kan det bli mer jämlikt. Detta 
eftersom flickorna har lättare för det teoretiska - vilket då gynnar dem 
i betygssättning, betonar eleverna. Dessa tankar stöds av bland annat 
Larsson (2016a) och Skolverket (2015a) som redogör för att pojkar får 
genomgående högre betyg än flickor i IH.  

  

F1: Det skulle ju kunna vara så om man skulle dela upp ämnet i teoretiskt 
och praktiskt P1: Ja F1: så hälsa, ja om man, hälsa och kost och det här 
skulle vara i ett och ja sen andra sporter och så skulle vara i det andra P2: 
Ja a F1: Det skulle kunna funka (Fokusgrupp 5). 

 

Eleverna uttrycker att hälsa och kost är de teoretiska momenten i äm-
net IH och olika sporter är det praktiska i IH. Meningen med ämnet 
visar dock utifrån läroplanen inte på denna tudelning, utan idrott och 
hälsa är ”ett”. Sedan Lpo94 infördes har en helhetssyn på kropp och 
själ funnits i IH, där teori ska varvas med praktik (Skolverket, 2017a). 
Eleverna anser att både praktiska och teoretiska moment är betydelse-
fulla i IH. Ytterligare diskussioner uttalar de på följande sätt: 
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F4: Dela på fysiskt och teori F1: Så man kan visa att man faktiskt är jätte-
duktig på att man VET hur man ska göra men man kanske inte är så himla 
duktig på att göra det liksom (Fokusgrupp 10). 

 

F2: Då kan man ju typ ha två olika betyg eller någonting istället F3: Ja F2: 
Två olika ämnen nästan F3: Ja hälsa i en och idrott i en liksom F2: Ja precis 
F3: Det skulle jag tycka var mycket bättre (Fokusgrupp 11). 

 

I samtalen framhölls att ett nytt förslag på betygssystem skulle kunna 
vara att dela upp ämnet i en praktisk och en teoretisk del, då med två 
betyg i IH. På detta vis skulle alla få chansen att kunna visa upp sin 
kunskap om hälsa och idrott. Eleverna samtalar ofta om att idrottslä-
raren bör granska hur mycket de förbättras, istället för att enbart titta 
på hur bra eller dåliga de är just i stunden. Skolinspektionen (2014) har 
vid flera tidpunkter identifierat brister i skolans arbete med bedömning 
och betygssättning och pekat på förbättringsåtgärder. Bedömning och 
betygssättning ska vila på en formativ granskning, där Klapp (2015) 
betonar att formativ bedömning fordrar att läraren har stor samlad 
kunskap i sitt ämne.  
 
Skolinspektionen (2014) granskade lärares och elevers förhållningssätt 
till betyg och de krav som fastställts i styrdokumenten. Denna gransk-
ning visar att eleverna önskar feedback och utvecklingstips även under 
arbetets gång. Elevernas önskemål motsvarar styrdokumentens krav 
på kontinuerlig information och dialog innan de bedöms. Även i detta 
resultat uppger eleverna en snarlik bild, men föreslår därtill bland an-
nat att två till tre betyg vore bättre än ett i IH. Deras samtal förenas 
exempelvis i att ha ett betyg i idrott och ett betyg i hälsa, alternativt ett 
betyg i de praktiska momenten och ett betyg i de teoretiska momenten.  
 
Vidare belyser eleverna att de mindre duktiga eleverna bör kunna få 
bättre betyg eftersom de får kämpa mycket mer, i jämförelse med de 
som från begynnelsen är duktiga. De som är lite sämre på idrott ska ha 
samma förutsättningar att kunna få betyget A. De menar även att en 
elev som är duktig ska hjälpa andra att utvecklas, vilket flera forskare 
också framhåller som önskvärt (Redelius & Hay, 2012; Wiliam, 2013). 
Samtidigt är det en hjälp om de även bedömer varandra - för förståel-
sen av idrottslärarens bedömningsgrund. Dessa diskussioner belystes i 
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samtalen om rättvisa kontra orättvisa betyg. Likheten mellan förslagen 
som framkom var att de vill särskilja på praktik och teori samt att ele-
verna kom fram till att fler betyg i IH skulle gynna motivation, rättvisa 
och förståelsen av ämnet. Alla skulle få större chans att lyckas inom 
något område. Utifrån denna diskussion skildrar Tolgfors (2014, 2016) 
idrottslärares uppdrag och menar att de står inför ett mångtydigt be-
dömningsuppdrag. Eleverna anser också att: 

 

F2: Alltså mest protester eller vad man säger alltså, folk är mest onöjda 
med idrottsbetyg tror jag P2: Ja P3: Det bedöms inte rätt F2: Det är jätte-
många som tycker det bedöms fel (Fokusgrupp 5).  

 

Betyget i IH är det betyg som eleverna minst ser fram emot och det kan 
då finnas en risk att eleverna blir omotiverade och upplever ämnet som 
oväsentligt, vilket missgynnar elevers hälsa och samhället i stort. Seger 
(2014) beskriver betygssättning i IH som problematiskt och komplext, 
eftersom det sätts betyg i både de praktiska och teoretiska kunskap-
erna. Resultatet pekar på behovet av ett reviderat betygssystem, för att 
IH också ska upplevas som mer rättvist av eleverna. En lösning enligt 
eleverna skulle kunna vara att ha ett flerbetygsämne.  
 
 

Betygsskala 
 
I de situationer som eleverna befinner sig i visar resultaten att elever-
nas fokus landat på vilket betyg de får och inte på vad de lär sig. Det 
senare är dock det de betonar att de verkligen skulle vilja fokusera på, 
men eftersom betygssystemet är uppbyggt som det är skapas istället 
känslor som orättvisa och betygsstress. 

  

F2: Ja men det är mer fokus på vilken bokstav du får, än vilken kunskap du 
får F2: Ja det är alltid så, det är mer fokus på vilket betyg man får än vilken 
kunskap man får. Skit samma när du kommer hem efter dagens skola vad 
du liksom har lärt dig, huvudsaken att du får ett bra betyg liksom F1: Jag 
hade ett A, men vad har jag lärt mig? F2: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg, 
men jag vet att jag fick ett A i alla fall (Fokusgrupp 4). 
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Eleverna antar att det var bättre före den nya betygsskalan kom. De 
samtalar om deras kamrater och syskon som både haft betygsskalan G, 
VG och MVG och därtill den nuvarande betygsskalan E-A. De menar 
att den tidigare betygsskalan var mer rättvis än den nuvarande. Den 
motiverade mer till att kämpa för både kunskap och ett högre betyg, 
jämfört med dagens betygsskala (F) E-A. Samtalen betonar även att det 
blivit för höga krav att lyckas nå ett betyg A jämfört med tidigare MVG, 
vilket uttrycktes hos eleverna som att de inte längre kan lyckas. Därut-
över diskuterar de hur undervisningen skulle kunna utformas inom IH, 
för att det ska skapas en bättre förståelse för momenten och generera 
rättvisare betyg.  

 

F1: … alltså i gympan så här, betygen till exempel, om du inte kan simma 
200 meter så får du F. Att det är så, jag kan tycka att visst det är SJUKT 
viktigt att kunna simma, men alltså det är så strängt. Om du inte är duktig 
på det här, du är duktig på allt annat men det här är inte så bra … då liksom 
skiter det sig helt. … Nej liksom hallå. Alltså att man ändå kan komplettera 
upp det på alltså dom andra F2: Bedömningen är oschyst lagd liksom, om 
man får A A A och E som F4 sa förut, så blir det ett lågt ändå. Det är ett lite 
konstigt betygssystem F4: Betygsbedömningen är lite konstig F3: […] om 
jag fått välja så hade jag hellre haft G, VG och MVG (Fokusgrupp 11). 

 

Vidare diskuterar eleverna också om ett arbetssätt som skulle kunna 
gynna förståelsen för betygsskalan, eftersom de då enklare kunde för-
stå både kunskapskraven och betygskriterierna. 

 

P1: Det vore mycket bättre om du har som arbetsområden inom idrotten, 
så att du i början börjar med Hur bedöms vi, Så kommer vi jobba, Så redo-
visar vi, … Så här gick det, Det här kan du tänka på till nästa gång […] P1: 
Och om du kör så sedan sjuan då har du ju långsiktigt tänk och då har du 
ju många möjligheter att göra det bättre […] (Fokusgrupp 4). 

 

Eleverna samtalar om arbetsområden och om ett långsiktigt tänk för 
att göra ämnet och likaså betygsskalan mer tydlig och rättvis. Vidare 
samtalas det också om att undervisningen bör vara förankrad med kun-
skapskraven. Om eleverna kan få information om vilka krav som ställs 
och få tydliga genomgångar som visar progressionen, kan de skapa tillit 
till idrottsläraren och betygssystemet. Den sociala representationen 
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blir att IH då skulle uppfattas som mer rättvist och skapa större mening 
för eleverna. De sociala representationerna är tankar och beteenden 
hos eleverna, vilket har format elevernas sociala föreställningar till att 
bli mer förståeliga och konkreta.  
 
Det har över tid funnits svårigheter i att tolka kursplanen lika, vilket 
medfört att likvärdig bedömning blivit komplext. Denna tolkningsfråga 
har ofta debatterats, och somliga har ansett att lärare har för stor frihet 
vid bedömning och betygssättning (Annerstedt, 2001d; Londos, 2010; 
Quennerstedt, 2006; Redelius & Hay, 2012), som följaktligen utifrån 
föreliggande studie missgynnar elevernas rätt till likvärdig betygssätt-
ning. Denna tolkningsfrihet finns kvar i Lgr11, vilket eleverna poängte-
rar ger orättvisa betyg. Bakgrunden är dock mer komplex än så (Lars-
son, 2016a). Det kan röra sig om ett förlegat språkbruk som vidmakt-
hålls beträffande IH, vilket antyder att det blir otydligt hur genomfö-
randet av undervisningsaktiviteter ska kopplas samman med det inne-
håll som är fastställt i styrdokumenten (Larsson, 2016a; Redelius m.fl., 
2015). 

 

P1: Och det är tråkigt också tycker jag att om man kollar utöver liksom i 
olika skolor. Jag har en kompis som går på X-skolan, dom har inte alls 
samma krav på betygen som vi har. … Han sa att han hade A och så frågade 
jag så här; Kan du stå på händer? För då trodde ju jag liksom att då måste 
ju stå på händer vara en ganska stor del, för det är så vi bedöms F1: För det 
tränar vi ofta på […] F3: Ja P1: … Han bara nej nej nej […] F3: Det blir så 
himla fel då … P2: Så är det på XX-skolan också (Fokusgrupp 3). 

 

F2: Det är tydligen väldigt många i förra året som gick i, som har den andra 
gympaläraren, som fick bra betyg om dom gick i basket. För han är ju bas-
kettränare tydligen F3: Ja dom fick ju bättre betyg för att han visste att 
dom spelade basket och så (Fokusgrupp 8).  

 

Exempel på att idrottslärare bedömer och sätter betyg utifrån egna tol-
kade ”kunskapskrav” var återkommande inslag i elevernas samtal. 
Även andra studier (Gustafsson m.fl., 2014; Skolinspektionen, 2014) 
visar att tolkningsfrågan är komplex och riskerar att skapa problema-
tik. Friheten att tolka kursplanen leder till att idrottslärarens uppdrag 
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sannolikt skiljer sig från skola till skola. Värt att belysa är att idrottslä-
rarnas ansvar blev större när styrdokumenten 1994 blev målstyrda 
(Annerstedt, 2001a; Londos, 2010; Quennerstedt, 2006).  
 
På det sätt som eleverna samtalar om beskrivna fenomen så visar de på 
en problematik gällande bedömning och betyg. Den kunskap som skap-
ats manifesterar ett orättvist betygssystem. Eleverna är dock medvetna 
om att de flesta idrottslärare gör sitt bästa och att det kan vara svårt att 
sätta betyg i IH. 
 
 

Sammanfattande analys av betyg 

 
Ett av de objekt som framträder hos eleverna i fokusgruppsintervju-
erna är betyg. Betyg objektifieras för att sedan förankras i det bekanta 
om orättvisa - vilket tillsammans med förmåga och bedömning skapar 
den övergripande sociala representationen: ett orättvist betygssystem. 
Detta förlopp beskrivs inom SR som en process där kunskap om verk-
ligheten konstrueras, etableras och bevaras (Moscovici, 2001b, 2008; 
Wagner m.fl., 1999). Eleverna ger uttryck för en samlad bild av alltför 
höga krav och små chanser att nå höga betyg.  
 
Analysen visar att elevernas gemensamma kunskap och upplevelse av 
objektet betyg även leder till minskad motivation. Eleverna samtalar 
vidare om betyg vilket objektifieras som något orättvist och förankras i 
önskan om en ny betygsskala. Representationerna visar att eleverna 
samtalar med varandra, och även om andra kring IH, på ett sätt som 
gör att de skapar gemensam förståelse för varandras kunskaper. I dessa 
representationer skapas solidaritet och gruppen känner gemenskap i 
att ha IH som ett gemensamt objekt. De socialiseras in i och ger uttryck 
för att de är IH - elever. Deras samtal medför således gemensamma 
kunskaper om den relationella kategorin (Marková, 2003; Marková 
m.fl., 2007) betyg.  
 
Eleverna konstruerar i sina samtal gemensamma kunskaper om ett 
nytt betygssystem där analysen visar att ny kunskap förankras i önske-
målet fler betyg i IH. Representationen ett nytt betygssystem, är tankar 
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och känslor som gemensamt av eleverna i fokusgrupperna objektifie-
rats och diskuterats fram till en social representation (Moscovici, 
2001b, 2008).  
 
 

Sammanfattning av delresultat I 
 
Ambitionen i delresultat I har varit att lyfta fram elevers röster utifrån 
den gemensamma kunskap som objektifieras och förankras till sociala 
representationer om IH. En förståelse skapas om vad elever samtalar 
om när de gemensamt får samtala om ämnet.  
 
Bidragen från detta delresultat är för det första från den relationella 
kategorin förmåga, att behöva kunna allt innan (ha talangen) vilket 
skapar elevernas behov av mer undervisningstid i ämnet. Det andra bi-
draget är att ämnet IH upplevs som att de är i direktsändning vid varje 
lektionstillfälle, samt att eleverna uttalar sig om att det inte kan vara 
rimligt att ett sämre delbetyg i ett av kunskapskraven sänker hela bety-
get. Denna relationella kategori bedömning, anser eleverna är orimlig 
och orättvis. Den tredje relationella kategorin betyg påvisar en gemen-
sam kunskap om önskan av fler betyg i IH, ett flerbetygsämne - allt från 
två till tre betyg. Det råder inga tvivel om att det finns behov av ett nytt 
sätt att förhålla oss till betygssystemet i IH, enligt dessa resultat. Men 
hur skapar vi ett mer rättvist betygssystem, utifrån de villkor som finns 
och de utmaningar som föreligger samt uppstått? Frågan kommer att 
diskuteras vidare i kapitlet för slutdiskussion. 
 
 

Elevernas förslag till förändring  
 
Elevernas samtal visar på ett antal förslag på förändring och enligt dem 
därtill en förbättring. Det framkommer fördjupade kunskaper om vill-
kor och utmaningar för eleverna om IH där eleverna i samtalen tydlig-
gör hur innehåll och form samt hur deras visioner om ämnet IH ska 
kunna förändras och utvecklas i positiv riktning, utifrån deras upple-
velser av IH. De mest tongivande bidragen är: 
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Förmåga 
 

 Eleverna anser att två fysiskt aktiva lektioner och en teoretisk 
lektion i veckan vore bättre utifrån deras upplevelse av IH. De 
betonar att för att kunna lära sig och kunna utvecklas behövs 
mer tid. De upplever att orättvisan är särskilt uppenbar i IH 
gentemot andra ämnen, de belyser att ”de måste kunna allt in-
nan”, ha förmågan, talangen. Det eleverna uttrycker är att äm-
net är unikt, det vill säga att det krävs både fysiska och mentala 
förmågor, vilket resulterar i deras förslag om att det behövs en-
skilda lektioner i både teori och praktik. 

 
  
Bedömning 
 

 Eleverna föreslår större gemensam tydlighet bland idrottslärar-
nas arbetssätt gällande bedömning. De elever som verkligen 
försöker och verkligen ger allt de klarar av, de ska också kunna 
få ett bra betyg. Elevernas  bidrag är att det bör finnas med som 
ett kunskapsmål i kursplanen i IH. De anser då att likvärdighet 
gynnas och att fler elever har förutsättning för att kunna få be-
tyget A. 
  

 Ytterligare ett förslag är att idrottslärarna ska se mer på hel-
heten gällande bedömning och betyg. 
 

 Eleverna anser att idrottslärarna är mycket vaga i sina instrukt-
ioner och att de inte får någon tydlig genomgång av kursplan 
och kunskapskrav. Eleverna vill också kunna förstå sina omdö-
men. De vill kunna veta vad de blir bedömda på och hur de ska 
kunna utvecklas. Bidraget är att eleverna poängterar att de be-
höver mer konkreta råd, positiv feedback, mer undervisnings-
tid samt tillfälle till utveckling.  
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Betyg 
 

 Elevernas förslag angående betyg i IH är att de önskar två al-
ternativt tre betyg. Genom tre betyg menar eleverna att ämnet 
kan delas in i kursplanens tre centrala innehåll - rörelse, hälsa 
och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Det andra förslaget 
är att dela upp ämnet i en praktisk och en teoretisk del, då med 
två betyg i IH.  
 

 Eleverna presenterar också ett förslag om ett arbetssätt som 
kan gynna förståelsen för betygsskalan. De understryker att det 
vore mycket bättre om de har arbetsområden som är förank-
rade i kunskapskraven inom IH. 1) Hur bedöms jag 2) Så kom-
mer jag arbeta 3) Så redovisar jag 4) Så här gick det 5) Det här 
kan jag tänka på till nästa gång. På detta sätt anser eleverna att 
det blir en progression och ett långsiktigt tänk samt att de får 
många chanser att utvecklas. 

 
 

Delresultat II 

En mångfacetterad idrottslärarprofession 

 
Delresultat II berör elevernas gemensamma upplevelser av idrottslära-
ren indelat i tre relationella kategorier, lärarskap, undervisning och 
den inre miljön. Under fokusgruppsintervjuerna framträder elevernas 
gemensamma kunskaper om idrottslärarnas värdegrund och uppdrag. 
Den övergripande sociala representationen som utformas till ett tema 
är ”en mångfacetterad idrottslärarprofession”. Lgr11 framhåller exem-
pelvis att varje elevs förutsättningar och behov ska tillgodoses, eleverna 
ska få möjligheten att övervinna svårigheter och få vara delaktiga i ut-
bildningen, och lärarna ska motverka diskriminering och kränkande 
behandling (Skolverket, 2017a). Delresultat II beskriver således id-
rottslärarna utifrån elevernas perspektiv, och visar på de sociala repre-
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sentationer som utvecklas i samtalen om idrottslärarna. I samman-
hanget är det väsentligt att påpeka att det inte är en idrottslärare ele-
verna samtalar om, utan bedömningen är minst tio-femton lärare. 
 
Nedan beskrivs och illustreras i figur 2 dessa gemensamma sociala re-
presentationer som tre relationella kategorier under rubrikerna: Lä-
rarskap, Undervisning och Inre miljön. 

 

Figur 5. Elevers samtal om en mångfacetterad idrottslärarprofession. Figuren lä-
ses nerifrån och upp, och där alla kategorier gestaltar sociala representat-
ioner. 

 
 

Lärarskap 
 
Fokusgruppsintervjuerna behandlar elevernas upplevelser av idrotts-
lärarens lärarskap utifrån olika synvinklar. Elevresultaten som här be-
skrivs berör idrottslärarens värdegrund men också dennes uppdrag 
som ett föredöme för eleverna. Övergripande manifesterar det lärar-
skapets olika betydelser i form av idrottslärarens ledarroll.  
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Ledarroll 
 
I samtalen framkommer flera motsatta roller hos idrottsläraren, dels 
den demokratiska ledarrollen som bjuder in elever att ha inflytande,  
dels den mer auktoritära som stänger ute eleverna från medbestäm-
mande. Vidare framträder också en nonchalant ledarroll, som inte ver-
kar bry sig om eleverna. Att få vara delaktig tillsammans med idrotts-
läraren i planerandet av innehåll och undervisning är något som ele-
verna samtalar om som betydelsefullt. 

 

F3: Att man får ha lite mer inflytande, bestämma lite mer skulle vara kul 
F4: Kanske sätta sig ner en lektion och bara diskutera någon gång F2: Typ 
i början av varje termin eller årskurs F4: Ja F2: Att man satte sig ner med 
idrottsläraren på en idrottslektion och pratade om F3: Lite önskemål och 
sådär F3: Men prova och göra grejerna och sådär, han har ju bara gått ige-
nom lite snabbt, lite sådana grejer F1: Mer repetition så man kommer ihåg, 
för det är inte ofta man gör F2: Mm (Fokusgrupp 10).  

 

Det är få citat som visar på den demokratiska ledarrollen, snarare 
handlar samtalen om hur en auktoritär ledarroll skapar frustration hos 
eleverna kring att inte få delta i planering. De framhåller även vikten 
av variation och eleverna anser att det är märkligt att idrottsläraren 
inte kan variera sitt upplägg och lyssna mer på dem. En god kommuni-
kation elev-lärare emellan skapar goda förutsättningar för eleverna att 
utvecklas. Tidigare forskning visar att om relationen mellan elev och 
lärare fungerar bra, leder det till att eleverna känner sig mer engage-
rade i skolan. Ömsesidig respekt utgör ett viktigt villkor för elevernas 
upplevelse (Alerby m.fl., 2012) av IH. 

 

F2: … det är också typ som ett krav att alla ska ha en egen idrottslektion 
antingen om man är parvis eller om man är ensam … F1: Man får aldrig 
påverka vilka lektioner man ska ha annars F2: Nej F6: Nej F1: Det är alltid 
ett schema på, så att man ska hinna med allting och vi har ju försökt många 
gånger att ändra uppgift. Om man kommer in såhär och så ska det vara typ 
redskap eller någonting. Men alltså det är alltid samma saker och man får 
inte, man får inte ändra på dom. Man får inte komma med egna förslag 
liksom … F3: Men jag tycker att han är väldigt såhär, du vet det där med 
konditionen att han tar emot förslag, men HAN genomför dom aldrig F1: 
Nej, han bara ja, men gud det låter jättebra F3: Det ska vi försöka med F2: 
Men han säger ju själv att det är väl väldigt mycket bollsporter som han 
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håller på med på idrottslektionerna, men han gör inget åt det utan det är 
fortfarande samma planering hela tiden, utan alltså om vi tänker jag rider 
ju, och han tittar ju aldrig på hur man, alltså ridning är också en sport och 
han gör ju ingenting för att se vi kan där, … utan det blir så konstigt (Fo-
kusgrupp 10). 

 

Enligt Lgr11:s riktlinjer ska läraren låta alla elever få ett påtagligt infly-
tande på undervisningens innehåll, metod och aktivitetsformer. ”Ele-
ver ska ges inflytande över utbildningen” (Skolverket, 2017a, s. 15). Ut-
ifrån denna kontext framhåller forskare att det kan finnas en fördel 
med att låta eleverna komma till tals, då det är de som i hög grad kan 
svara på hur ämnet är i realiteten (Larsson, 2004; Redelius & Larsson, 
2010; jmf Redelius m.fl., 2015). Eleverna visar också på låg egenkon-
troll, låg egenmakt (empowerment) (Lindgren, 2002; Lindgren m.fl., 
2011) vilket även strider mot det WHO (1986) framhåller i fråga om 
begreppet hälsopromotionens (hälsofrämjande) syfte och andemening. 
Begreppet innebär enligt WHO att individer själva ska ha egenkontroll 
över sin egen hälsa och förbättra den. I denna avhandling ses hälsopro-
motion till viss del som en bristvara i relation till elevers inflytande och 
påverkan av idrottsundervisningen.  
 
Eleverna samtalar om att de önskar få mer inflytande, få vara delaktiga 
i beslut men även att det är viktigt att få repetition för att lära sig. Värt 
att tillägga är att de inte menar att det oavbrutet ska vara samma akti-
viteter utan fler övningstillfällen till de olika aktiviteterna. Eleverna 
menar med andra ord, att när exempelvis orientering står på schemat 
bör idrottsläraren konkret gå igenom de olika delarna didaktiskt och 
metodiskt, tills alla förstår. I annat fall påpekar eleverna att de tappar 
motivation och att idrottsundervisningen endast blir en abstrakt upp-
gift, utan innehåll och mening. Det innehåll som framträder är att id-
rottslärarens professionella uppdrag och kvaliteter bör genomsyra 
undervisningen mer, samtidigt som idrottsläraren bör göra eleverna 
mer delaktiga i lärandet.  
 
Ett innehåll som blev synligt var hur idrottsläraren bemöter eleverna 
och hur detta upplevs av eleverna. De anser att de måste vara duktiga 
för att bli sedda, gärna glänsa för att räknas som någon. Återigen skild-
rar samtalen  exempel på en auktoritär ledarroll. 
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F3: Och sedan så känner jag att man måste alltid hitta någonting som man 
kan Glänsa med för att få uppmärksamhet, för att visa att man kan. För har 
man inte det, jag springer till exempel fort, innan han såg att jag gjorde det 
så, så var jag bara en i mängden, jag fick dåligt betyg och grejer. Inte för att 
jag får högre betyg nu heller men han F2: Han lyfter ju upp dig mer, det 
märks ju F3: Mm. Och tillexempel när F2 spelade handboll, han brukar 
alltid kommentera det fort vi har någonting med skjuta F1: Som när vi hade 
baseboll i tisdags, du råkade kasta lite hårt, och han bara; Du F2 lägg bort 
handbollskastet nu, och så här trycker ner en ganska mycket när man gör 
något fel och sådär F1: Jag tycker han är en ganska dålig lärare överhuvud-
taget F4: Och så skrattar han åt en när man gör fel, det är alltid så, jag 
känner mig så kränkt av honom F2: Ja F3: Ja a (Fokusgrupp 10). 

 

Citatet visar att de grundläggande värden som skolan vilar på inte är 
synliga. Idrottslärarnas uppdrag att förmedla och förankra bland annat 
respekt, främja ödmjukhet för alla människors egenvärde och mänsk-
liga rättigheter, samt solidaritet med de svaga och utsatta (Skollag, 
2010:800; Skolverket, 2017a) saknas i elevernas samtal om läraren.  
 
Det samtalas även livligt i fokusgrupperna om idrottslärarens frånvaro 
av respons eller återkoppling på det eleverna gör eller gjort. Eleverna 
menar att flera idrottslärare bara ger respons när eleverna gör något 
dåligt och på så vis utgör det en nonchalant ledarroll. 

 

P2: … typ i volleybollen har vi så här typ matcher så kollar han ju, och så 
ska man typ passa varandra, så får man typ bra. Och jag har tänkt på det, 
han ger aldrig beröm men han typ säger att man gör fel ofta P1: Um det är 
sant F1: Ja han ger oftare skäll än F2: En kritik, mer kritik än beröm F1: 
Han säger du gör fel du ska göra så här, han säger aldrig om man gör det 
sedan, så säger han inte, bra! […] (Fokusgrupp 6). 

 

P1: … när vi hade Anna och man körde innebandy till exempel, den feed-
backen man fick var nästan 100 % bara från klasskamrater F1: Ja P1: Och 
Anna är ju en bra lärare på andra sätt men då var hon inte, medans Hans 
han är väl till exempel innebandytränare på fritiden också, och då sa han ju 
så här; bra du går på boll, gör så här också, och han gav ju en väldigt mycket 
feedback, och det gillar jag […] F1: Men han liksom säger vad som är fel 
också tycker jag F2: Jag tycker Hans pushar mig att han uppmuntrar mig 
att, kom igen det här klarar du, typ såna kommentarer till typ såna som inte 
brukar sporta, det fick vi aldrig av Anna F1: När vi gjorde de där volterna 
sist i onsdags, då är det typ så hära; bra tänk på det hära, alltså tänk på att 
sätt ihop fötterna så går det, alltså man bara; det går! F2: […] Jag tror inte 
någon hade gjort det om Anna hade varit med, för hon hade vart så här; om 
man kan göra volt så gör man det annars gör man det inte typ, man bara 
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men va peppande! Jag vill ju inte göra volt om jag inte klarar av det på den 
gången just, så då blir det ju att man inte vågar … (Fokusgrupp 9). 

 

Första citatet representerar den nonchalanta ledarrollen medan det 
andra citatet redogör för både en nonchalant ledarroll och en demokra-
tisk ledarroll, enligt elevernas diskussion. Forskning understryker att 
det är viktigt med återkoppling. Annerstedt (2007b) belyser det cen-
trala i att idrottsläraren har god kunskap om IH för att snabbt kunna 
ge konstruktiv samt ”korrekt” återkoppling vilket är i linje med 
Wyszynska Johansson och Henning Loeb (2015), som därtill anser att 
det krävs specifika råd gällande återkoppling. Viss respons stjälper mer 
än hjälper eleverna i deras förståelse och utveckling (Annerstedt, 
2007b; Sjögren, 2010; Wolters, 2002). Utifrån föreliggande resultat 
framträder exempel av detta. Bland annat gör idrottsläraren vissa onö-
diga korrigeringar, och likt Siedentop och Van der Mars (2004, 2016) 
förekommer oftast feedback som är rättande eller negativ, nämligen då 
något kan förbättras eller något görs fel. Positiv feedback menar han 
förekommer tämligen sparsamt. 
  
Det framträder att eleverna behöver respons när de gör något bra och 
inte endast när de gör något som går sämre samt att det är viktigt att 
läraren visar ett respektfullt pedagogiskt ledarskap (Jensen, 2011), vil-
ket också Siedentop och Van der Mars (2016) poängterat är vanligt fö-
rekommande. Vidare fortsätter eleverna att samtala om olika former av 
respons. 

 

F3: … jag tycker lärare ska, dom ska pusha en. Dom ska liksom se till att 
man tar ut sig, dom ska vara så här positiva liksom - för det gör han faktiskt, 
det gör han bra … F2: Han måste ju vara förstående också, och ha mer 
känsla för dom eleverna som kanske har lite svårare och så här … F6: Lyfta 
upp dom också, och inte bara dom som kan saker F1: Nej för är det någon 
som har jättedåligt självförtroende och typ inte är så himla bra på idrotts-
lektionen, att man lyfter upp dom istället och F6: Peppar dom lite extra F1: 
Ja precis, istället för att säga det dåliga dom gör (Fokusgrupp 10).  

 

Den gemensamma insikten som framträder är dels det Siedentop och 
Van der Mars (2016) urskiljer som den rättande feedbacken och dels 
en gemensam insikt vilken synliggör den positiva feedbacken. Eleverna 
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anser också att det är särskilt angeläget att ge positiv feedback och 
pusha elever som har det lite svårare för att stärka deras självförtro-
ende. Det framkommer både i Skolinspektionens granskning (2012, 
2014) och i andra studier att relativt många elever inte deltar i IH utan 
giltiga skäl. Detta är mindre bra då undervisningen i IH kan vara den 
enda fysiska aktivitet som somliga elever får (Ekberg, 2009). Det kan 
också vara avgörande för elevers vilja att delta, hur ledarrollen i lärar-
skapet är. Nedan kommer ett exempel hur en idrottslärare enligt ele-
vernas samtal ska vara. Med andra ord kan det skilja sig på hur en id-
rottslärare ska vara enligt styrdokumenten och hur en idrottslärare är 
i verkligheten.  

  

F1: Jag tror att det är viktigt att just att alltså det är ju stor skillnad och få 
en lärare som säger; att här får man misslyckas för här ska vi bli bättre, än 
att få en lärare som säger; nu ska ni gå och göra det här så ska jag se hur 
duktiga ni är. F4: Ja a F1: Så ska man kunna göra bra på en gång, det är 
STOR skillnad. Om man kan få misslyckas och kan få träna och göra om så 
man blir bättre, då har man ju lättare att få högre betyg, medan en lärare 
som säger gör det här, kan jag tycka vara liksom såhär. Det har, kan ha stor 
betydelse, sedan så har ju alla ett eget ansvar och visa vad man går för och 
sådant där, kan jag tro. Jag vet inte, håller ni med mig eller? F2: Ja att man 
ska våga misslyckas F3: Jo men alltså, att vara människa är ju att fela lik-
som, felar man aldrig i livet så blir man heller aldrig bättre. Så brukar jag 
se på mitt liv liksom, jag måste våga göra fel för att göra rätt sen liksom F1: 
Den som aldrig gör något misstag kan aldrig lyckas F3: Precis, jag tror 
starkt på det och jag vill alltid våga och göra någonting även om jag kanske 
bryter armen, nej men liksom jag vill alltid kunna försöka iallafall, och det 
är ju någonting som jag vill att liksom mina lärare vet att jag alltid, alltid 
vill försöka även fast jag kanske inte lyckas så vet jag att jag gjort mitt bästa. 
Det tycker jag är jätteviktigt (Fokusgrupp 11). 

 

Här beskriver eleverna att det är viktigt att få känna att det är okej att 
misslyckas, att inte behöva kunna allt inom idrottsundervisningen, åt-
minstone inte innan de fått chansen att öva. En idrottslärare som tror 
på dem och låter dem få misslyckas och göra om på nytt, är något ele-
verna värderar högt, i jämförelse med en idrottslärare som ger dem en 
chans att visa vad de kan (se även delresultat I), före de ens har fått 
pröva på det de ska ”visa upp”. Här är eleverna eniga om att: ”Det är 
live liksom” (Fokusgrupp 11). Detta är i linje med vad Annerstedt 
(2007b) skildrar då han lyfter fram idrottslärarens säregna situation i 
förhållande till andra ämneslärare. I IH handlar det om sekundsnabba 
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ögonblick då elevens prestation och kompetensnivå ska bedömas, vil-
ket i andra ämnen sker mer i lugn och ro med exempelvis skriftliga 
prov. 
 
Eleverna har tydliga önskemål och behov av hur en idrottslärare ska 
vara. De samtalar om olika aspekter där flera gemensamma drag och 
möjligheter framkommer. Det framträder också synpunkter där de lyft 
olika infallsvinklar av samma objekt. 

  

P2: Han är snäälll F1: Positiv P1: Men ändå ganska bestämd P2: Nej inte 
så, inte för sträng P1: Nej inte för sträng men F2: Men måste vara bestämd 
och trevlig, inte trevlig men typ F1: Rolig F2: Och sedan tycker jag att F1: 
Att han är med! F2: Alltså att, man har en lärare som man kan se upp till 
inom ämnet (Fokusgrupp 6). 

 

P1: Jag tycker det vi har sagt att ha en lärare som är Med på lektionerna, 
det tror jag skulle göra jättemycket. Detta typ, ifall vi spelar volleyboll så är 
han med och gör dom där runderna, då får han riktig inblick på hur vi spe-
lar också och sådana där grejer … (Fokusgrupp 7). 

 

Det som är viktigt för eleverna i fokusgrupperna och som det samtalas 
ofta om är idrottslärarens ledarroll, vilken är att denne själv ska vara 
delaktig i aktiviteterna. Eleverna upplever ofta att idrottsläraren enbart 
är och beter sig som till exempel en ”domare” som står vid sidan av, en 
kontrollerande person. Ytterligare exempel på att eleverna har behov 
av en förebild kommer i citatet nedan. 

 

F4: Jag tror det är så som i varje ämne att man behöver en bra förebild, en 
bra lärare som visar hur det ska vara och liksom, gör rättvisa. Vi har haft 
många andra lärare som inte har vart så jättebra och då blir liksom hela 
ämnet tråkigt F3: Jaa F4: För har man en bra lärare så ser man ju fram 
emot ämnet, den kanske är stöttande och då kanske det inte blir lika jobbigt 
med press och så F3: Nej det gör mycket F1: Pelle är väldigt stöttande och 
såhär komiskt stöttande, han skämtar lite grann och det är roligare då, för 
istället om någon skulle vara jätteallvarlig och hålla på och skrika på en F4: 
Ja allt blir så mycket lättare (Fokusgrupp 8). 

 

Eleverna betonar således att idrottsläraren ska delta aktivt samt att hen 
ska vara en god förebild, vilket idrottsläraren också många gånger är. 
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Eleverna framhåller att idrottsläraren bör vara någon de kan se upp till. 
De samtalar om relevansen att kunna se sin lärare som ett bra före-
döme. Resultaten visar även att elever anser att idrottsläraren är den 
största förebilden och den individ många elever tyr sig till i olika kon-
texter. Därtill belyser eleverna att idrottsläraren bör vara rättvis och 
stöttande för att det ska vara tryggt och roligt att komma till IH. Ele-
verna samtalar också om att IH då kan bli mer intressant utifrån fler 
aspekter. Att idrottsläraren är en betydelsefull person blir ofta synligt i 
analysen. 

 

P1: Man [idrottsläraren] ska ju se mycket mer på individen … individen att 
den här personen sportar inte lika mycket och då peppar jag på det sättet 
… eller hon borde observera hur den här personen, hur dennes personlighet 
är. Vad passar bäst för den här personen, inte F1: Ja det märks att de har 
delat upp liksom P1: Inte att man bara antar utifrån nåns kön F1: Nej P1: 
För då kan det ju va typ en kille som verkligen inte är bra på idrott, då så 
men ändå så får mycket mer krav på sig, på grund av att han är en kille och 
ses som att du ska kunna det här bra P1: Och alltså det finns ju lite skillnad 
mellan killar och tjejer men det är personligheten som är störst P3: Ja (Fo-
kusgrupp 9). 

 

Eleverna anser att idrottsläraren bör individanpassa undervisningen 
och då inte enbart utifrån pojkar och flickor utan se allas individuali-
teter. Vidare diskuteras det på följande vis: 

 

F1: Och inte bara lärare här utan på mellanstadiet så hade ju vi, han jäm-
förde oss alltid med sina barn. Ja men alltid dom var typ så här åtta och 
fem år, och så sa han alltid så här bara att på den här nivån ligger mina barn 
[högt upp] och här ligger ni nu [långt ner]. Det var alltid så att han jämförde 
oss och liksom tryckte ner oss så här gjorde han. Och han var liksom så här, 
man kunde aldrig få fram sina egna åsikter, för han sa alltid så här emot 
liksom F3: Jag hade ingen utbildad idrottslärare jag hade en lärare som F1: 
Vi har haft många olika som har typ F2: Vi har bara haft män F1: Nej vi 
hade ju Pia en gång F3: Fast hon är väl, jag vet inte. Men dom vi hade var 
typ lärare i svenska och engelska och grejer och hade oss. Och därför har vi 
aldrig lärt oss exempel dom rätta teknikerna liksom, därför hade vi svårt 
från min klass att komma till högstadiet (Fokusgrupp 10).  

 

Idrottsläraren tillåter inte eleverna att få ha egna åsikter och nedvärde-
rar dem genom att jämföra dem med sina yngre barn. Eleverna menar 
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att det leder till motvilja och dålig självkänsla, vilket inte främjar ele-
vernas upplevelse av IH. En annan aspekt som är synlig i analysen är 
att eleverna anser det är viktigt med utbildade idrottslärare. Deras 
samtal om outbildade idrottslärare relaterar till att eleverna inte får 
med sig de rätta kunskaperna och de rätta färdigheterna inför högsta-
diet eller gymnasiet. Om undervisningen är undermålig får de också 
svårare att nå upp till de högre betygen. 
 
Ett annat bidrag från den relationella kategorin ledarroll, är när ele-
verna samtalar om idrottslärarens förståelse och allsidighet som en 
styrka eller svaghet. 
  

F4: Han är inte så jätteduktig på att ta emot dålig kritik men han ger gärna 
ut dålig kritik F1: Ja men typ första andra lektionen i sjuan fick jag en ut-
skällning för att jag inte ville hoppa baklänges på en sån här madrass, så 
skulle alla stå runt omkring madrassen, ja och så skulle vi hoppa baklänges 
och samtidigt göra en kullerbytta, så alla fick ju så här fötter i ansiktet och 
allting. Och då sa, men så kan man ju inte göra man slår ju sig, och då blev 
han jättesur för att jag sa emot honom och så där F3: Men han skrek ju på 
dig och grejer F1: Ja gud (Fokusgrupp 10). 

 

Nyberg och Sterner (2012) beskriver att lärare i IH har utmaningar, 
varav flera av dessa utmaningar framträder i analysen. Det rör sig om 
att idrottslärarna bör ”hitta sig själv”, bli medveten om sin roll och sitt 
uppdrag som pedagog. Det här är en förutsättning för att hen ska kunna 
skapa en positiv lärmiljö. Med hänsyn till det menar forskarna att ele-
verna behöver en trygg miljö samt ställas inför utmaningar som stäm-
mer överens med deras fysiska, psykiska, sociala och kognitiva kompe-
tens. Detta för att minimera känslor av osäkerhet hos eleverna.  
 
När eleverna samtalar om vad som har störst relevans i IH, fokuserar 
de återigen på betydelsen av idrottsläraren, där även en gemensam för-
ståelse skapas.  

 

F1: Läraren tycker jag har stor betydelse i idrott F2: Läraren och klasskom-
pisarna (Fokusgrupp 10). 
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Mod: Vilken betydelse har läraren i ämnet? F2: Ganska stor F4, F1: Stor 
F1: Jättestor F2: Större roll än i andra ämnen (Fokusgrupp 11). 

 

F2: Väldigt P2: Ja F1: Väldigt stor betydelse. F2: Det är typ det ämnet som 
det känns som det påverkar mest F1: Ja […] (Fokusgrupp 9).  

 

Att läraren i IH har stor inverkan på eleverna framkommer flera gånger 
under analysens gång. Elevernas diskussion belyser att idrottslärarens 
roll är betydelsefull och mångfacetterad, med ett särskilt ansvar jäm-
fört med andra ämnen. Idrottslärarna ställs inför villkor och utma-
ningar, och eleverna indikerar ett behov av att ha idrottsläraren som 
förebild. Resultaten från lärarens ledarroll är betydelsefulla utifrån 
både styrdokumentens riktlinjer, samt med hänsyn till elevernas vill-
kor och utmaningar som de ställs inför i IH. 
 
 

Sammanfattande analys av lärarskap 

 
Elevernas gemensamma kunskaper om sina egna och om en mångfa-
cetterad idrottslärares villkor och utmaningar i IH, speglar framförallt 
idrottslärarens deltagande, elevernas delaktighet och variation i id-
rottsundervisningen. Andra frågor som det samtalas om gällande id-
rottslärarens ledarroll är medbestämmande, feedback, rättvisa, trygg-
het, respekt, idrottsläraren som förebild och att eleverna anser det vik-
tigt att idrottslärarna är utbildade i IH. I analysen framträder olika le-
darroller - den demokratiska, den mer auktoritära och den nonchalanta 
ledarrollen, vilket synliggör ett visst lärarskap. 
 
En social representation (Moscovici, 2001b, 2008) som eleverna ge-
mensamt formar och beskriver är att av alla olika lärare inom skolan är 
idrottsläraren den viktigaste. De menar att läraren i IH har en unik roll 
att på många olika plan kunna göra intryck hos eleverna. Å ena sidan 
åt rätt riktning i livet men å andra sidan åt fel riktning. Den relationella 
kategorin (Marková m.fl., 2007) lärarskap tolkas som att eleverna ob-
jektifierar idrottslärare med yttre och inre egenskaper och förankrar 
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det med en bekant förebild av hur en idrottslärare bör vara. Att en id-
rottslärare ska ha utbildning i ämnet IH är en social representation 
som framkommer ur elevernas samtal. Deras sociala representation 
om outbildade idrottslärare är att eleverna inte får med sig de rätta 
kunskaperna och de rätta färdigheterna.  
 
Det förekom även en form av kognitiv polyphasia, exempelvis att ele-
verna samtalar om hur en idrottslärare ska vara. På så vis skapar ele-
verna genom kommunikation att de ”kom överens” och/eller att olika 
representationer av samma objekt förekom parallellt i samexistens 
(Jovchelovitch, 2002, 2007; Moscovici, 2001b, 2008). Vidare fram-
kom en gemensam kunskap om att idrottslärarens professionella upp-
drag och goda kvaliteter bör genomsyra undervisningen mer. Samtidigt 
som idrottsläraren ska göra eleverna mer delaktiga i utförandet av id-
rottsundervisningen och lärandet. Den sociala representationen ledar-
roll är exempel på då en mångfacetterad idrottslärare uppstod i elever-
nas samtal och utifrån en reflekterande ledarroll kan ett gott lärarskap 
åter bli levande.  
 
 

Undervisning 
 
Ur analysen framträder olika aspekter av vad IH är för de här eleverna. 
I samtalen är undervisning och dess olika beståndsdelar frekvent före-
kommande. Det som framkommer står i kontrast till vad som stipule-
ras enligt Lgr11. Eleverna betonar undervisningsprocessen som ett be-
tydande område, där eleverna skapar uppfattningar om vad de anser är 
bra undervisning och mindre bra undervisning. Enligt eleverna är även 
interaktion med idrottsläraren centralt för att skapa trygghet och del-
aktighet. Utifrån Lgr11 är lärarens ansvar att gemensamt med eleverna 
”planera och utvärdera undervisningen, och förbereda eleverna för del-
aktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 
präglar ett demokratiskt samhälle” (Skolverket, 2017a, s. 16). Men i 
motsats till detta visar ofta elevernas diskussioner istället på avsaknad 
av delaktighet. De anser att de inte har något inflytande på undervis-
ningen och uttrycker att de skulle vilja få ta ett större ansvar och vara 
delaktig i undervisningens innehåll och form. 
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Enformighet 

 
Eleverna samtalar om att undervisningen är enformig och att de behö-
ver mer variation för att motiveras och utvecklas inom IH. De uttrycker 
att de har haft samma övningar i hela högstadiet och att de sällan får 
pröva på nya. De eftersöker också att få diskutera ämnet tillsammans 
med idrottsläraren, vad IH skulle kunna innehålla. Vidare framkom ett 
förslag om att de efter varje lektion önskar att de tillsammans med id-
rottsläraren kan få diskutera om det de praktiserat. Vad som var gi-
vande och roligt eller inte, samt vad som kan göras annorlunda. Vidare 
anser de att ”man har ju lättare att prestera bättre om man tycker det 
är kul och så, har man ju” (Fokusgrupp 10). Alerby m.fl. (2012, s. 47) 
lyfter fram en liknande bild utifrån sin studie och skildrar vikten av att 
”det ska vara kul att lära!”. En annan fokusgrupp samtalar om ämnet 
som enformigt. 

 

P1: Vi kör bara såhär saker som vi alltid gjort förut, vi testar inga nya grejer 
typ P3: Det är mycket enformigt F1: Har du något att tillägga? P2: Det är 
väl ändå friare än dom andra ämnena F1: Basket har vi också P2: Typ än 
dom teoretiska ämnena, det är ju friare med idrotten F1: Ja (Fokusgrupp 
6). 

 

De anser att ämnet behöver utvecklas till att bli friare i sitt innehåll 
samt att förändring med fler inslag av till exempel friluftsliv skulle be-
hövas. 

 

P2: Att det måste va mera Fritt, inte bara samma saker hela tiden F2: Fast 
det beror ju på, inte bara fritt för då, P1: Mer variation P2: Ja variation F2: 
Det kommer ju inte bli så, alltså uppstyrt. För jag tycker alltså att lärarna 
ska planera mer så att det inte blir enformigt P1: Ja variation F1: Ja vari-
ation, men inte för mycket fritt heller för då kommer ingen göra någonting 
P2: Ja så är det faktiskt F1: Ja F1: Och paddla kanot tycker jag var en bra 
idé, och göra eld, skateboard P2: Överlevnad F2: Bygga tält och sådant där 
då, eller bygga hyddor kan vi lära oss P2: Det skulle vara kul faktiskt (Fo-
kusgrupp 6).  

 

Här visar eleverna olika sidor av hur undervisningen kan utformas. Ex-
empelvis samtalar de om efterfrågan av variation, men betonar också 
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att det inte får bli för fritt, att de ska få bestämma allt innehåll. De anser 
att idrottsläraren bör göra en varierad planering och ge förslag på så-
dant de tror alla elever skulle uppskatta. Idrottsläraren bör även pla-
nera mer än vad hen gör och då utgå mer utifrån variation, så inte IH 
upplevs enformigt. Vidare diskuteras variation och enformighet i relat-
ion med kursplanen.  

    

P2: Men han säger ju alltid att vi ska gå och måste göra allt det där som 
står i kursplanen för att få betyg F1: Men vi förstår väl också att vi måste 
göra det som står i kursplanen men eftersom ingen annan lärare gör det så 
kanske man kan ändra lite. Kanske kan byta ut något som står i kursplanen 
P3: Man behöver inte ha samma i tre år F2: Eller göra det roligare på roli-
gare sätt F1: Um F2: Sen i kursplanen kanske det står att man ska göra 
någon viss grej men man kanske inte behöver göra volleyboll för att utföra 
det, man kanske kan spela fotboll för att utföra det. Så man byter grej lik-
som […] P2: Det att det är enformigt tycker jag är det som är värst med 
idrotten, att vi gör bara samma saker P1: Då tröttnar man P2: Ja, och då 
vill man inte ha idrott längre F1: Och absolut dom som inte är intresserade 
av idrott överhuvudtaget, dom tröttnar ännu snabbare (Fokusgrupp 7). 

  

Utdraget visar på en viss förståelse för att det finns ett regelverk att 
följa, i detta fall en kursplan i IH. Eleverna utvidgar dock samtalet och 
menar att det bör kunna gå att byta ut många aktiviteter till andra, för 
att variationen ska bli större. Det som inträffar är att eleverna anser att 
IH blivit ett mindre roligt ämne bland annat på grund av den enformig-
het som råder, vilket kan bidra till att de inte engagerar sig. De belyser 
också att för att attrahera de elever som av olika orsaker inte är för-
tjusta i IH, är det förödande att ämnet blivit så enformigt. Dessutom 
framkommer i analysen att de är medvetna om att IH är betydelsefullt 
för dem och för deras kommande livsstil. 
 
För att runda av detta avsnitt, så avslutas det med ett citat som tydligt 
belyser elevernas upplevelse: ”P1: Jag tycker ifall man skulle samman-
fatta idrottsämnet i ett ord, så är det typ, enformigt” (Fokusgrupp 3). 
Med hänsyn till elevernas syn på innehållet så behöver ämnets innehåll 
och undervisning ses över, vilket tidigare forskare även har framhållit 
(Amade-Escot & O’Sullivan, 2007; Kirk, 2010). Risken är överhäng-
ande att elevernas uppfattning om IH som ett enformigt ämne går ut 
över deras motivation och därmed lust till att lära och utvecklas i IH. I 
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förhållande till det beskrivna argumenterar Kostenius (2011) för vikten 
av att skapa ömsesidiga relationer mellan elev och lärare. I praktiken 
kan det innebära att eleverna är diskussionspartners om innehåll och 
struktur för lärande. 
 
 

Innehåll och form 

 
I analysen framträder skiftande infallsvinklar av undervisningen som 
visar på elevernas upplevelser av IH:s innehåll och form. I citatet nedan 
belyser eleverna vikten av solidaritet. 

 

F2: … Så det blir så uppdelat dom som inte vill sporta alls dom liksom blir 
med varandra och liksom P1: Det borde vara mer inriktat på aktiviteter 
som man inte kan göra på en elitnivå så att säga, eller F1: Med alltså blan-
dade grupper mer P1: Ja då slipper man ju dom här indelningarna i klassen 
[de bra ihop och de sämre ihop] F1: Ja precis, och då blir det nog bättre 
sammanhållning i klassen, och då tror jag det blir roligare också (Fokus-
grupp 9). 

 

Tidigare i detta delresultat har det åskådliggjorts citat där eleverna 
samtalar om mer variation och mer aktiviteter liknande exempelvis fri-
luftslivsaktiviteter. Citatet ovan utgår från en liknande ståndpunkt, då 
eleverna anser att innehållet i IH ska vara inriktat på aktiviteter som 
inte är prestationsinriktat och inte behandlar de typiska elitidrotterna. 
Om innehållet i IH inte rör sig om de traditionella idrottsaktiviteterna 
med elit och tävlingsfostran, uttrycker eleverna att idrottsämnet skulle 
bli mer på allas villkor. De betonar också att det troligen skulle utveck-
las solidaritet och en tryggare social miljö. IH producerar nu som förr 
tävlingsinriktad och prestationsinriktad idrott (Kougioumtzis m.fl., 
2011), vilket Toriola m.fl. (2010) för ett antal år sedan förväntade sig 
en reform mot, nämligen att Physical Education (motsvarande IH i 
Sverige) skulle bli ett mer hälsofrämjande ämne, vilket de då anser 
även skulle gynna deltagandet i idrottsundervisningen (ibid.).  
 
Eleverna samtalar om att idrottsläraren är alltför snabb och otydlig i 
sina genomgångar, inför de aktiviteter som ska utövas. Därtill anser de 
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även att det är för få genomgångar. Denna undervisningsform diskute-
rades livligt i negativ ton.  

 

F5: Det skulle vara bra med lite mer genomgångar, såhär gör du och så 
visar han mer. Nu var det mer att han gick igenom några så fick man typ 
luska ut själv på det där streckgubbepapperet hur man skulle göra, och det 
var ju F4: Och så typ han hade sina videors som han sa, men kolla på vi-
deon. Men alltså, om någon kan någonting så ser man ju inte vad de gör, 
men de liksom har ju sina tekniker och liksom det är ju inte som att man 
ser det, utan det är ju sådant dom gör liksom bara för att dom vet hur dom 
ska göra. Och så ser det jättebra ut och så fattar man inte hur dom gör, och 
så försöker man själv och så går det inte (Fokusgrupp 1). 

 

Eleverna anser att utmaningen är för stor för att de ska kunna förstå 
hur de ska göra och vad de ska lära sig. Syftet med idrottsundervis-
ningen blir också svår att förstå och går förlorad. I analysen framkom-
mer det att eleverna anser att idrottsläraren bedömer eleverna utifrån 
förmågor de inte har. Att idrottsläraren förutsätter att eleverna kan 
uppgiften de får, trots att de ännu inte fått lära sig ”momentet”. Det 
framträder även i analysen att elevernas upplevelse är att idrottslära-
ren vill göra det enkelt för sig, medan de tvärtom vill att han ska vara 
mer delaktig tillsammans med eleverna i aktiviteterna. 
 
I fokusgruppsintervjuerna tydliggörs att det var viktigt hur idrottslära-
ren organiserar de olika aktiviteterna, i synnerhet de aktiviteter där det 
finns elever som känner sig mindre modiga eller obekväma i undervis-
ningssituationen. 

 

F2: Jag tycker de ska lyssna mer på vad vi vill göra och fråga oss; Vad vill 
ni göra och så får vi rösta F1: Ja och speciellt, och dom gånger man vågar. 
För jag känner att jag kanske inte vågar stå på händer när hälften av kil-
larna i klassen står där och är skitduktiga, och nu när dom ändå var borta 
då kanske man känner så här att nu kan man visa alltså att man är bra på 
någonting och då kan man ju göra någonting som man tycker är kul, för då 
kanske man också är bättre på det. Och då vågar man ju också (Fokusgrupp 
4). 

 
Eleverna menar att idrottsläraren bör planera och organisera utifrån 
de förutsättningar som för stunden råder. Det vill säga att eleverna an-
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ser att idrottsläraren ska vara mer flexibel, så att när en situation upp-
står där pojkarna inte deltar kan flickorna få göra andra aktiviteter som 
de annars inte vågar. Eleverna diskuterar även om att det sker relativt 
ofta att någon elev inte vill visa för hela klassen, exempelvis att stå på 
händer. Problematiken kan bli att eleven inte vågar visa och att idrotts-
läraren istället tror att eleven inte kan. 
 
Kommande utdrag illustrerar ett samtal mellan eleverna där de disku-
terar innehållet i IH. De jämför också sin skola med andra skolor och 
önskar att deras skola skulle kunna tänka lite mer utanför ramarna. 

 

F1: Jag vet att X-skolan … Dom hade i alla fall så här fotboll i snö i lössnö 
F3: Oj! F1: Alltså dom hade väldigt mycket sådant där F3: Ja, det är ju 
jättebra F1: Dom tänker lite outside the box, det tycker jag är så Jättebra 
F4: Det hade vart kul och göra, fotboll i snön alltså F3: Det är ju väldigt 
svårt att lämna våran skola, alltså vi tänker innanför boxen hela tiden, vi 
får inte göra, vi har inte råd med det F4: Och alltså rädd för att prova nya 
saker F3: Ja, helt sjukt vad denna skola är rädd för att finna liksom F1: 
Skolan är lite såhär att det måste är mycket regler och, det är väldigt synd 
F3: Ja F1: Det är säkert bra också på något sätt men det begränsar väldigt 
mycket F3: Ja det är ju inte regler som är omöjliga liksom, det är ju inte så 
att vi säger langa alkohol liksom, det är ju inte sådant vi säger liksom, det 
är ju kan vi spela lös, kan vi spela fotboll i lössnö liksom F1: Ja F3: Det är 
ju ungdomar som vill kunna se möjligheter och ha roligare i skolan liksom. 
Det är det enda vi begär liksom. Dom är väldigt så här inlåsta och ja (Fo-
kusgrupp 11). 

 

I Lgr11 (Skolverket, 2017a) står det beskrivet att läraren skall ansvara 
för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Det behö-
ver dock inte betyda att eleverna ska spela fotboll i lössnö, men det är 
ett sätt att tolka läroplanen. Eleverna anser att idrottsläraren inte var 
anpassningsbar och återigen inte varierade sin idrottsundervisning så 
att den blev stimulerande och utvecklande. De anser i vissa avseenden 
att det till en viss grad är bra att bibehålla ”inside the box” men att id-
rottsämnet skulle gynnas av att idrottsläraren och skolan även tänker 
mer ”outside the box”. Analysen mynnar ut i att eleverna anser att id-
rottslärarna bör ha större tilltro till dem och låta dem få mer inflytande 
i utformandet av innehåll, arbetssätt och arbetsformer. Det sagda mot-
svarar också lärarnas riktlinjer i Lgr11 - att eleverna ska få ett reellt in-
flytande över utbildningen (Skolverket, 2017a). 
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Elevernas synsätt går i liknande riktning som Kostenius (2011) gör gäl-
lande, då hon anser att elever är medskapare till att forma skolan till en 
positiv lärmiljö. Ett exempel på detta kan vara att lärare uppmuntrar 
eleverna att samtala om både kontroll och valfrihet av strukturer för 
lärande. Dessutom menar hon likt Larsson (2004, 2012a) att eleverna 
är de som har mest kunskap om IH och sin egen lärmiljö samtidigt som 
elevernas upplevelser av idrottsundervisningen förefaller ha blivit vik-
tigare än tidigare. Av bland annat den orsaken är det viktigt att lyssna 
till deras erfarenheter samt åsikter. Med andra ord finns det också ett 
utvecklingsbehov gällande undervisningsmetoder, och specifikt i fråga 
om hur lärandemålen ska uppnås, menar Redelius m.fl. (2015). Vidare 
samtalas det om att när eleverna exempelvis ska lära sig att spela hand-
boll, menar de att det blir på en alltför ytlig nivå. 

 

F1: Jag skulle också vilja lära mig lite hur det är man spelar, alltså hur man 
liksom typ handboll alltså hur man passar upp och hur man ställer upp la-
get liksom och hur man ska passa mellan spelarna för att kunna göra mål 
och typ försvarsspel har jag ingen aning om hur man gör det liksom, man 
bara står där och bara typ försöker ta bollen och så bara; nej det funkar inte 
liksom F3: Men det skulle man ju kunna ha som läxa också typ att man 
kollar typ det P1: Research! F3: Ja men typ på datorn, det är ju hur enkelt 
som helst liksom. Så man har lite koll på det typ (Fokusgrupp 5). 

 

Citatet påvisar elevernas frustration i att de inte får lära sig att spela 
handboll. De vill få kunskap om hur spelet verkligen går till och inte 
bara ”spela handboll”. Denna diskussion hänger samman med tidigare 
gruppers samtal om bland annat fler genomgångar. Analysen visar att 
de behöver få det fundamentala först, på vilket sätt spelas handboll, 
vilka spelsätt och upplägg finns med mera. Detta leder då till att ele-
verna kan uppleva en innebörd. En tolkning av detta utifrån idrottslä-
rarens avsikt, kan dock vara att idrottsläraren utgår från kursplanen 
som inte alls beskriver att det är handboll som eleverna ska få kunskap 
i och om, utan handboll används enbart som en undervisningsaktivitet. 
IH handlar istället om att få kunskap i och om rörelse (se även Arnold, 
1999; Annerstedt, 2007a). Med andra ord handlar handbollsspel på fri-
tiden om ”att vinna och kunna själva sporten”, men IH syftar till ut-
veckling av mångsidig rörelse- och kroppsliga förmågor. Det vill säga 
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att aktiviteten har sin utgångspunkt i lärandemålen och ska relateras 
till det centrala innehållet. 
 
En spännande diskussion som uppkom var också att eleverna skulle 
kunna insamla kunskap om till exempel handboll, som läxa. Friluftsliv 
och olika aktiviteter utomhus var också innehåll som det samtalas om 
i fokusgrupperna. Det föreföll som om just dessa aktiviteter var för-
knippade med värdet och meningen med IH i deras framtid. 

 

P3: Sen så tycker jag lite mer friluftsliv ska vi ha, alltså roligare som man 
kan ha nytta av det när man är ute i skogen P1: Ja F1: Jag tycker det är bra 
att man har lite av allt, att man byter ofta för vi håller ju inte på med bolls-
port en termin liksom utan att man varierar, för alla gillar ju olika P2: Um 
F2: Ja men det tycker jag är bra med onsdagslektionen när vi har fysisk 
idrott, den är bra för då har vi liksom tre gånger med orientering och tre 
gånger med gymnastik och dans och bollsport och friluftsliv och vad det nu 
är P3: Då känns det ju som vi har idrott också F1: Ja a P1: Man vill ju in-
troducera Sveriges ungdom för, man vill iallafall ge dom en bra livsstil och 
så för att vi ska ju, jag antar att anledningen till att vi har så mycket teori 
för jag har ju märkt att vi fått massa såhär att man ska äta rätt och såhär 
fungerar kroppen såhär ska vi göra. Det är väl som en motreaktion för att, 
ja vi blir ju fetare i västvärlden, övervikt är ju ett större problem och det 
antar jag att det är en reaktion F1: Då känns det som att det är bättre att ha 
ett konditionspass mer i veckan med idrotten då, men alltså P1: Nej men 
alltså det känns ju att man måste visa barn vikten av att äta rätt, ja men inte 
att man går så långt att det är till att så här gör dom om du vill bli elitidrot-
tare P2: Um (Fokusgrupp 9). 

 

Eleverna samtalar om nyttan med ämnet och idrottsundervisningens 
innehåll och form. De samtalar även i ett vidare samhällsperspektiv om 
varför de har IH och vilka positiva effekter det innebär att vara hälso-
sam. De är eniga om att IH inte ska sträva efter samma mål som elitid-
rottare, men att innehållet i IH ska hjälpa dem till en bättre livsstil. IH 
är enligt eleverna till för att skapa en sundare livsstil bland Sveriges 
ungdom, vilket exempelvis Engström (2010) resonerade kring då han 
betonade att fysisk aktivitet har stor betydelse för människans hälso-
tillstånd samt för samhällsekonomin. Eleverna är också väl medvetna 
om att ”de blir fetare i västvärlden”. Övervikt och fetma hade 2016 ökat 
bland båda könen och i åldersgrupperna 16-64 år. Omkring hälften av 
befolkningen i åldern 16-84 år har i dag övervikt eller fetma, vilket är 
ett växande folkhälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
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Ömsesidig respekt  

 
Hela skolan ska främja elevers harmoniska utveckling. Utifrån innehåll 
och arbetsformer ska undervisningen vara varierad och balanserad. 
Eleverna ska mötas av respekt och omsorg om den enskildes hälsa och 
utveckling (Skolverket, 2017a). Utifrån köns- och hänsynstagandeper-
spektiv diskuteras simundervisningens form och hur eleverna önskar 
att den undervisningen gestaltades. 

  

F2: Ja men alltså jag vill inte ha en manlig idrottslärare när vi är och sim-
mar, utan då får dom gärna F1: Mm F2: Alltså jag har inga problem med 
att typ simma vara i badhus och så där simma med killar och grejer, men 
att när det är simträningar att dom kan skilja på killar och tjejer, så att kil-
larna får en manlig idrottslärare och tjejerna får en kvinnlig. För man, alltså 
killarna kan ju känna sig uttittade av en kvinnlig idrottslärare också, så att 
det blir så här F3: Men att dom delar på tjejer och killar överhuvudtaget 
när vi åker och simmar tycker jag F2: Umm F3: För att, även om jag känner 
mig bekväm inför killar på badhuset är det ju långt ifrån alla som gör det. 
Alltså delar, så dom åker med en buss en dag med tjejer bara och så (Fo-
kusgrupp 10). 

 

Detta förslag är ett exempel på hur de vill simundervisningen ska ut-
formas. På högstadiet menar eleverna att de bör få ha två idrottslärare, 
en kvinnlig och en manlig. De samtalar också om att det är bra utifrån 
ett kulturellt perspektiv att fler elever från andra länder även skulle 
tycka att simundervisningen blev mer lätthanterlig. Vidare anser ele-
verna att det alltid vore bra att ha två idrottslärare. De tror då att fler 
elever skulle känna sig trygga och bekväma samt att variationen på in-
nehållet skulle öka. Ytterligare en aspekt som framkom i samtalen be-
rör de idrottsaktiviteter som innebär att eleverna är tvungna att utföra 
aktiviteten själv och dessutom när nästan alla tittar på. 

 

F3: Och så typ inte ha sådana här jobbiga idrottslektioner som gör liksom 
att man behöver göra saker själv. För det finns liksom ibland att man ska, 
man sitter på en bänk och så ropar dom en siffra och så ska man springa ut 
på planen, och så ibland kan det vara en och en, två och två, och inte göra 
sådana saker där alla måste titta på en F2: Ja Flera: [Nickar] F1: För det 
är väldigt jobbigt när folk tittar F2: Man vill ju inte känna sig uttittad på en 
idrottslektion F3: Om det kommer en så här, ja en och en där då så sitter 
någon längst fram som verkligen inte känner för att göra det själv, så måste 
man göra det ändå, man har inget val F1: Så hade jag en gång och det var 
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så hemskt men jag blev förbannad istället, jag blev förbannad på honom så 
då tog jag ut det på planen istället […] F3: Samma med det här när vi har 
gemensamma idrottslektioner så är han alltid och kollar på 9A för att dom 
är så mycket bättre än oss, och han liksom ler alltid så här och är med och 
hejar och peppar, och det gör han aldrig på våra lektioner F1: Han är väl 
missnöjd över att han fick en dum klass F3: Ja […] (Fokusgrupp 10).  

 

Känslan av att inte räcka till eller att inte vara lika bra som andra kam-
rater, är en tydlig föreställning som framkom i elevernas diskussioner. 
Upplevelsen av att bli uttittad och oron för att göra bort sig är ett ge-
mensamt drag hos många elever. Visst finns det elever som har gott 
självförtroende och ”bara gör”. Men det är också inför dem som ele-
verna med sämre självförtroende belyser att det är mest påfrestande att 
visa upp sig för. De hoppas att idrottslärarna ska tänka mer på att inte 
utsätta eleverna för obekväma situationer, det är tillräckligt som det är 
ändå, beskriver de.  
 
I analysen framställs att det behövs ömsesidig respekt för att idrotts-
undervisningen ska upplevas trygg. Elever som mår dåligt eller lider av 
exempelvis de skönhetsideal som påvisas om kroppen, isolerar sig psy-
kiskt och uteblir såväl mentalt som fysiskt från IH (Hardman, 2009; 
Toriola m.fl., 2010; Öhman, 2007). Det går således även att förstå detta 
utifrån Webb m.fl. (2008) som framhåller att det grundläggande om 
hälsa och skönhetsideal är att kroppens inre delar bara ses som bety-
dande om det förbättrar det yttre.  
 
IH är unikt på så vis att allt eleverna gör syns så tydligt, både det som 
är bra och det som är mindre bra. Därför vågar vissa elever inte ens 
försöka prova sådant de anser är svårt. 

 

F2: Precis, och liksom inte vågar visa, vågar försöka P1: Det kan ju vara 
vilket som helst liksom. Det kan ju vara att jag inte tycker om matte liksom 
och är rädd för att göra fel F2: Fast du visar ju inte, du sitter ju inte och 
visar hur du räknar, som du gör på idrotten. Om du säger: gå och skjut mål, 
då står ju alla och kollar när du skjuter mål. Eller om du ska lägga en straff, 
du visar ju inte hur du räknar. Du behöver ju inte visa ditt prov om du kän-
ner det P1: Mm P3: Men grejen är ju den att Alla gör ju fel. Man måste ju 
våga göra fel, om man inte vågar göra fel kommer man aldrig lära sig 
någonting F1: Nej (Fokusgrupp 2). 
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Citatet avslutas med att eleverna också menar att de måste våga miss-
lyckas, det är så de lär och utvecklas. Av den orsaken kan det vara vik-
tigt att peka på att det finns en miljö som de upplever respektfull och 
känner sig trygga i - en idrottsundervisning som är för alla. 
 
 

Sammanfattande analys av undervisning  
 
Avsnittet har behandlat den relationella kategorin undervisning uti-
från ett antal aspekter. Elevernas gemensamma kunskaper om under-
visning och dess villkor och utmaningar i IH, speglar framförallt id-
rottsundervisningens enformighet, innehåll och form samt ömsesidig 
respekt.  
 
Eleverna uttrycker som en gemensam kunskap att idrottsundervis-
ningen ofta upplevs som enformig och inte för alla. Elevernas specifika 
gemensamma kunskap om idrottsundervisning, objektifieras som nå-
got enformigt och förankras (Moscovici, 2001b, 2008) i önskan om mer 
variation i undervisningen. De menar också att det var för lite av ge-
nomgångar för att de ska kunna förstå vad de ska lära sig och hur de 
bör utföra olika moment i undervisningen. Vidare samtalar de om att 
de förmodar att idrottsläraren emellanåt vill göra det lätt för sig genom 
att inte planera undervisningen, utan ser till att eleverna får ”sköta sig 
själva”. De uttrycker det som att idrottsläraren tar för givet att eleverna 
kan allt, trots att det inte är så. Deras gemensamma kunskap är att id-
rottsläraren ska vara mer delaktig i undervisningen.  
 
När denna sociala representation (Moscovici, 2001b, 2008) framträder 
i materialet formas upplevelser av objektet (undervisning) till konkreta 
föreställningar, vilka är att idrottslärarens undervisning bland annat är 
oplanerad och otydlig. Denna objektifiering av idrottslärarens under-
visning förankras sedan med elevernas sociala nätverk av betydelser, i 
detta fall hur eleverna önskar att idrottsundervisningen skulle vara. 
Genom att de samtalar med varandra och relaterar till sociala värde-
ringar, ges en inre koherens, vilket gör att det skapas en social repre-
sentation. Denna representation handlar om att de anser att idrottslä-
rare bör vara mer aktiva och visa respekt, samt att det är en fördel med 
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fler tydliga genomgångar så att alla elever har möjlighet att kunna lära 
sig och förstå idrottsundervisningens mål.  
 
I analysen framträder också att innehållet i IH gynnas av att eleverna 
kan se nyttan av det de ska göra och lära sig, allt för att kunna uppleva 
det meningsfullt. Friluftsaktiviteter av olika slag är det som eleverna 
främst vill lära sig och som skapar framtidsbetydelse och nytta. Ytter-
ligare en aspekt som eleverna kom fram till i samtalen är att de önskar 
de kunde få ha två idrottslärare, en kvinnlig och en manlig. Detta sär-
skilt vid simundervisningen, för att alla elever ska både kunna och våga 
delta samt känna sig bekväma. Den gemensamma kunskapen som ele-
verna samtalar om gällande idrottslärarens undervisningsprocess, re-
sulterar i en social representation, den relationella kategorin (Marková 
m.fl., 2007) undervisning. 
 
 

Inre miljön 
 
I elevernas samtal framställs olika aspekter av elevers inre miljö (men-
tala- och inomhusmiljö). Det rör sig exempelvis om miljön i idrottshal-
len, i omklädningsrummet, i duschen, inom klassen och den inre mil-
jön hos idrottsläraren och eleverna samt dess betydelse. De aspekter 
som speciellt synliggörs utifrån den inre miljön är otrygghet och iden-
titet. 
 
IH är ett ämne som för vissa elever upplevs olustigt, med alla de mo-
ment som så tydligt uppvisas genom deras kroppar. Analysen visar att 
eleverna tillsammans formar insikter om otrygghet och om idrottsun-
dervisningens identitetsskapande karaktär. I enlighet med det be-
skrivna är det av stor vikt att lyfta några aspekter från kursplanen i IH, 
exempelvis att eleverna ska ges kunskaper om hur fysisk aktivitet för-
håller sig till fysisk och psykisk hälsa. De ska också ges möjlighet att 
utveckla samarbetsförmåga och respekt för andra (Skolverket, 2017a). 
Vidare menar Skolverket att skolans mål är att eleverna undervisas i att 
”ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande be-
handling, samt medverkar till att hjälpa andra människor” (Skolverket, 
2017a, s. 12). Klarar skolan av att skapa en positiv inre miljö kommer 
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sannolikt otryggheten hos eleverna att minska och parallellt framkalla 
ett uppbyggande synsätt i elevers identitetsskapande, som särskilt på-
går under denna tid i elevernas liv (Hwang m.fl., 2015). 
 
 

Otrygghet 

 
Att eleverna ska få känna sig trygga i skolans miljö kan låta som en 
självklarhet, men behöver ytterligare betonas. Alla elever upplever inte 
trygghet utan upplever obehag av olika anledningar, vilket exempelvis 
denna avhandlings informanter visat på gällande IH. En enkätunder-
sökning gjordes 2016 som visar att mer än var tredje elev av drygt 
3200 högstadieelever från ett 80-tal skolor duschade sällan eller aldrig 
efter idrotten. I samband med denna studie reagerade forskare, vilka 
efterlyste mobilförbud och duschbås (Jönsson, 2016). Det framkom 
även i fokusgruppsintervjuerna att många elever inte anser det är till-
räckligt tryggt att duscha, av olika anledningar.   

 

F3: Och det är jättefå som duschar om dom, alltså jag förstår inte varför 
dom inte bara kan slänga upp F2: Det är ju inte bara vår klass, alltså det är 
ju typ alla klasser på hela skolan, som det finns folk som inte vill eller vågar 
duscha F1: Och då borde det ändå vara ganska högt prioriterat att sätta upp 
draperi, för det kan ju hjälpa jättemånga. Jag skulle duscha om det fanns 
draperi F3: Sen så hade han [idrottsläraren] ju sådan ursäkt att alla måste 
vara bekväma med att ha duschdraperi, man bara, jaha! Då måste ni fråga 
alla andra sa han, och då tycker jag att det kan väl han göra i och med att 
han har eleverna F1: Vadå? F3: Jo men han sa ju att alla måste vara be-
kväma med att ha duschdraperi innan jag kan sätta upp dom, sa han F1: 
Ja, men då kan man ju om man inte vill ha duschdraperi, kan väl ha det 
öppet, då behöver man ju inte dra igen det F3: Ja, men tydligen skulle alla 
vara med på det F1: Men vem skulle inte va bekväm med ett duschdraperi, 
förstår inte? F3: Nej det var hans ursäkt, så han skulle kunna dröja ut på 
det, nej jag vet inte (Fokusgrupp 10). 

 

I detta samtal diskuterar och problematiserar eleverna duschsituat-
ionen som en otrygg inre miljö, vilken eleverna emellertid har en lös-
ning på som skulle göra att duschsituationen inte skulle behöva vara 
ett lika stort problem. Eleverna menar att om det finns duschdraperier 
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skulle fler elever duscha och fler elever skulle också oftare vara delakt-
iga i undervisningen.  
 
Det finns fler exempel på varför duschdraperier behövs. Eleverna me-
nar att de avstår hellre idrottsundervisningen än att bli tvingad att byta 
om i omklädningsrummet och att sedan behöva duscha.   

 

F1: … Och sedan det här med omklädningsrummet och sedan efter när man 
ska duscha, man kanske känner sig lite osäker och tycker det är pinsamt. 
F5: Då tycker jag det är väldigt, skulle vara väldigt bra att ha kabiner eller 
typ vad heter det? F1: Draperier F5: Ja draperier så, det har inte vi och då 
står man alltså F2: Det är inte kul, då är det väldigt bra att vi är sista lekt-
ionen, för då kan man liksom gå hem så (Fokusgrupp 1). 

 

Idrottslärarens uppgift är bland annat att främja elever att vara öd-
mjuka, att kunna visa förståelse, att kunna visa ömsesidig respekt och 
skapa lojalitet tillsammans med eleverna (Skollag, 2010:800; Skolver-
ket, 2017a), och samtidigt föregå med gott exempel. Detta saknas hos 
idrottsläraren i elevernas diskussioner. Ytterligare några exempel som 
förstärker detta är elevernas upplevelse av tvång att duscha, likasom 
nedvärderande uttryck om överviktiga elever.  

 

F1: Och sen om dom vill att folk ska duscha, alltså dom kan inte förvänta 
sig att alla är bekväma med sin kropp, att alla vill duscha med andra folk. 
För det är ju jättefå som duschar i vår klass F5: Umm F1: Ja Matte [idrotts-
läraren] blir typ irriterad och förbannad fort vi inte duschar F2: Ja F3: Och 
bara för killarna … duschar och har inget problem med att det är inget dra-
peri, så finns det, jag tror det är ganska mycket mer hos tjejer så, att vi 
tycker det är väldigt jobbigt F2: Men sa inte han i bussen igår att det var 
några killar som brukar duscha med kalsonger, dom är ju inte heller be-
kväma med sin kropp hela tiden liksom. Det blir ju väldigt mycket så här, 
alltså det blir ju lätt att folk tittar på varandra och så där och småsnackar 
[…] (Fokusgrupp 7). 

 

F6: … Jag har en kompis som, eller hon har vart haft problem med lite 
övervikt och så där, men det ligger liksom i hennes gener och så där, hon 
kan inte rå för det. Hon har haft jättejobbigt med det, hon har liksom för-
sökt svälta sig själv för att gå ner i vikt och allt möjligt, och sedan så sa 
hennes gympalärare att, eller det är vår också, men han sa till henne att hon 
var för tjock för att få ett betyg. Så hon blev underkänd för det F1: Han 
borde, fan, alltså jag blir så sur för han, usch … (Fokusgrupp 10). 
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Föräldrar tillsammans med skolan och idrottsläraren besitter viktiga 
roller i att skapa trygghet och självkänsla hos eleven, men även att 
skapa respekt för sin person och sitt arbete (Skolverket, 2017a). Ur ana-
lysen framkom istället att elevernas upplevelser indikerar otrygghet 
och låg självkänsla. Duschsituationen har varit en problematisk ange-
lägenhet under många år där elever har känt sig både obekväma och 
kränkta. I analysen framträder det att idrottslärarna inte har förståelse 
för denna situation utan nonchalerar elevernas oro.  
 
Det andra citatet visar kroppens betydelse och elevernas samtal om att 
idrottslärarna inte är respektfulla mot dem, speciellt inte mot dem som 
har övervikt. De anser att istället för att vara nedvärderande kan id-
rottsläraren skapa möjligheter för elever med övervikt, så de kan delta 
och känna sig lika välkomnade i idrottsundervisningen som alla andra.  
 
Det har i tidigare forskning pekats på att låg självkänsla kan kopplas 
till barn och ungdomar med övervikt samt att ungas självkänsla kan ha 
ett samband med hur fysiskt aktiva de är och hur de betraktar sin kropp 
(Babic m.fl., 2014; Chen & Hypnar, 2015; Rasmussen m.fl., 2004). Ut-
ifrån beskrivna kontext belyser Hedström (2016) att det krävs vuxna 
individer i skolmiljön som intresserar sig för alla barns olika förutsätt-
ningar och behov. 
 
Det framträder ytterligare två aspekter i samtalen där den inre miljön 
har påverkan på eleverna. Det första citatet berör det rumsliga, hur mil-
jön omkring idrottshallen ”ser ut” och hur idrottsläraren förhåller sig 
till detta.  

  

F5: Men jag tänker också på att, vi har ju så här läktare över där och ibland 
kan det komma personer från olika klasser, och sitter och väntar på någon 
lektion eller någonting och det kanske inte är så bekvämt att dom sitter och 
tittar när man håller på och göra saker. Men vår idrottslärare han säger inte 
åt dom (Fokusgrupp 10). 

 

Eleverna samtalar om att de upplever att det är obekvämt och att det 
således blir otryggt, när det är andra människor som iakttar dem under 
pågående undervisning. Eleverna diskuterar vidare om att de önskar 
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att idrottsläraren ska kunna på ett tydligt sätt kommendera att det inte 
får sitta några människor på läktaren under idrottsundervisningarna. 
Deras önskan är även att i vissa än mer ”utsatta” moment, som till ex-
empel i redskapsgymnastik, ska de kunna få vara indelade i mindre 
grupper - allt för att känna sig mer trygga.  
 
Det andra utdraget handlar om när idrottsläraren filmar eleverna. Ex-
emplet som följer visar att eleverna samtalar om en otrygg känsla. Det 
är allt fler idrottslärare som har börjat använda kamera för att filma 
eleverna. Säkerligen för att på ett mer rättvist sätt kunna bedöma ele-
verna, men också för att digitala verktyg ska nyttjas i undervisningen.  
Den 1 juli 2017 trädde också en ny förordning i kraft, vilket innebär att 
digitala verktyg ska användas även i IH (Skolverket, 2017a).  

 

F3: Det var ju som dom skulle börja filma liksom gjorde dom ju på gym-
nastiken F1: Det var jättehemskt F3: Ja och då failade man bara ännu mer 
F1: Man blir så himla nervös när dom filmar F3: Ja! F1: Läraren hann inte 
kolla på oss så hon filmade såhär när vi dansade, och när man kollar då så 
var mycket fel hela tiden F3: Hon filmade ju även på gymnastiken och de 
jag tycker det är riktigt dåligt, då har man ju för stor klass, det är ju bara att 
säga det på en gång. Då tycker jag F4: Ha två lärare samtidigt F3: Ja F2: 
Fast samtidigt tycker jag det är bra att dom filmar så dom blir säkra på vil-
ket betyg dom ska sätta F3: Ja F4: Men hon filmar ju bara för att hon ska 
hinna se alla F3: Ja precis F1: Um okej, det är lite dumt ändå (Fokusgrupp 
11). 

 

Till följd av elevernas sociala kontext, skapas i detta samtal flera före-
ställningar. Filmandet som idrottsläraren gör betyder olika saker för 
olika elever. Positivt för att det kan skapa rättvisare betyg men negativt 
för att de blir nervösa och att det känns obehagligt. I analysen framträ-
der det att de hellre vill ha två lärare för att lärarna ska hinna se alla, 
än att idrottsläraren filmar dem. De menar att just för att de blir fil-
made så misslyckas de - och det påverkar bedömning och därtill deras 
betyg negativt.  
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Identitet 

 
I analysen framträder flera exempel på varför eleverna inte är närva-
rande på idrottsundervisningen. Nedan framställs exempel på vilka ge-
mensamma uttryck som eleverna kom fram till, gällande att närvara 
eller inte närvara i idrottsundervisningen. 

 

F1: Jo det där med att vissa inte kommer, att det kan vara att man känner 
sig osäker på sin egen kropp, och vad man själv klarar av och att man 
kanske är rädd att folk ska skratta åt en, och man tar jätteilla upp av det, 
och sen de där om att man byter om tillsammans, alltså det beror ju på hur 
man är som klass också [hur det fungerar] (Fokusgrupp 1). 

 

F2: Många går in och byter om på toan P2: Varför? F2: De är väl inte nöjda 
med sin kropp F1: Det är så, det har vart så sedan i sexan började det, lite 
granna. Jag som tränar normalt såhär med andra då är det vant, men an-
nars är man ingen sådan människa så går det inte […] F1: Ja lite man vill 
inte, man vill ju inte ta ut sig, för man vill inte duscha efter idrotten. Det är 
ingen av oss tjejer som duschar efter idrotten nästan. Vi har oftast sista 
passen i idrott, ett som inte är det då vill vi inte vara med, och alla andra år 
har vi haft sista passet, det är många som går hem och duschar då (Fokus-
grupp 7). 

 

F1: Det hade nog vart roligare om alla ändå försökte, alltså F2: Um F1: 
Alltså jag tror vissa skäms, jag tror dom tycker F2: Pinsamt P3: Tråkigt och 
då skiter dom i det F3: Man blir generad F1: Ja, alltså jag tror F2: Generad 
av att inte kunna någonting […] (Fokusgrupp 5).  

 

Inställning till sin egen kropp kan präglas av exempelvis osäkerhet och 
genans inför sin kropp, duschsituationens olika dilemman, oro över att 
inte kunna somliga moment som ska visas ”live” och samtidigt att alla 
kan se det – vilka är några av de exempel som eleverna samtalar om 
gällande sin egen kropp. Dessa exempel resulterar i att de emellanåt 
eller ofta är frånvarande från idrottsundervisningen. Under högstadi-
eåren kan dessa omständigheter vara särskilt jobbiga för många elever. 
De försöker förtvivlat finna sin identitet i frågor som ”vem är jag?” och 
”duger jag?”. 
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I nästa citat visas problematiken gällande övervikt. Eleverna för ett 
samtal om hur det kan upplevas att vara överviktig när de ska delta i 
IH. 

 

F3: Nja det är ju inte så jättelätt om man är jätteöverviktig, kan man ju 
nästan inte göra någonting. […] F4: Ja alltså, alla är ju så olika, alla har ju 
så olika kroppsbyggnader och olika liksom F3: Uppväxt F4: Ja så det blir 
ju egentligen ganska orättvist att bedöma alla efter samma mall F3: Ja F1: 
Ja a, förutom tjejer och killar då men F4: Om det är en såhär en, vi säger 
en tjej som är jätteöverviktig och hon vågar inte göra någonting för att hon 
vill inte visa sig själv i hur hon ser ut och sådär F2: Typ shorts och linne 
liksom F4: Det kanske är jätteobekvämt för den personen och den kanske 
är bra på någonting, den kanske inte vågar visa det för den skäms alldeles 
för mycket F3: Ja F4: Ja, för så brukar det vara, för jag känner någon som 
känner sig jätteobekväma i sin, på idrotten och så där F1: För man låter ju 
inte direkt en dyslektiker liksom göra samma matteprov [svenskprov] som 
dom andra A-barnen liksom, det är samma sak typ. Man kanske inte borde 
låta den överviktiga personen göra samma, ha samma krav på typ redskap 
och sådant eller kondition F2: Och inte bara överviktiga utan F4: Nej alltså 
överhuvudtaget, om man har liksom, någonting som tar emot F1: Nedsätt-
ning eller så F2: Då kanske han kan prata med läraren … (Fokusgrupp 8). 

 

Samtalen eleverna för med varandra klargör och formar de sociala fö-
reställningar beträffande de olika villkor och utmaningar som eleverna 
ställs inför under undervisningen i IH. Flera av de utmaningar som ele-
verna upplever är villkor som är unika för just IH, exempelvis att indi-
viden blir mer uppenbart utsatt både fysiskt och psykiskt än i andra 
ämnen. Gällande den inre miljön är exempelvis identitetstankar ut-
märkande i elevernas samtal. Även den sociala kontexten är mer påtag-
lig i ämnet Idrott och Hälsa.  
 
Både villkoren och utmaningarna kan dock vara på gott och ont för ele-
verna. Ett av villkoren som Lgr11 föreskriver är att ”alla som arbetar i 
skolan ska aktivt motarbeta diskriminering och kränkande behandling 
av individer eller grupper, och visa respekt för den enskilda individen” 
(Skolverket, 2017a, s. 12). Det bottnar i olika utmaningar varför ele-
verna upplever IH som positivt eller negativt, varav den negativa utma-
ningen kan leda till att elever inte vill eller vågar vara närvarande på 
idrottsundervisningen. Ett skäl är att de är osäkra på sin egen kropp 
och/eller inte är tillfreds med att visa upp den (Webb m.fl., 2008; Öh-
man, 2007). Detta visar sig även i resultatet, dock i större utsträckning 
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bland flickorna men även bland pojkar. Eleverna är rädda att klass-
kamrater eller idrottsläraren ska skratta åt dem, om de inte gör rätt el-
ler ”ser dumma ut”. En av dem i skolan som har ansvar att bland annat 
motarbeta diskriminering, kränkande behandling och lära eleverna att 
visa respekt, är idrottsläraren.  
 
Som en gemensam föreställning antar eleverna att vissa elever skäms 
eller tycker det är pinsamt om det inte ser ”rätt ut” i en viss idrottsak-
tivitet (visst moment). Eftersom det är så synligt i allas ögon vad de kan 
eller framförallt vad de inte kan, upplever många att de blir generade 
av att inte kunna utföra det de ska göra. Ytterligare en anledning till att 
elever avstår från att närvara på IH är att de inte vill anstränga sig fy-
siskt, för då kan de bli svettiga. Det innebär att de är tvungna att du-
scha, vilket de inte vill eftersom det känns obekvämt för väldigt många. 
Vidare uttrycker eleverna också att de inte vill bli svettiga för att de då 
känner sig fula. I förlängningen kan det missgynna elevens kommande 
betyg, eftersom idrottsläraren inte bedömt vad eleven kan utföra fullt 
ut. I fokusgrupperna uttrycktes av eleverna att det är väldigt få av fram-
förallt flickorna som duschade. Men om idrottsundervisningen var den 
sista lektionen på dagen så att de kunde gå hem och duscha, då var det 
okej att både närvara och delta. I annat fall ville vissa inte vara med.  
 
Eleverna vet att människor ser både lika och olika ut, vilket tydligt visar 
sig i samtalen gällande kropp och övervikt. De uttrycker även en förstå-
else för de elever som av olika skäl inte är bekväma med sin kroppar 
eller är olik majoriteten av sina skol- och klasskamrater. Eleverna sam-
talar också om att alla inte kan delta på lika villkor till följd av exem-
pelvis övervikt, och de anser då att de inte heller ska behöva det. De 
beskriver också att det finns elever som är bra på vissa moment i IH, 
men vågar inte visa det på grund av att de skäms för sin kropp.  
 
Enligt kommande utdrag berörs flera olika aspekter av IH som innefat-
tar flera relationella kategorier, men just för att de är relationella med 
varandra kan citatet framställas här i sin helhet. 

 

P2: Jag tycker han liksom ska vara med och typ komma på med egna grejer, 
för Claes kör ju typ bara så här gamla vanliga F1: Det här har jag läst i en 
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bok, det här är bra, nu gör vi det här P2: Ja typ så. Så här har vi gjort i alla 
år och så ska vi göra, istället för att komma med egna idéer egna förslag på 
vad vi kan göra. Sen så om vi fick vara med och bestämma typ, så skulle det 
vara bra F2: Vi kunde iallafall få önska P2: Ja för då skulle det ju automa-
tiskt bli roligare och då skulle fler vilja vara med liksom. Ifall man får be-
stämma vad det är då vill man ju vara med. Man kan ju inte bestämma 
någonting och sedan säga att man inte vill vara med på det … P2: Man kan 
ju komma med förslag så kör vi det en gång och nästa gång kör vi det dom 
vill och så vidare F2: Alltså kommer det två förslag är det alltid någon, så-
här gillar, tar man ut två lektioner så får man det som man gillar en lektion 
iallafall P2: Ja istället för att bli, köra det som ingen vill, alla får vara med 
F1: Eller så ger vi förslag och så kan Claes välja av våra förslag, så funkar 
det ju också (Fokusgrupp 7).  

 

Citatet belyser en mångfacetterad lärares lärarskap, undervisning och 
den inre miljön, vilka kan beröra elevernas identitet. I analysen blir det 
synligt att eleverna samtalar om flexibilitet, delaktighet och gemen-
skap. De menar även att fler elever skulle vara närvarande och aktivt 
delta om de får ha ett större inflytande på sitt lärande i IH. Mot denna 
bakgrund påpekar Kougioumtzis (2016) att elevens engagemang främ-
jas mer effektivt i formandet av undervisningen om läraren inkluderar 
eleverna på ett mer påtagligt sätt i planeringen, med följden av själv-
ständigt lärande i åtanke. Den sociala representationen som synliggörs 
är att om eleverna får ett större inflytande i IH, anser de ämnet blir mer 
meningsfullt och roligt. 
 
 

Sammanfattande analys av den inre miljön 
 
Avsnittet har belyst den relationella kategorin inre miljön utifrån ett 
flertal aspekter. Elevernas gemensamma kunskaper om den inre mil-
jön och dess villkor och utmaningar i IH speglar i synnerhet otrygghet 
och identitet. 
 
Ett objekt som blir synligt utifrån analysen är den inre miljön. Den inre 
miljön som objekt har eleverna ett behov av att skapa mening kring. 
Detta sker genom att objektet förankras i en given kontext samt objek-
tifieras till konkreta samstämmiga betydelser. Exempel på en social re-
presentation (eller objekt) är duschsituationen som förankras i upple-
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velsen av att det är otryggt. Vidare sker en objektifiering genom att ele-
verna konkretiserar samt synliggör det abstrakta i att vara otrygg till 
något nästan konkret, med andra ord elevernas uppfattning om att det 
i realiteten inte beror på att de (och andra) inte vill vara med på idrotts-
undervisningen eller att de till exempel skulle vara lata, utan just för att 
de är otrygga och upplever obehag i duschsituationen. Det hela fick så-
ledes en annan innebörd i den sociala representationen än i det tidigare 
objektet. Under samtalet framträder således en gemensam kunskap 
(Moscovici, 2001b, 2008; Jovchelovitch, 2007). 
 
Eleverna förankrar otryggheten i en slags förklaringsmodell, hur det är 
otryggt och hur det istället skulle kunna bli mer tryggt. De objektifierar 
duschsituationen med att det finns behov av duschdraperier. Vidare 
belyser de dock att idrottsläraren är orättvis i och med att han ursäktar 
sig med att; ”alla måste vara bekväma med att ha duschdraperi innan 
jag kan sätta upp dem”, vilket för eleverna enbart är dåliga argument 
för att inte behöva montera upp duschdraperierna. Gemensamt har de 
kommit fram till en social representation gällande duschsituationen 
(Moscovici, 1984, 2001b).  
 
Både förankrings- och objektifieringsprocessen skapas som en ömsesi-
dig och en cirkulär process (Bauer & Gaskell, 1999). En annan gemen-
sam kunskap som framträder är att idrottsundervisningen bör vara den 
sista lektionen på dagen, annars vill eleverna helst inte delta eller ens 
närvara. De vill inte ”ta ut sig” för att inte vara tvungna att byta om, 
eller främst att inte behöva duscha. Ser vi i ett vidare perspektiv kan 
denna omständighet leda till att de exempelvis får sämre betyg ef-
tersom idrottsläraren kan anta att de är lata eller inte kan utföra en 
specifik aktivitet eller rörelse. Men, i själva verket handlar det om att 
de inte vill byta om och/eller duscha på grund av den inre miljön. 
 
I alla samtal skapas flera representationer utifrån elevernas sociala 
kontext. Representationerna skapas genom objektifiering och förank-
ring, varav ytterligare en representation framträder när eleverna sam-
talar om att idrottsläraren filmar dem. I detta samtal uppstod skilda 
slag av upplevelser och kunskap som formades till samförstånd, vilken 
Moscovici (2008) betecknar som kognitiv polyphasia (Jovchelovitch, 
2007; Moscovici, 2008). Det vill säga att eleverna anser att det har både 
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fördelar och nackdelar att idrottsläraren filmar dem. Fördelar för att 
det kan skapa rättvisare betyg men nackdelar för att de blir nervösa och 
att det känns obehagligt, vilket i sin tur kan relatera i sämre betyg.  
Kroppen som objekt förankras med att det bland annat är genant att 
visa upp den i olika aktiviteter. Denna upplevelse objektifieras i att den 
inte ser ut som andras och/eller att eleven är överviktig. Genom sam-
talet har eleverna utvecklat sin förståelse och kan behandla frågan om 
kroppen, vilket resulterar i den sociala representationen att alla elever 
inte bör vara tvungna att göra samma saker eller ha samma krav i IH. 
Den gemensamma kunskapen gällande idrottsläraren och eleverna  le-
der till en social representation om den relationella kategorin (Marková 
m.fl., 2007) den inre miljön.  
 
 

Sammanfattning av delresultat II 
 
I delresultat II har elevers röster framhållits utifrån gemensamma sam-
tal om IH. Innehållet i samtalen har objektifierats, förankrats och for-
mats till sociala representationer om IH. Med utgångspunkt i de tre re-
lationella kategorierna lärarskap, undervisning och den inre miljön, 
sammanfattas här några tongivande resultat. 
 
Det första resultatet är från den relationella kategorin lärarskap. Ele-
verna samtalar om att de inte har något inflytande i idrottsundervis-
ningen, vilket de anser är fel eftersom det troligen skulle kunna inne-
bära en högre motivationsnivå. De menar att om de får mer inflytande 
i undervisningen skulle fler av dem som är frånvarande vara närva-
rande och delta. En annan aspekt som framkom i analysen var att ele-
ver känner sig illa till mods och till och med kränkta av sin idrottslärare. 
Det handlar exempelvis om att idrottslärare skrattar åt eleverna eller 
kallar dem tjocka. Det framträder även upplevelser där eleverna ut-
trycker olika infallsvinklar, av samma objekt. Det som äger rum är en 
form av kognitiv polyphasia, det vill säga att eleverna genom kommu-
nikation om ett objekt ”kom överens” om vad den gemensamma kun-
skapen kom att vara i samtalet. Olika representationer av samma ob-
jekt kan också förekomma parallellt i symbios med varandra 
(Jovchelovitch, 2002, 2007; Moscovici, 2008). 
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Det andra bidraget behandlar den relationella kategorin undervisning, 
till exempel att eleverna önskar fler inslag av friluftsliv eller liknande, 
som de menar de kan ha nytta av. Nyttan av innehållet i IH är centralt 
i elevernas samtal. I samma spår eftersöker de aktiviteter vilka inte ska 
vara inriktade mot elitnivå. Simundervisning är också en gemensam 
kunskap som det livligt samtalas om. I fokusgruppsintervjuerna forma-
des gemensam kunskap om att framförallt på högstadiet behöver ele-
verna få tillgång till två idrottslärare - en kvinnlig och en manlig. Detta 
gäller i synnerhet när de har simundervisning, men gärna även vid an-
nan idrottsundervisning. Vidare diskuterar eleverna att IH är enfor-
migt, de eftersträvar större variation så innehållet kan anpassas mer 
för alla. Därtill betonar eleverna att de upplever osäkerhet när de inte 
vet vad de kommer utsättas för, exempelvis att få utföra en aktivitet 
själv. 
 
I den tredje relationella kategorin den inre miljön, konstateras särskilt 
att få av flickorna duschar efter IH. Av skiftande orsaker känner de sig 
inte trygga och bekväma i duschsituationen. Elever avstår rentav från 
att närvara på IH, för att de inte vill anstränga sig fysiskt och bli svet-
tiga. Eftersom då är de ju ”tvungna” enligt idrottsläraren att duscha. De 
samtalar dock om, att om det fanns duschdraperier skulle fler elever 
duscha, vilket troligtvis skulle generera att än fler elever skulle delta i 
undervisningen. 
  
I samtalen framkom även att idrottsläraren uttalar sig nedvärderande 
mot eleverna, till exempel vissa uttryck om överviktiga elever. Vidare 
formas i samtalen upplevelsen av otrygghet hos eleverna gällande id-
rottslärarens filmande av dem. Utifrån idrottslärarens syfte är det dock 
för att kunna hinna se alla och som ett stöd vid bedömning. Det tydlig-
görs även flera utmaningar gällande att närvara eller inte närvara i id-
rottsundervisningen. Dessa är exempelvis att eleverna är osäkra på 
sina kroppar, duschsituationens olika dilemman, oro över att inte vara 
kapabel att utföra en del moment som tillika ska visas ”live” - och i 
samma ögonblick kan också alla se och bedöma det de gör.  
 
Det som framkommer är att eleverna bland annat önskar en mer rättvis 
och trygg miljö. Det är viktigt att elevers perspektiv i dessa frågor syn-
liggörs och tas tillvara även i fortsättningen, då det ger en positiv effekt 
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för både eleverna själva och för samhället i stort. Frågor som uppstått 
kommer att diskuteras vidare i kapitlet för slutdiskussion. 
 
 

Elevernas förslag till förändring 
 
Även i delresultat II har eleverna flera olika skildringar som framkom 
under deras samtal. De åskådliggör ett antal förslag på förändring och 
enligt dem en förbättring. Det uppkommer villkor och utmaningar för 
eleverna om IH där också eleverna i samtalen tydliggör förslag hur in-
nehåll och form samt hur deras visioner om ämnet IH skulle kunna för-
ändras och utvecklas i positiv riktning, utifrån deras upplevelser av äm-
net. De mest framträdande bidragen är: 
 
 
Lärarskap 
 
 Eleverna ger förslag på att de ska få mer inflytande i att planera, 

genomföra och utvärdera samt få vara delaktiga i besluten. 
  

 Idrottslärarna behöver ge mer respons och återkoppling på det 
eleverna utför eller utfört. Idag anser eleverna att flera idrottslä-
rare enbart ger respons då de gör något dåligt. De upplever att 
de får mer kritik än beröm. 
 

 Det framkommer en hel del förslag på hur en idrottslärare ska 
vara. Eleverna anser att idrottsläraren ska: pusha och upp-
muntra dem, vara snäll, positiv, vara bestämd och trevlig, de ska 
se till att eleverna kämpar hårt, vara positiv och förstående, ha 
mer medkänsla för de elever som har det svårare i IH och peppa 
dem extra. 

 
 Eleverna anser också det är viktigt att idrottsläraren ska delta i 

aktiviteterna tillsammans med dem.  
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 Eleverna framhåller att för att de ska få de bästa förutsättning-
arna i IH är deras förslag att de inte ska behöva ha outbildade 
idrottslärare, utan utbildade lärare i IH. 

 
 
Undervisning 
 
 Gällande undervisningen i IH är ett tydligt förslag, mer variat-

ion. Då beskriver eleverna att de i större grad kommer att moti-
veras och utvecklas. 
 

 Ett annat förslag är att eleverna tillsammans med idrottslära-
ren diskuterar ämnet IH, vad IH skulle kunna innehålla. Sedan 
efter lektionsslut önskar de också att de kan få samtala om det 
de praktiserat, för att reflektera över om det var givande eller 
inte. Allt för fortsatt utveckling av undervisning och lärande. 
 

 Eleverna föreslår även en förändring gällande innehållet (mo-
menten) i undervisningen. De föreslår till exempel mer friluftsliv 
som att göra upp eld, sätta upp tält och bygga hyddor, överlev-
nadstekniker, det de kan ha nytta av i skogen eller nytta av i 
framtiden. Därtill variation av aktiviteter som är något utanför 
ramarna, exempelvis paddla kanot, åka skateboard, fotboll i lös-
snö och rida. 
 

 Detta bidrag utgår från en liknande utgångspunkt. Men eleverna 
anser även att innehållet i IH ska vara inriktat på aktiviteter som 
inte är prestationsinriktade och inte heller behandlar de utpräg-
lade elitidrotterna. Eleverna uttrycker då att IH i högre grad 
skulle bli på allas lika villkor.  

 
 Eleverna föreslår fler genomgångar i de olika momenten.  

 
 Idrottsläraren bör organisera de olika aktiviteterna på ett reflek-

terande sätt, framför allt med de aktiviteter som elever känner 
sig obekväma eller mindre modiga i vid undervisningssituat-
ionen. Eleverna anser att idrottsläraren ska vara mer flexibel och 
organisera utifrån de förutsättningar som för stunden råder. 
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 Ett annat förslag eleverna kommer med är att de skulle kunna få 
som läxa, att införskaffa kunskap om olika aktiviteter på ett dju-
pare plan. 

 
 Vid framförallt simundervisning (men också andra aktiviteter) 

och särskilt på högstadiet anser eleverna att de bör få ha två id-
rottslärare, en kvinnlig och en manlig. Orsaken till förslaget är 
att de skulle känna sig trygga och bekväma samt att variationen 
på innehållet skulle öka. En annan aspekt är utifrån ett kulturellt 
perspektiv då eleverna tror att fler elever från andra länder även 
skulle uppfatta simundervisningen mer bekväm.   

 
 Eleverna lyfter att de inte vill att idrottsläraren ska utsätta dem 

för obekväma situationer, som till exempel att de själva ska ut-
föra moment då de andra eleverna tittar på. Deras förslag är att 
i exempelvis redskapsgymnastik kan de få vara indelade i små 
grupper eller vid behov enbart behöva visa idrottsläraren - allt 
för att eleverna ska känna sig mer trygga. 

 
 
Inre miljön 
 
 Elevernas förslag för att förbättra duschsituationen är duschdra-

perier och duschkabiner. Det skulle i alla fall inte behöva vara 
ett lika stort problem. De poängterar dock att de avstår hellre id-
rottsundervisningen än att bli tvingade att byta om i omkläd-
ningsrummet och sedan behöva duscha. 

 
 Idrottsläraren bör skapa fler möjligheter för elever med övervikt, 

så de kan uppleva att även de kan delta i idrottsundervisningen 
som alla andra. 

 
 Sista förslaget som valts att lyftas fram är att idrottslärarna inte 

ska använda kamera för att filma eleverna. Filmandet innebär 
olika saker för eleverna. De belyser att det är positivt i den mån 
det kan skapa rättvisare betyg, men negativt för att de blir ner-
vösa och att det känns obehagligt. Gällande den positiva 
aspekten anser eleverna att det istället bör vara mindre klasser 
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eller två idrottslärare för att idrottsläraren ska hinna se alla och 
då inte behöva filma dem. 

 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att elevers samtal om ett orättvist be-
tygssystem och en mångfacetterad idrottslärarprofession hänger sam-
man, de är relationella med varandra (Marková m.fl., 2007). De kun-
skaper eleverna presenterat kan användas och belysas utifrån de villkor 
som existerar och de utmaningar som redogjorts för. Resultaten som 
framställs är ganska dystra. Men analysen visar även att eleverna kan 
argumentera för förändringar och har visioner och förslag på utveckl-
ing, vilket är positiva resultat och optimistiska resultat för framtiden. 
Utifrån beskrivet resultat anses avhandlingen bidra med kunskapsut-
veckling inom hela skolan och särskilt för lärare i IH, idrottsvetare, häl-
sovetare med flera. Som en synergieffekt kan avhandlingen även vara 
intressant för exempelvis Skolverket. 
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KAPITEL 7 

Sammanfattande diskussion och slutsatser 

 

Introduktion 
 
I avhandlingen argumenterar jag för elevers perspektiv där elever an-
ses som kompetenta informanter som bör synliggöras och tas på allvar 
i såväl forskning inom skolämnet Idrott och Hälsa [IH] som fortsatt 
utveckling av ämnet. Diskussionen bygger på elevernas övergripande 
sociala representationer om IH. Dessa är ett orättvist betygssystem 
och en mångfacetterad idrottslärarprofession6. I diskussionen kom-
mer inte resultaten att skiljas åt utan betraktas som relationella och 
sammanhängande med varandra.  
 
Analysen av elevernas fokusgruppssamtal har till stor del bidragit till 
svar på forskningsfrågorna. Den första forskningsfrågan om elevers 
upplevelser av IH besvaras inom de relationella kategorierna; förmåga, 
bedömning, betyg, lärarskap, undervisning och inre miljön. Den andra 
forskningsfrågan om vilka möjligheter och hinder elever upplever i IH 
besvaras av de villkor och utmaningar som eleverna ger uttryck för vad 
gäller exempelvis tid, feedback och otrygghet. Det är också snarare hin-
der än möjligheter som framträtt genom analyserna av elevernas sam-
tal. Den tredje forskningsfrågan om elevers visioner om IH besvaras 
genom elevernas förslag till förändring - exempelvis mer inflytande i 
planering, mindre prestationsinriktade moment och reell likvärdighet. 
I elevernas uttryckta visioner finns även livsstil med som ett viktigt 
kunskapsområde.

                                                
 
6 I diskussionen uttrycks från och med nu inte begreppet idrottslärare, utan begreppet läraren 
i Idrott och Hälsa [IH] eller läraren.  
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Det mest angelägna att diskutera är de villkor och utmaningar som ele-
verna ger uttryck för. Därtill diskuteras även en ny livsstil- och investe-
ringsfas som bygger på elevernas förslag till förändring och förbättring. 
 
 

Risk för åtskillnad och ett hot mot folkhälsan? 
 
Resultaten indikerar hur betygssystemet, utifrån Lgr11, ännu inte på 
ett fullgott sätt lyckats erbjuda eleverna förutsättningar för att uppnå 
en rättvis bedömning i IH. Analysen av elevernas samtal visar på flera 
sociala representationer om orättvisor i betygssystemet, de uttrycker 
en problematik kopplat till bedömning och betygsfrågan i IH. I ana-
lysen visar det sig att läraren i IH har en särskilt viktig roll för elevernas 
mående och framtid. De menar att läraren är den som de ser upp till.  
 
Det eleverna identifierar som problematiskt är exempelvis osäkerhet 
inför dusch- och omklädningssituationen, huruvida de har tillräcklig 
talang eller ej samt hur läraren ska bedöma dem. De har även invänd-
ningar mot undervisningstiden, som är för kort vid varje tillfälle. Uti-
från nyss nämnda problem är frågan hur man kan använda sig av de 
kunskaper eleverna presenterar, för en mer rättvis och trygg miljö i IH. 
Det är bland annat dessa utmaningar jag ska problematisera och dis-
kutera i följande avsnitt. 
   
Eleverna ger förslag på att betygsskalans tillämpning bör justeras. Om 
inte så skulle ske befarar jag att betygsskalans utformning och lärarnas 
tolkning av den kan skapa åtskillnad mellan olika grupper av elever, de 
som idrottar på fritiden och de som inte idrottar på fritiden. På sikt kan 
detta minska intresse och motivation för IH, vilket indirekt kan vara ett 
framtida hot mot folkhälsan. Eleverna menar bland annat att när de 
uppfyller till större del kriterierna av kunskapskravet A och någon del 
på kravet E, ska de kunna få ett högre betyg än E, vilket nu inte är möj-
ligt för dem. Jag är kritisk till denna form av betygssättning. Det bör 
finnas plats för fler undervisningstillfällen och progression under ter-
minens gång, så eleverna ges möjlighet att lära sig gradvis. Många har 
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inte förmågan när de inträder på IH-arenan. Eleverna bör få tid till öv-
ning och att få misslyckas utan att behöva känna otrygghet. Det gynnar 
alla elever med eller utan förmåga/talang. 
 
Skolverkets (2016) förslag stärks nu av mina resultat när de föreslår att 
det ska tillsättas en utredning som avser att se över ”tröskeleffekterna” 
i betyg och bedömning. Ännu har ingen förändring skett. Jag håller 
med eleverna i deras bedömning om att som betygssystemet hittills 
fungerat, kan det inte fortsätta. Detta betygssystem, och särskilt den 
betygsskala som är idag, främjar inte elevernas motivation till att göra 
sitt bästa och inte heller främjar den hälsa eller folkhälsa.  
 
Till stor del bedrivs en form av summativ bedömning inom IH. En rad 
faktorer stöder en sådan tes: eleverna hinner inte öva på och utvecklas 
på momenten innan de blir bedömda, tillräckligt med undervisningstid 
saknas för ämnet, syftet med undervisningen förklaras inte, informat-
ion om var eleven befinner sig i förhållande till målet är ofullständigt, 
innehållsmässigt framhåller eleverna att ämnet är för stort och brett i 
förhållande till antal betyg samt att det finns brist på återkoppling från 
läraren. Elevens uttryck ”det är live liksom” är talande för dessa upp-
räknade faktorer. Det som sker är att eleverna vid en spe-cifik lektion 
och tidpunkt får en möjlighet att visa vad hen kan. Bedömningen mäter 
just där och då elevens existerande kunskaper, som sedan summeras 
ihop till ett betyg. 
 
Det sätt som på vilket betyget kommer till enligt eleverna, menar jag 
kan liknas vid en årlig kontroll, lite som en gammal klassisk bilbesikt-
ning. Skillnaden är dock eftersom det är ”live”, och ofta vid ett tillfälle, 
att det inte förekommer någon efterkontroll/ombesiktning. Elevers år-
liga kontroll förenas även med lärarens summativa bedömningar, vilka 
mäter elevens befintliga kunskaper och som slutligen summeras ihop 
till ett betyg, likt ett besiktningsprotokoll. Fokusgruppsintervjuernas 
diskussioner gav tydliga indikationer på ett summativt förhållningssätt 
i bedömning, vilket är motsatsen till vad flera granskningsrapporter 
och forskning visar som den bästa bedömningsstrategin. De pekar på 
att formativ bedömning är att föredra (ex. Leirhaug & Annerstedt, 
2016; Tolgfors, 2017). I denna kontext vill jag poängtera lärarnas tids-
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brist i undervisningen, som en förklarande faktor till elevernas miss-
nöje. IH har behov av fler undervisningstillfällen, längre lektionstid vid 
varje tillfälle, elevinflytande och ett variationsrikt och tydligare beskri-
vet innehåll, för att både elever och lärare i IH ska uppleva tillräckliga 
förutsättningar.  
 
Det är heller inte lätt för lärarna i IH att sätta betyg och finna tid att ge 
individualiserad formativ bedömning utifrån allas nivå och förmågor. 
Det finns behov av att tillföra mer resurser, så att läraren har möjlighet 
att utföra det uppdrag hen är ålagd att göra. Jag är medveten om att 
det också kan vara så att flera lärare idag har ett annat förhållningssätt 
till betygssystemet än när datainsamlingen gjordes. Men vi kan inte 
bortse ifrån att det även under 2017 fortfarande kommer beskrivningar 
om att systemet inte fungerar och är orättvist. Trots allt skedde dessu-
tom implementeringen av Lgr11 och den nya betygsskalan tre år innan 
datainsamlingen. 
 
Delar av resultaten i denna studie avviker inte heller från tidigare stu-
dier och resonemang inom betyg- och bedömningsforskningen (Rede-
lius & Hay, 2012; Zhu, 2015). Därmed menar jag att mina resultat kan 
diskuteras mot bakgrund av Skollagen (2010:800) gällande elevers rätt 
till en rättvis och likvärdig bedömning. Exempelvis bör skolan främja 
alla elevers glädje till livslångt lärande samt att hänsyn ska tas till alla 
elevers förutsättningar och behov, för att skapa en undervisning där 
elevers olikheter inte får påverka den likvärdiga bedömningen. Mot 
denna bakgrund skildrar eleverna en helt annan bild, vilken liknas med 
en form av åtskillnad. Ett exempel på detta  är det samtal eleverna hade 
om en djurbild som illustrerar ”vårt skolsystem” (bild 1), där elevernas 
gemensamma kunskap om IH beskrivs på följande vis: ”[…] det finns 
en bild så här att det är olika sorters djur och dom säger; klättra upp i 
trädet så får ni ett A. Alltså vi är olika, vissa har lättare för det och vissa 
har svårare, och att man måste nå allting och man måste kunna? […]” 
(Fokusgrupp 11). 
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Bild 1. Illustration av bilden ”vårt skolsystem” eleverna samtalar om i citatet på 
sidan 1207.  

 
Likt djuren har eleverna olika förmågor och förutsättningar, men har 
rätt till likvärdig utbildning, undervisning och bedömning. Men det in-
nebär inte att det behöver se lika ut för alla. Alla har förmågor/talanger, 
som ser olika ut hos var och en av oss människor. Lek med tanken att 
du ska bedöma en säl utifrån dess förmåga att klättra i ett träd. Det är 
i stort sett en omöjlig situation och sälen kommer då att hela sitt liv 
anta att den är talanglös. Det är detta som eleverna samtalar om och 
upplever i IH. På de skolor denna åtskillnad finns anser jag att skolled-
ning och lärare behöver undersöka vad skolans värdegrund och upp-
drag aviserar men även hur kursmålen ser ut. Angående kursmålen 
menar jag att det sammanhänger med hur flexibel läraren i IH ges möj-
lighet att vara. Jag kan tänka mig att vi ibland glömmer att det är skill-
nad på vilka mål som ska bedömas (”provtillfälle”) och vad som endast 
är aktiviteter för att stödja eleverna i deras utveckling att nå målen och 
senare kunna visa det vid ett bedömnings- eller provtillfälle. Att klättra 
upp i trädet är bara en aktivitet för att öva exempelvis komplexa rörel-
ser i olika miljöer. Det finns alltså olika medel för att nå det egentliga 
målet. 
 
Med rådande betygssystem och lärarens sätt att undervisa, skapas det 
en klyfta mellan eleverna och mellan läraren och eleven. Eleverna lyfter 

                                                
 
7 http://www.drzam.com/which-animal-is-your-child/ (Education) 
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också fram brist på feedback, främst till de svagare eleverna. På detta 
vis ökar otillräcklighetskänslan hos eleverna samt att de svagare ele-
verna, som inte har ”talangen” för IH, än mer halkar efter i kunskap 
och motivation. Åtskillnaden blir både en konsekvens och ett faktum. 
Genom samtalen framläggs också att det är positiv feedback som ele-
verna ger förslag på för att känna sig lite mer motiverade. Samtidigt är 
det relevant att inte enbart ge återkoppling när något inte går som det 
var tänkt. Eleverna framhåller att det oftast är den rättande eller nega-
tiva feedbacken som används. Min uppfattning är att vi behöver bli mer 
medvetna om på vilket sätt feedback kan användas på bästa sätt. Med 
konstruktiv och positiv feedback kan det framkalla god inlärning såväl 
som att bidra till elevernas vilja att våga delta.  
 
Mina resultat om orättvisor i bedömning är sannolikt ingen nyhet vare 
sig inom skolan som helhet eller inom IH specifikt, men än viktigare 
att ta dessa resultat på största allvar. 
 
 

Idrott och Hälsa är unikt  
 
Ett framträdande resultat är att eleverna upplever IH som unikt, i att 
de befarar att de endast får en chans att visa vad de kan. Eleverna har 
stor förståelse för individers olikheter och anser att det bör finnas 
större variation i undervisningen så att alla får chansen att nå ett högre 
betyg. Eleverna samtalar om att särskilt i IH är problematiken med be-
dömning och betyg större. Förståelsen kring betygssystemet finns men 
eleverna visar inte sympati för hur det används och hur de drabbas. De 
uttrycker snarare starkt att en förändring bör ske. 
  
Vad innebär det för eleverna att bedömning sker här och nu utan tid 
för flera genomgångar och övningstid med efterföljande ”prov”? Ele-
verna menar själva att det är orimligt att alla ska nå samma mål när det 
i stort sett inte finns några genomgångar. Här behövs tid till samarbete 
med andra för att finna vägar att möta elevernas behov. Det är dock 
inte bara att skapa fler genomgångar, mer av samma, vilket inte behö-
ver betyda att eleverna lär sig mer. Analysen visar att elevernas upple-
velser är att ”kunna allt innan” de kommer till undervisningen, de erfar 



SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

177 
 

ett krav på att i förväg ha förmågan för ämnet. Enligt eleverna leder 
detta till att de som har idrottslig talang och/eller är med i förenings-
idrott, och som därmed lättare ”kan allting innan” - är de som gynnas 
och därmed också slutligen får ett bättre betyg.  
 
Det här innebär att vissa elever inte blir inkluderade fullt ut i idrotts-
undervisningen utan det skapas åtskillnad redan från början beroende 
på vad eleverna kan eller inte kan. Jag anser att förhållningssättet här 
bör vara att titta på vilket underlag läraren i IH har i sin bedömning, 
vilket vidare bör genomsyras av de undervisningsmöjligheter läraren 
erbjudit sina elever. Bedömningen underbyggs alltså av den undervis-
ning som eleven har möjlighet att utveckla sina förmågor i. Att före-
ningsaktiva elever har ett visst försprång i vissa moment som ger posi-
tiva effekter är inte negativt i sig. Viktigt är dock att komma ihåg att 
den nivå en elev kan nå, ska finnas möjlig inom elevernas undervis-
ningstid. 
 
Utifrån dessa villkor ges inga goda förutsättningar till att undervis-
ningen bedrivs på lika villkor. Jag understryker vikten av att öka kvali-
teten i IH genom olika (nya) undervisningsmodeller samt öka trygg-
heten och tydligheten för eleverna i undervisningskontexten. Därtill 
finns ett behov för att åter ta ett krafttag om betygssystemets utveckl-
ing. Detta kan vara en väg att låta eleverna få en mer rimlig chans att 
faktiskt kunna lära sig det som de sedan ska bli bedömda i. Min tolk-
ning är ändå att det sker en åtskillnad inom skolan, kanske till och med 
en dubbel åtskillnad där såväl förmåga/talang som fritidsidrottande 
görs till verksamma faktorer. 
 
Eleverna ger uttryck för att de har otillräckligt med tid för att öva och 
lära för att bli bättre i IH, detta visar också på skillnader i jämförelse 
med andra ämnen. Eleverna anser att i de andra teoretiska och prak-
tiska ämnena förekommer denna process. Det här menar jag kan bidra 
till att elevers skolgång i IH blir ojämlik och orättvis, tvärtemot ämnets 
mål. Tidigare rapporter (ex. Skolverket, 2017b) stärks nu av mitt resul-
tat gällande att elever genom att delta i planering och utvärdering kan 
utveckla sitt lärande och sin förmåga. Denna studies resultat visar dock 
att eleverna inte deltar i planering och utvärdering och det finns knapp-
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ast tid för utveckling. Återigen så befarar jag att ämnet bidrar till åt-
skillnad när inte samtliga elever ges samma förutsättningar för att nå 
målen i ämnet. Eleverna efterlyser snarare en helhetssyn på kunskaper 
som bör gälla och inte som det är idag, då det till exempel kan räcka att 
få ett E i ett enda moment för att få betyget D, trots att eleven har A i 
alla övriga moment. Denna skeva och orättvisa bedömningsgrund 
skapar inte ett ökat intresse för IH, enligt eleverna.  
 
Alla elever behöver få olika mycket övning för att klara ett moment 
och/eller kriterium eller ett prov, och i IH upplever eleverna att det är 
prov varje gång de har undervisning. Det är också viktigt med variation 
av aktiviteter för att eleven ska få möjlighet att visa att hen till exempel 
kan komplexa rörelser. Vissa kan visa det i bollspel eller i simning och 
andra i dans. Därför kan valet av aktiviteter bli mycket utslagsgivande 
om urvalet är ensidigt. Pojkar och flickor som exempelvis är bra på 
dans kanske inte nödvändigtvis behärskar komplexa rörelser i inne-
bandy. En tanke som lärare ska bära med sig är att de inte utbildar ele-
ver i tävlings- eller prestationsidrott utan för en livslång hälsosam livs-
stil. Här kan finnas behov för utveckling. 
 
Lundahls (2011) tankar om att lärarna behöver skapa delaktighet, syn-
lighet och ge mer ansvar till eleverna, motsvarar mina föreställningar 
om lärarens uppdrag. Eleverna skulle i sådant fall lättare kunna förstå 
och själva kunna formulera ämnets mål och kunskapskrav. En samver-
kan och transparens mellan elev-lärare vore gynnsam för utvecklingen 
av IH och dess undervisning. Ett förslag på delaktighet är att eleven 
tillsammans med läraren i IH får skriva ett eller flera utvecklingsmål. 
Under terminens gång läggs det ut lektioner då eleverna ska arbeta 
med dessa mål. Det kan vara att hantera en boll på olika vis och öva 
koordination, gymnastik, olika danser eller kunskaper i orientering. 
 
 

Innehåll och form  
 
Idag vet vi att innehållet i IH främjar elevernas hälsa på flera plan, ex-
empelvis blir de piggare, friskare, mer koncentrerade och sist men inte 
minst bidrar detta till högre betyg i andra ämnen i skolan (Bangsbo 



SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

179 
 

m.fl., 2016; Ericsson & Karlsson, 2014). Kunskapen om, i och genom 
hälsa och fysisk aktivitet spelar en central roll för folkhälsan och är på 
så vis en samhällsinvestering. Vidare anser jag att en tydlig utmaning 
är att förmedla ett innehåll som kan ge eleverna den kunskap de har 
rätt till och Lgr11 förordar. En kritisk diskussion bör råda mellan såväl 
skolan, lärare som elever om innehåll och undervisningsform. I skolan 
ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
För att särskilt tydliggöra och förankra idrottsundervisningen i veten-
skaplig grund, föreslår jag en växelverkande diskussion mellan forsk-
ningssamhället och lärarna med beprövad erfarenhet. Det är också av 
stor vikt att det finns ett fungerande nätverk med lärare i IH, lärarut-
bildare i IH och forskare samt övrig relevant skolpersonal. Särskild vikt 
bör läggas vid den forskning som görs om/i IH utifrån elevers perspek-
tiv. Utifrån detta synsätt och förhållningssätt kan även IH:s legitimitet 
stärkas och dessutom kan riskerna för åtskillnad trängas undan.  
 
Inom IH är det rörelseförmågan som ska vara i fokus men det finns 
även andra förmågor som är viktiga att tänka på såsom friluftsliv och 
hälsa. En utmaning är att över tid så har idrott inom IH praktiserats 
genom föreningsidrottens alla olika idrotter, men jag anser att vi än 
mer behöver utmana idrotten och bejaka rörelseförmågan som den 
mest centrala rollen som den faktiskt har i kursplanen och undervis-
ningen i IH. 
 
Resultaten i avhandlingen förstärker tidigare kunskaper om hur lekt-
ioner riskerar att bli en förenklad form av föreningsidrott, vilket Skol-
verket (2010) också påvisat. Undervisningen i IH kan uppfattas alltför 
ensidig och ”rättas efter” de som redan är aktiva på fritiden. Utredning 
på utredning och flera forskningsrapporter visar att tävlingsidrotten 
och föreningsidrotten har en alltför framträdande roll på innehåll och 
arbetsformer i IH (Mattsson, 2016; Skolverket, 2010). Min erfarenhet 
och upplevelse av IH är att idrottsrörelsens plats i ämnet har både po-
sitiva och negativa effekter. Men det som vi kritiskt behöver granska är 
om föreningsidrotten kan ha någon plats i IH framledes, och hur det i 
så fall ska ta sig uttryck samt av vilka anledningar och på vilket sätt. 
 
Jag framhåller att en förändring bör ske inom IH i form av att en eller 
flera extra resurspersoner tillförs, det vill säga ett särskilt stöd till de 
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elever som behöver hjälp av olika orsaker. Det kan till exempel handla 
om de elever som inte i förväg ”kan allt innan” eller har ”talangen”, utan 
behöver mer tid att öva. Det kan även omfatta de elever som inte är 
närvarande eller deltar i undervisningen av olika skäl. Jag tänker mig 
att det inom dessa grupper blir det färre elever, vilket kommer under-
lätta och gynna de som behöver extra stöd.  
 
I andra ämnen kan vi se hur eleverna går till speciallärare och tränar 
matematik eller svenska, men i IH finns inte denna funktion idag. Av-
handlingens resultat visar på att det finns grupper av elever som kan 
behöva detta särskilda stöd och vägledning. IH skulle då bli mer jämlikt 
med skolans övriga ämnen. Det är skolans ansvar att eleverna (även) i 
IH får det stöd de behöver och har rätt till för att exempelvis uppnå 
kunskapskraven.  
 
För att skolan skall kunna genomföra detta - vilket jag är medveten om 
är en stor utmaning - behövs ett samarbete mellan flera aktörer och en 
tydlig arbetsbeskrivning samt ett klart innehåll för de individer som ska 
arbeta som resursstöd (specialpedagog i IH). Utifrån mitt sätt att se på 
denna roll kan det inte vara vem som helst som ska stödja och under-
visa dessa elever, utan det bör vara en särskilt kompetent ledare med 
ett gott ledarskap och lärarskap. Det kan vara en lärare i IH men även 
en hälsocoach (Hedström, 2016), det vill säga en coach eller ledare med 
pedagogisk och didaktisk utbildning med inriktning (i) Idrott och 
Hälsa. Förhoppningen är att denna form av kunskapsstöd leder till att 
allt fler elever får upp motivation och intresse för rörelse och IH.  
 
Det finns positiva toner av samstämmighet i de pågående diskussioner 
som strävar efter att nå en konsensus gällande effekter av fysisk aktivi-
tet för barn och unga (Bangsbo m.fl., 2016; Ericsson, 2017; Ericsson & 
Karlsson, 2014), där avhandlingens resultat ger värdefull input till vad 
eleverna själva anser vara bärande förslag (och visioner) till en ökad 
motivation för fysisk aktivitet. Daglig fysisk aktivitet i skolan, fram-
ställd i läroplan och IH:s kursplan, för elevers hållbara hälsa (ibid.), 
minskar hotet mot en försämrad folkhälsa på sikt.  
 
En annan fråga jag vill lyfta här i diskussionen och som hänger samman 
med idrottens roll i IH och på skolan, är ett namnbyte på ämnet Idrott 
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och Hälsa. Om det är så att IH inte bildar en enhet med kursplanen och 
därtill att idrottsrörelsen tar för stor plats i ämnet - kan ett namnbyte 
vara fördelaktigt eftersom IH förknippas starkt med idrott och idrotts-
liga grenar (föreningsidrott). Jag är medveten om att inte det är en lös-
ning på all problematik jag velat synliggöra, men jag anser ändå att det 
skulle vara en vridning åt rätt håll och kan gynna de elever som inte är 
föreningsaktiva och inte har den talang som eleverna samtalar om som 
en problematik i IH. När man i allmänhet talar om IH så uttrycks det 
”idrotten”, ”idrottsämnet” eller ”idrottsläraren”. Ämnet leds per auto-
matik in på bara idrott och leder till att IH undermedvetet behandlas 
som om det bara berör idrottsaktiviteter.  
 
På så vis förknippas tävlingsidrotten inom föreningsidrotten än mer 
med IH, vilket jag anser inte gynnar alla elevers lika villkor utan skapar 
ännu en gång åtskillnad - som på sikt leder till en samhällsutmaning. 
Vad kan då ämnesbeteckningen bli istället för IH? Det är en diskussion 
som fler bör vara involverade i, men för att ge några förslag: Hälsa och 
Livsstil, Hälsokunskap, Hälsovetenskap, Hälsa, rörelse och fysisk akti-
vitet eller Livskunskap och rörelse. 
 
 

Otrygghet och identitet 
 
IH har i flera sammanhang sammankopplats med inslag av kval och 
otrygghet. Ett exempel på detta är utmaningen gällande ombytes- och 
duschsituationen. Media har bland annat också försökt lyfta denna 
fråga utifrån de problem som framkommit på skolor runt om i landet. 
Det vore betydelsefullt om läraren i sällskap med eleverna fortlöpande 
kunde diskutera och problematisera ombytes- och duschsituationen, 
för att nå fram till framkomliga och trygga lösningar. Elevernas samtal 
framhåller att en del lärare tror att eleverna inte deltar för att de är lata, 
inte har lust eller bara för att skolka för skolkandets skull. Men i reali-
teten beror det oftare på att de (och andra elever) är otrygga och upp-
lever obehag i omklädnings- och/eller duschsituationen. Därför behö-
ver vi än mer skapa medvetenhet och föra en kritisk diskussion angå-
ende detta bland såväl skolledning, lärare, föräldrar som elever. Denna 
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dystrare sida av ämnet får inte glömmas bort i skenet av den stora po-
sitiva sidan IH frambringar som exempelvis att eleverna blir piggare 
och mer koncentrerade. 
 
Eleverna beskriver bland annat en rädsla för att bli uttittade, fotade och 
filmade, ofräscha omklädningsrum och duschar samt för lite tid till 
nästa lektion som orosmoment. Detta medför att många avstår att du-
scha efter IH eller till och med inte närvarar. Det ger många negativa 
effekter. Elever som hoppar över att duscha är inte bara ett socialt pro-
blem. Det kan också leda till att elever inte vill anstränga sig på IH och 
därigenom riskerar att få sämre betyg eller bli underkända. Även ele-
vens hälsa kan påverkas negativt på dubbla plan, både avsaknaden av 
kunskap i IH och den ohälsa de beskrivna orosmomenten skapar. I för-
längningen kan det innebära ett hot mot folkhälsan för utsatta grupper, 
det vill säga de mer fysiskt inaktiva eleverna.  
 
I elevernas representationer framställs flera förslag på förändring. De 
lyfter fram att draperier, bås och mobilförbud kan göra omklädnings- 
och duschrummen tryggare. Ytterligare en lösning kan vara att ha fasta 
placeringar och att de byter om och duschar i små grupper. Ur ett ge-
nusperspektiv är dock inte detta så enkelt. Vi har elever som också 
identifierar sig som homosexuella, transsexuella och queer. Ofta har 
inte dessa elever under högstadiet ”kommit ut”, vilket skapar extra för-
siktighet. Det är ändå viktigt att ha med sig denna vetskap i diskussion-
erna om elevers förslag till förändring. Det är således även viktigt att 
inte dra förhastade slutsatser om vilka motiv det kan röra sig om när 
eleverna uteblir från IH. Jag betonar vikten av att arbeta med elevernas 
självkänsla och självbild - men också undersöka om det finns andra 
bakomliggande orsaker av olika slag som gör att de inte vill vistas i om-
klädnings- och/eller duschrummet eller delta i IH. 
 
 

Mer tid = svar på utmaningarna? 
 
I ett av elevernas framträdande resultat visar att de flesta önskar både 
fler undervisningstillfällen och längre undervisningstid. Mest förekom 
önskan om tre gånger i veckan à 70 minuter. Vad skulle detta betyda i 
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realiteten? Jag anser att det skulle bli mer tid till att öva och hinna med 
fler genomgångar och även att kvaliteten skulle öka genom detta inom 
ämnet. Precis som eleverna samtalar om är ämnet stort och brett och 
innehåller många olika områden samt moment, vilket styrker denna 
tankegång om mer undervisningstid. 
   
Regeringen har föreslagit mer undervisningstid till IH, vilket kan tol-
kas som att ämnet prioriteras i nuläget och betraktas som betydelse-
fullt. Från och med hösten 2019 kommer undervisningstiden i IH att 
utökas. Att denna förändring äntligen blir verklighet förklaras till ex-
empel av att forskning visat på att eleverna mår bättre av pulshöjande 
aktiviteter och ökade motoriska förmågor. Vilket i sin tur ökar elever-
nas koncentration, kunskapsresultat, välmående och lärande i andra 
mer teoretiska ämnen. Det framhålls även att elevernas möjlighet till 
att kvalificera sig för gymnasiet ökar (Ericsson & Karlsson, 2014). En-
ligt utbildningsminister Gustav Fridolin är största sannolikheten att 
ökningen koncentreras till högstadiet (Regeringskansliet, 2017a). De 
extra 100 timmar som är föreslagna motsvarar om alla timmar läggs på 
högstadiet ungefär en lektion till i veckan à 50 minuter. Det är viktigt 
att alla inblandande diskuterar hur ämnets innehåll och arbetsformer 
ska gestaltas eftersom jag anser att vi inte behöver mer av bara det som 
redan finns, utan att vi här behöver tänka nytt.  
 
Sedan tidigare finns dessutom en formulering i läroplanen om att sko-
lan ska sträva efter daglig fysisk aktivitet under skoltid, den formule-
ringen vill regeringen nu skärpa till att skolan ska uppnå daglig fysisk 
aktivitet och rörelse under skoltid (Regeringskansliet, 2017a).  
 
Jag anser att med mer undervisningstid kan kvaliteten förstärkas vilket 
kan vara en dellösning på utmaningarna som råder. I samma veva vill 
jag poängtera att för vissa av eleverna kan otillräckligt med tid för öv-
ning och eventuella bakslag bidra till att deras motivation minskar, 
men samtidigt kan en onödig påfrestning och nervositet uppstå och öka 
även för de högpresterande eleverna. Låter läraren eleven lyckas i en 
aktivitet gror en känsla av glädje och en drivkraft till att vilja bli än 
bättre (Bangsbo m.fl., 2016). 
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Flerbetygsämne = svar på utmaningarna? 
 
I elevernas samtal läser jag in flera förslag som kan göra skillnad. Ett 
förslag som sticker ut lite extra är elevernas samtal om behovet av fler 
betyg i IH, eftersom ämnet är mångfacetterat och svårt att kondensera 
till ett enda betyg. Eleverna samtalar om olika lösningar och det som 
ofta framförs är att ämnet i IH bör delas in i tre betyg utifrån den nu-
varande kursplanens centrala innehåll, eftersom kunskapsområdena 
omfattar så olika förmågor. Ytterligare ett alternativ som framförs är 
att IH delas in i två betyg en praktisk- och en teoretisk del, med ett 
betyg i varje del. Eleverna menar att de som är svagare i de praktiska 
momenten då får chansen att visa sin kunskap och förståelse utifrån ett 
teoretiskt perspektiv och därigenom få möjlighet att kunna nå högre 
betyg i den teoretiska delen.  
 
Jag anser att deras idéer är bra förslag och att både elever och lärare 
skulle gynnas av ett flerbetygssystem i IH. Framförallt anser jag att mo-
tivationen skulle förstärkas då eleverna skulle kunna uppleva att de har 
en möjlighet att nå högre betyg i åtminstone något av de tre olika cen-
trala områdena. Sannolikt skulle även närvaron och deltagandet öka 
om eleverna upplever att de har större chans att nå högre betyg. Det 
kan i och för sig medföra merarbete för lärarna, men efter en tid tror 
jag att de skulle uppleva bedömning och betygssättning enklare, ef-
tersom det de bedömer blir lättare att särskilja och placera in i de olika 
områdena utifrån elevernas förmåga. IH:s anseende skulle även stär-
kas eftersom ämnet skulle synliggöras mer ”naket” och ta mer plats 
samt kanske även stärkas i det sätt vi ser på ämnet som ett bildnings-
ämne. Trots att IH under många år varit ett kunskapsämne och inte 
enbart ett aktivitetsämne, har inte den legitimiteten riktigt fångats.  
 
Om vi utgår ifrån att ämnet IH delas in i en praktisk och en teoretisk 
del med ett betyg i varje del. Vad skulle det innebära för vinster eller 
risker? Vinsterna är liknande som vid ovan nämnda resonemang om 
tre betyg. Eleverna får på detta vis åtminstone en chans att visa att de 
har teoretisk kunskap i ämnet, även om de inte kan utföra alla moment 
så bra de kanske önskar praktiskt, så skulle de kunna få ett högre betyg 
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i det teoretiska ämnet IH. En baksida av detta förslag kan skapa orätt-
visa på ett annat plan. Frågan är om det är tillräckligt att ha kunskap 
om exempelvis fysisk aktivitet, rörelse och kondition. Nej, inte utifrån 
ett hälso- eller folkhälsoperspektiv. Eleverna behöver också praktiskt 
röra på sig, arbeta pulshöjande och delta socialt i olika aktiviteter för 
att få med sig hela ämnets innehåll och mål för god hälsa. Med andra 
ord behövs även kunskap i och genom fysisk aktivitet, rörelse och kon-
dition. Det räcker oftast heller inte med allmän hälsoupplysning, utan 
det behövs att samhället stödjer arenor som är eller kan bli hälsofräm-
jande. Flera olika metoder behövs samtidigt där idrottslärare och även 
tränare applicerar ett mera holistiskt perspektiv på elever och idrottare 
(Kokko & Paakkari, 2014). Författarna menar vidare att för att uppnå 
betydande förändringar i individers beteenden behövs stöd av omgiv-
ningen. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att arbeta hälsofräm-
jande inom olika områden och en utveckling utifrån health literacy 
som inbegriper att lärandeprocessen får vägledning och stöd av hela 
den miljö där lärandet äger rum. Detta eftersom health literacy är både 
innehålls- och kontextspecifik (Kokko & Paakkari, 2014). För att åter-
koppla och tydliggöra förståelsen menar både jag och eleverna i denna 
studie att ämnet inte enbart ska vara teoretiskt utan att det mer tydligt 
ska vara både och, med ett betyg i var och en av delarna.  
 
Ett annat sätt att betrakta betygssystemets problematik i IH är att utgå 
ifrån betyget godkänd och icke godkänd. För att nå betyget godkänd 
skulle det då finnas vissa krav som till exempel att aktivt delta, och att 
visa ett engagemang. En sådan betygsskala kan dock innebära att IH 
tappar sin status, vilket vore olyckligt när vi lever i ett samhälle där äm-
net behöver få än mer plats och utvecklas.  
 
Jag anser inte att ämnet gynnas av att ta bort betygen helt, men ser 
också en utmaning i att finna den rätta vägen att gå. Att betygssystemet 
inom IH bör genomgå en stor förnyelse - alltifrån lärarens synsätt vid 
bedömning och hens lärarskap samt undervisning, kunskapskraven, 
betygsskalan och betygssättning - har synliggjorts. Inte om vi ska ta 
elevernas perspektiv och deras röster på allvar. Mina resultat visar att 
eleverna är engagerade och vill hitta lösningar som kan bidra till att 
minska prestations- och betygsstressen. 
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Livsstil och investering 
 
Jag vill lyfta fram eleverna som en positiv motkraft till rådande betygs-
system och IH:s komplexa riktlinjer. Eleverna vill realisera en rättvis 
bedömning och verka för ett likvärdigt och jämställt betygssystem, mer 
än läroplanen och nuvarande betygssystem självt. Lärarna har en svår 
uppgift att tolka de styrdokument som ska vara ledande och parallellt 
kunna ”se allas förmågor” samt lyckas följa bedömningsuppdraget. För 
att möta denna komplexa situation vill jag visa på två möjliga vägar. 
Det ena är att utöka undervisningstiden vid alla IH-lektioner och även 
öka antalet tillfällen i veckan. Min vision är att IH ansvarar för tre 70-
minuterslektioner i veckan med inriktning mot det praktiska innehållet 
och en teoretisk lektion i veckan på 50 minuter där någon form av re-
kreation såsom massage eller avslappning ingår. Utöver de tre dagarna 
(de andra två dagarna i veckan) då eleverna har IH (fysisk aktivitet), 
ansvarar läraren i IH, eller som tidigare nämnts en hälsocoach, för 60 
minuters rörelse per dag. På detta sätt följs även rekommendationerna 
för daglig fysisk aktivitet och rörelse i skolan (CIF, 2017; Ericsson, 
2017a; Regeringskansliet, 2017). 
 
Den andra vägen är att IH har två lärare (en manlig och en kvinnlig 
lärare) i IH alternativt att en av lärarna kan vara en hälsocoach. Detta 
förslag ser också eleverna som positivt. De anser att framförallt när de 
har simundervisning vore det önskvärt, men de menar även att variat-
ionen och kunskapsöverförandet skulle bli bättre och mer menings-
fullt. Eleverna samtalar om att det är betydelsefullt att ha utbildade lä-
rare. De upplever stor skillnad vad gäller innehåll, form och kvalitet 
mellan utbildade och outbildade lärare i IH. Jag understryker också att 
om skolledare rekryterar obehöriga och ej utbildade lärare i IH signa-
lerar det att skolan och rektorn inte satsar på IH. Jag är medveten om 
att det främst är en ekonomisk fråga att kunna genomföra detta, men 
jag menar att det bör kunna ses som en samhällsinvestering. 
 
Elevernas förslag och deras visioner om förmåga, bedömning och betyg 
hänger väl samman med lärarens lärarskap och ledarroll, vilja och flex-
ibilitet i att våga möta eleverna på deras arena. Vi behöver möta elever-
nas perspektiv om mer inflytande och delaktighet, vilket eleverna anser 
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kan leda till högre motivation, större kunskap, ett rättvisare ämne och 
bättre betyg. Jag framhåller att om de negativa resonemang som ele-
verna beskriver kan vändas från faror och risker till att skolan och lä-
rarna möter dem i deras goda förslag och visioner, kan det istället ge-
nerera vinster. Elever må vara noviser i att diskutera förändringar och 
förbättringar för IH och därtill ibland naiva i sin framställning av för-
slag och visioner om IH. Men här behövs en samverkan med olika ak-
törer. Elevernas förslag och visioner behöver möta forskning, lärare, 
politiker med flera och tillsammans hitta lösningar. Precis som tidigare 
forskare uttryckt behöver inte det medföra att eleverna är de mest kun-
niga i hur ämnet borde vara, men att deras röster är värdefulla att 
lyssna på (ex. Alerby m.fl., 2012; Bergmark & Kostenius, 2017).  
 
Ytterligare ett perspektiv att beakta är att IH har som mål att utveckla 
ett livslångt intresse hos eleven att vara fysiskt aktiv samt grundlägga 
en hälsosam livsstil, även utanför skolan. Som jag tidigare visat på är 
det många barn och ungdomar som någon gång varit aktiv inom id-
rottsrörelsen, men successivt avbryter allt fler idrottsdeltagandet (Carl-
man m.fl., 2013). Att detta sker har flera bottnar såsom att IT och tek-
nologi av olika former konkurrerar med elevers tid och intresse. Det 
troliga är dock att den grupp elever som inte är med på IH och/eller 
inte duschar till största del består av de som inte varit med i idrottsrö-
relsen. Resultatet i denna studie indikerar framförallt det senare: att 
elever som inte varit delaktig i idrottsrörelsen duschar i mindre ut-
sträckning. 
 
Skolan tillsammans med föräldrarna bär ett ansvar för de icke fysiskt 
aktiva eleverna och dess fritid. Läraren i IH behöver fundera över vad 
det innebär att möta elever i IH som har såväl positiva som negativa 
upplevelser av föreningsidrotten, eller som inte har någon erfarenhet 
alls av tävlingsidrott inom föreningsidrotten. Skolan med flera har an-
svar för att läraren ges möjligheter att kunna inkludera alla elever, även 
de som inte ”kan allt innan” och att eleverna ges möjlighet till ett gott 
lärande. Enligt Lgr11 betonas att IH ska vara en tillgång för både eleven 
och samhället (Skolverket, 2017a), men enligt mina resultat tyder det 
på att nuvarande förutsättningar för läraren i IH och rådande betygs-
system inom IH inte främjar detta. Istället uppstår ett problem som 
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kan vara av betydligt större karaktär, ett folkhälsoproblem (utifrån den 
grupp elever som inte aktivt deltar i IH) snarare än ett skolproblem.  
 
Resultaten indikerar att en grupp av elever riskerar att mista intresset 
och motivation för IH samt föreningsidrotten, vilket kan leda till indi-
viduell ohälsa för vissa riskgrupper och i förlängningen även ett hot 
mot folkhälsan. 
 
 

Framtid och ny fas i Idrott och Hälsas utveckling 
 
IH har förändrats och utvecklats mycket över tid, men ämnets historik 
går inte att bortse ifrån utan vi kan fortfarande se spår av tidigare faser. 
Men under de senaste decennierna har ämnet både bytt namn och bytt 
inriktning. Idag har ämnet ett mer holistiskt synsätt på både ämnet och 
vad hälsa är. Mina analyser visar att hälsospåret fortfarande finns kvar, 
men att vi nu är på väg in i en ny fas. Med koppling till elevernas samtal 
kan jag urskilja att IH är på väg in i livsstils- och investeringsfasen. I 
denna fas behöver både de elever som är vana att röra sig och idrotta 
liksom de som är ovana, stöttning i att utveckla och fatta positiva beslut 
rörande sin hälsa och livsstil. 
   
Jag har påvisat att elevernas resonemang om IH inte rör sig om enbart 
samhällsutmaningar utan även samhällsinvesteringar. I en ny fas bety-
der det andra utmaningar på samhällsnivå. En sådan är att eleverna 
anser att innehållet ska bestå av fler områden och moment de har nytta 
av i framtiden. De exempel som tydligt framträder är friluftsliv och livs-
stil på olika sätt. Det kan vara att kunna vandra, orientera sig i naturen, 
göra upp en eld, sätta upp tält, överlevnadstekniker samt aktiviteter 
som inte är typiska föreningsaktiviteter som fotboll och innebandy 
utan istället fysiska aktiviteter som inte är prestations- och tävlingsin-
riktade. Utifrån idrottslärares syn kan skapandet av nya aktiviteter 
minska skillnaderna i talangsnivåerna (Åström, 2013). Relevant är 
också om allt i IH ska bedömas eller om det snarare handlar om en 
förändrad syn på vad som ska bedömas och utifrån vilka villkor, vilket 
troligen skapar rättvisa. 
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Att arbeta i block med ämnets tre centrala innehåll i tur och ordning 
kan också vara ett alternativ. Jag anser att det kan vara lättare att få 
elever att uppnå större förmåga och tillägna sig kunskap, om de förstår 
syftet och upplever en tydlig progression. Exempelvis kan läraren i IH 
först arbeta med rörelse i 8-10 veckor och sedan hälsa och livsstil och 
vidare till friluftsliv och utevistelse. Emellanåt måste läraren ta hänsyn 
till årstid och väder, men grundplaneringen kan utgå från områdena 
och områdena kan väljas utifrån vilken tid på året de passar bäst.  
 
Att eleverna har inflytande över utbildningen och undervisningen är 
också viktigt. Jag anser att elevers delaktighet ska än mer tydliggöras 
och realiseras i IH. Elevers delaktighet och påverkan på utbildningen 
är inget nytt påfund utan det finns beskrivet i nuvarande läroplan 
(Skolverket, 2017a). Jag vill dock gå ett steg till och anser att elever än 
tydligare bör få delta i utformningen av nästkommande kursplan. 
 
Det finns i den fas vi nu är på väg in i mycket mer kunskap om livsstil, 
lärande, bedömning, undervisning generellt och specifikt i olika äm-
nen, kunskaper som dessutom sprids allt snabbare på en global arena 
och som gör den mångfacetterade lärarprofessionen i IH mer komplex. 
I allt fler sammanhang betonas att läraren är viktig, regeringen satsar 
på lärare som exempelvis kan få uppdrag som förstelärare och skickliga 
lärare kan få del av ett särskilt lärarlönelyft. Det ställer också krav på 
den enskilde läraren att leva upp till. Inom IH betyder det att läraren 
är viktig för hur väl skolan lyckas och hur väl eleverna lyckas nå upp-
satta mål och utveckla en positiv livsstil. Fokus befinner sig i högre grad 
på att beakta idrott, motion och hälsa som väsentliga livsstilsval och 
viktiga komponenter för ungdomars välbefinnande. Läraren i IH är 
också en betydelsefull aktör i elevernas vision om IH som en samhälls-
investering, och därmed en lärare som behöver stöttning för att axla 
sitt uppdrag. Här kan skolledning och politiker behöva stötta såväl lä-
rare och elever i att ha tillit till varandra. Att elever kan lita på att lära-
ren gör ett bra arbete och att läraren kan lita på att eleverna engagerar 
sig i IH.  
 
När vi nu befinner oss i en ny och lite omvälvande samhällsfas menar 
jag att det är angeläget att inte släppa taget. Vi kan inte förlita oss helt 
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på vare sig skickliga lärare eller på politiska förslag om snabba lös-
ningar. I likhet med elevernas undervisning sker även den politiska dis-
kussionen alltför ofta ”live” och här-och-nu, vilket är ett bekymmer. 
Istället finns anledning att stanna upp och fortsätta hålla en kritisk dis-
kussion om innehåll och undervisningsform i IH och vad olika politiska 
beslut kan få för betydelse. Kan det till exempel bli mer av nuvarande 
innehåll såsom tävlingsinriktade och prestationsinriktade aktiviteter 
när IH får fler timmar till förfogande? Gynnar det elevers livsstil och 
hälsa eller skulle det bidra till ytterligare åtskillnad? I politiska diskuss-
ioner om förändringar behöver elevernas perspektiv involveras! 
 
 

 
 
För framtida forskning ser jag ett fortsatt behov av att involvera ele-
verna och där visar mina resultat att eleverna önskar mer av det som 
de har nytta av i framtiden i IH. Utifrån det kan det vara av vikt att 
vidare undersöka vad ämnet IH bör innehålla, vilken undervisning ele-
verna behöver och vad som kan upplevas meningsfullt i förhållande till 
nyttoaspekten i deras kommande vuxna liv. Det finns även ett behov av 
fortsatt utveckling samt forskning om betygssystemet och vad det kan 
innebära att ha flera betyg i IH. Lärarrollens förutsättningar och ansvar 
inom IH är även det fortsatt viktigt att studera, särskilt med tanke på 
en ökad tilldelning lektionstimmar inom ämnet.  
 
Det är intressant och relevant att vidare följa och studera vilken väg IH 
kommer att ta i framtiden samt vilka val som kommer göras. Denna 
avhandling har utifrån elevers perspektiv på villkor och utmaningar i 
IH frambringat ett fortsatt behov av att undersöka elevernas bidrag - 
deras förslag till förändring och förbättring samt konsekvenserna av 
att IH är ett ämne som ”är live liksom”.  
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Summary in English 

“It’s kinda live”                                                                                               

Pupils’ perspective on the conditions and challenges in Physical Education 

 

Introduction 
 
Sport, exercise and health are important factors for young people’s 
wellbeing. Research shows that children and adolescents who exercise 
sleep better, have more energy, learn to cooperate and achieve better 
results at school (Bangsbo, 2016; Ericsson, 2017). Furthermore, young 
people develop different abilities to meet the challenges of sport, both 
in the school subject Physical Education (PE; Swe: Idrott och Hälsa 
[Sport and Health]) and in their leisure time. Sport involves more than 
just learning to win (or lose); it helps youngsters to handle psychologi-
cal aspects, both in daily life and in sport, and to develop related abili-
ties, such as movement abilities. Synergy effects can also be created, 
such as higher self-esteem, positive social interactions and the promo-
tion of autonomy. Some basic values are also manifested through sport 
that are significant for both the individual and society, including build-
ing honesty, respect and community (Bangsbo, 2016; ibid.).  
 
An important arena for developing these aspects is PE, where pupils 
through physical activity and motor training also can improve their in-
tellectual capacity in social and cultural contexts (Ericsson, 2017). PE 
can on the other hand be mentally challenging and may present a bur-
den to young people, especially to those who do not exercise every day 
or do not participate in sport as a natural part of their lives (CIF [The 
Swedish Research Council for Sport Science], 2017). In relation, re-
search also highlights the importance of offering more non-competitive 
athletic activities and PE activities, as they can promote academic per-
formance and good mental health in children and adolescents (Bun-
ketorp Käll, Malmgren, Olsson, Lindén, & Nilsson, 2015; Regering-
skansliet [Government Offices], 2017a).
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Previous research on PE in Sweden has focused on the perspectives of 
teachers, student teachers, or sometimes also of pupils, in which case 
researchers attempted to describe the pupils’ experiences and the con-
ditions of PE. However, the pupils themselves have seldom partici-
pated in these kinds of studies (Redelius & Hay, 2012). This is remark-
able, given that school, education and learning have been considered 
central areas of Swedish policymaking. Furthermore, PE is a much-de-
bated subject (Larsson, 2016a) in the media and at governmental and 
parliamentary levels; both the subject’s reputation, as well as the num-
ber of teaching hours that are to be awarded to the subject have been 
discussed (CIF, 2017; Redelius, Quennerstedt, & Öhman, 2015; 
Regeringskansliet, 2017a). Attitudes to the subject’s mandate have also 
shifted over time and the view of its legitimacy has changed (Hardman, 
2014). 
 
According to the Swedish National Agency for Education, the purpose 
of the grading system which came into force in 2011 was to make edu-
cation fairer (Skolverket, 2016). But rarely has a rating system been so 
criticized in the daily press and social media. Issues such as teachers’ 
assessment and grading work, as well as pupils’ requirements and ex-
pectations of these assessments and grades have been debated. The pu-
pils say that the requirements are too high and grades are unfair, and 
that it therefore has become more difficult to understand what they 
have to learn. Grades do not work the same for all pupils, and younger 
pupils are more affected by grades than older and high-performing pu-
pils (Vetenskapsrådet [The Swedish Research Council], 2015). 
 
Furthermore, in both national and international research, there are 
still gaps in the knowledge regarding pupils’ perspectives on PE in ele-
mentary school. Pupils have emphasized that they experience both as-
sessment and grading as ambiguous and that they are critical of how 
teachers fulfil their tasks in primary school PE (Redelius & Hay, 2012; 
Seger, 2014; Svennberg, Meckbach, & Redelius, 2014). 
 
This study therefore intends to increase the understanding of PE as a 
school subject based on pupils’ experiences of PE teachers, of assess-
ment and grades, as well as of PE as a social challenge and/or commu-
nity investment. 
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Purpose of the thesis  
 
Based on pupils' perspectives, the purpose of this thesis is to contribute 
to increased knowledge and in-depth understanding of PE. 
 
The following research questions have been formulated based on the 
purpose:  
 
 How do pupils experience the school subject Physical Educa-

tion? 
 

 Which opportunities and challenges do pupils experience in the 
school subject Physical Education? 
 

 Which visions do pupils have for the school subject Physical 
Education?  
 

  

Background 
 
The National Health Report (Socialstyrelsen [National Board of 
Health], 2009, 2013) emphasizes that regular physical activity contrib-
utes to better health and functional capacity in older age (Socialstyrel-
sen, 2009; Folkhälsomyndigheten [Public Health Agency], 2017). 
Sports science research also shows similar results (e.g. Kirk, 2010; 
Patriksson, Stråhlman, & Kougioumtzis, 2009), and in this context, the 
researchers emphasize that the subject of PE plays an important part 
in learning how to maintain good health. 
 
Furthermore, the report (Socialstyrelsen, 2009, 2013) and the Public 
Health Authority (Folkhälsomyndigheten, 2017) show that the health 
status of children and adolescents is deteriorating. This development is 
particularly negative among young people, and especially for girls in 
grade 9. Problems include stress, headaches and nervousness. Since 
the late 1980s, young people aged 16–24 have increasingly experienced 
anxiety, and their anxiety levels continue to increase. This report (So-
cialstyrelsen, 2009, 2013) emphasizes that mental welfare had further 
deteriorated during the 1990s. During the beginning of the 21st century 
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this trend has changed, but not among young people, whose health de-
velopment is still worrying. The 2017 report also shows that obesity is 
again on the increase in children and adolescents. 
 
The Swedish Schools Inspectorate (Skolinspektionen, 2010) also de-
scribes PE content as “a lot of sport and a little health”, and shows that 
ball activities clearly dominate the lessons, while the health perspective 
is conspicuously absent. However, these results are not particularly 
new as we can see similar results from previous studies (e.g. Eriksson 
et al., 2003; Larsson & Redelius, 2004; Sandahl, 2005; Annerstedt, 
2008). Nevertheless, it has now been shown that PE education has be-
gun to change. A follow-up study has been done in 2016 in the major 
school-sports-health (SPE) research project, which shows that the 
teaching orientation has been slightly revised. The pupils in the study 
emphasize an increase of theoretical elements, and more lessons on in-
juries, diet, health and cardiovascular and lung resuscitation (CPR). In 
addition, the number of lessons involving ball activities and technique 
training has been reduced (Lundvall & Brun Sundblad, 2017). 
 
The Swedish Schools Inspectorate (Skolinspektionen, 2014) has on 
several previous occasions identified the need for improvement in the 
schools’ assessment and grading. Other surveys also indicate similar 
results; for example, Gustafsson et al. (2014) found that the grading 
system shows major shortcomings. Furthermore, according to a state-
ment from the Swedish National Agency for Education (Skolverket, 
2017c), there are significant variations between schools, indicating that 
knowledge requirements can be interpreted in different ways, some-
thing which affects the demands placed on how teachers assess and 
grade pupils. 
 
In addition, the content and structure of the subject PE mean that the 
pupils are exposed to each other and to adults in physical, social and 
individual terms (Skolinspektionen, 2012). The aim of PE education is 
also to prevent and correct actions deemed incorrect, from a variety of 
perspectives. Yet the PE environment is not only a place where pupils 
expose their bodies in sensitive and intimate situations, it also includes 
situations that PE teachers and other teachers cannot always access 
(ibid.). 
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A further review report shows that every fourth pupil (25%) believes 
that schools fail to counteract bad behaviour, and as many pupils say 
that school staff do not respond when a pupil is bullied (Skolinspektio-
nen, 2017). According to the Schools Inspectorate’s report, about 
80,000 pupils in grade 9, or more than one in ten (12%), indicate that 
they feel insecure at school, while more than 16% of pupils express fear 
of other pupils and staff. This affects their studies, for example. Pupils’ 
awareness of the possibility to participate and influence the PE area is 
low; about 50% believe that they may participate in the content and 
planning of their education (Skolinspektionen, 2017). Therefore, it is 
important to study the educators’ assignment and core values from the 
point of view of the pupils. The Swedish Education Act (Skollagen 
2010:800) emphasizes that the school system is founded on demo-
cratic values, and is intended to support all pupils’ development and 
desire for lifelong learning. School staff should, among other things, 
promote consideration for each person’s self-worth and establish re-
spect for our shared environment (Skolverket, 2017a). 
 
 

Research overview 
 
The subject PE has undergone a number of name changes over time, 
and these seem indicative of changes in the subject content. The 1994 
curriculum (Lpo94) placed the focus on health issues. After the 2000 
revision, syllabi clarified that there should be close links between the 
concepts of sport and health and that the health perspective should be 
strengthened (Skolverket, 2005). In 2003, additions were made to 
Lpo94 (SKOLFS 2003: 17, 18) that obliged schools to strive to offer 
physical activities every day, as well as to pay attention to health and 
lifestyle issues. The amount of physical activity has not been regulated, 
but the government indicated that a benchmark of at least 30 minutes 
a day was reasonable. The 2017 Nordic recommendations for physical 
activity for children and young people are at least 60 minutes per day 
(CIF, 2017; Ericsson, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2016; Hedström, 
2016). 
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A worldwide survey shows that several countries’ curricula highlight 
that the subject matter should have a greater focus on health and social 
lifestyle development, and should include a lot of physical activity. The 
results of the study show that PE focused primarily on competitive and 
performance-focused ball games, and not on the actual participation of 
pupils (Gard & Quennerstedt, 2014; Hardman & Marshall, 2000, 
2009; Hardman, 2009; Skolinspektionen, 2010). 
 
In addition, Smith and Parr (2007) emphasize that PE can gain from 
allowing pupils to participate in planning to a greater extent, some-
thing which PE teachers have to appreciate, and that attention also 
should be paid to how pupils experience PE. Similarly, Koekoek et al. 
(2009) showed that there is little knowledge of how pupils understand 
and perceive their learning in PE. From the perspective of the pupils on 
the teaching content, their results show the importance of how pupils 
think and make sense of their experiences, and this plays a crucial role 
in the way pupils learn. Another result shows that pupils want to un-
derstand how activities work in depth, instead of trying out new chal-
lenges (see also Chen & Ennis, 2004; Chen & Shen, 2004). Redelius et 
al. (2015) show similar results and state that pupils know what they 
learn in many other subjects, but when it comes to PE they cannot ex-
press it in words. 
 
Tolgfors (2014, 2017) emphasizes in his studies how assessment of 
learning in PE seems to act as a control tool, where different assess-
ment techniques are used to adapt pupils to different standards for as-
sessment, rather than adapting teaching to meet pupil needs. Pupils in 
the current grade system (Lgr11) will be assessed on the basis of specific 
PE concepts, something which presents teachers with new grading 
challenges. PE teachers are under pressure to cope with this challenge 
in order to identify pupils’ different abilities (Carlgren & Nyberg, 2015). 
Carlgren and Nyberg employ description categories that can be used 
for a closer examination of the areas that the PE teacher works with, 
for example to emphasize the purpose of current teaching (ibid.).  
 
The new grading scale launched in 2011 was supposed to be fairer, and 
PE teachers use feedback to help pupils to meet the knowledge require-
ments. Often this feedback does not give pupils explicit objectives to 
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process and try to achieve (Hattie & Timperley, 2007). Instead specific 
advice is required regarding what the pupil did well and what the pupil 
can develop. Based on this approach, relevant and specific feedback is 
needed, but teachers also need to understand how pupils understand 
and receive feedback (ibid.). As regards to the PE teachers’ view of the 
goals of PE, Hattie and Timperley (2007) highlight three aspects: the 
purpose of the subject is important, as well as knowledge, and the basis 
of assessment (Redelius, 2012; Redelius, Fagrell & Larsson, 2009). 
 
 

Theoretical frame 
 
This thesis is based on a socio-cultural and dialogical perspective on 
Social Representation Theory (SR). SR is a useful tool for understand-
ing how pupils together shape and alter knowledge. The research focus 
of this study is on increasing and deepening knowledge about the pu-
pils’ perspective of the subject of PE. From a socio-cultural perspective, 
individual learning is tied to social interaction (Säljö, 2014). Within the 
socio-cultural perspective, the contexts we are part of, and the culture 
we grow up in, are important for our development as individuals. In 
other words, we influence the group and the group affects us. The con-
text is constantly changing both unconsciously and consciously (Linell, 
2009; Säljö, 2014). In socio-cultural research, the goal is not to achieve 
absolute objective knowledge. Instead, research is shaped by different 
norms and values and offers knowledge from a certain perspective, 
while the researcher is a subjective part of socio-cultural research 
(Larsson, 2016a). In PE, it is relevant for pupils and teachers to interact 
in teaching and to link activities to real and meaningful contexts. These 
contexts are important for pupils’ motivation and meaningful teaching. 
 
The founder of SR, Serge Moscovici, relates the theory to the socio-cul-
tural perspective, but also includes it in social psychology. Influenced 
by Durkheim’s theory of collective representations, namely collective 
thinking about social phenomena, Moscovici designed SR in the early 
1960s (Moscovici, 1961/2008). In brief, SR is characterized by sen-
tences, values, similarities, ideas, beliefs and practices shared by 
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groups of people in societies (Moscovici, 2001b). Socio-cultural per-
spectives and SR are reminiscent of each other, primarily because in 
both knowledge is understood as a sum of social beliefs, with concepts 
and perceptions developing in interaction, through a socialization pro-
cess. In addition to thoughts about collective representations, Mosco-
vici was influenced by Piaget’s theorem, and the view of the holistic in-
dividual, as well as the view that the sum of all human actions has both 
a social and mental dimension. These foundations were later further 
developed and the theory can now be seen as a developed psychological 
and social theory of knowledge (Jodelet, 1995; Moscovici, 1984, 2001a, 
2001b). 
 
Based on this perspective, the pupils participating in this study are part 
of a constructed conceptual world and they develop in a social context. 
The behaviour that is generated can be regarded as a social phenome-
non taking place in different arenas. The school as an arena includes 
PE, but PE can also be seen as an arena of its own. These are arenas at 
different levels where frameworks of reference have emerged to define 
representations as well as common concepts. These representations are 
shared within the group of pupils and determine how the group mem-
bers perceive, act and think together about a particular phenomenon. 
SR (Moscovici,) provided a useful way of finding out what PE was in 
the social context (Moscovici, 1984, 2001b, 2008). 
 
SR is based on relativism, because the object may occur regardless of 
our thoughts about them. But at the same time, Marková (2003) argues 
that there are objects that are dependent on the construction of repre-
sentations about them (constructivism). The thesis focuses on what pu-
pils talk about in connection to PE, and is based on a dynamic construc-
tivist approach – and thus how the pupils (subjects) construct content 
in PE (the object). 
 
SR is used as a tool to describe and analyse pupils’ common knowledge 
about PE; how the pupils understood each other and the topic, and how 
they are socialized into and develop social representations of PE. In 
these representations, togetherness was created in the group and the 
group felt community in having PE as their common object. They so-
cialized and became PE pupils. The study also extends SR (Marková, 
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2003; Marková et al., 2007) from a dialogical perspective (see Dialo-
gism - for a more detailed discussion, see the “Dialog” section of Chap-
ter 4 of this thesis). The concepts common knowledge and social rep-
resentation are closely related. Common knowledge is seen as a social 
representation. 
 
In SR, knowledge transformation is regarded as based on and main-
tained by two fundamental processes: objectification and anchoring 
(Moscovici, 2008). Conversation and social representations fuse, and 
it is in conversation that social representations are created and empha-
sized (Moscovici, 1984). Objectification concretizes the abstract and 
makes it understandable. In this “first” process, the individual thinks 
about the phenomenon of how social representations are formed and 
emphasized in concrete experiences. Anchoring places strange con-
cepts in familiar categories and makes them manageable. Through so-
cial representations, strange things can be made known and under-
stood. This “second” process describes how the individual anchors phe-
nomena and simplifies them into categories of common understand-
ing. This is done to make the phenomena fit into a familiar context 
(Moscovici, 2001b, 2008). When an object is captured objectively, the 
most essential aspects of the object or phenomenon are made compre-
hensible to the pupils. At the same time, this representation is weighed 
into the group’s everyday skills [common sense] (Wagner, Duveen, 
Farr, Jovchelovitch, Lorenzi-Cioldi, Marková, & Rose, 1999). 
 
SR has been used to create a triangular relationship between the pupil 
and the group, in relation to a particular object. The purpose has pri-
marily been to demonstrate what pupils discuss when they can talk 
about a common object together. SR was also used as a bridge between 
the individual, the group and the society, and the theory helped to un-
derstand pupils’ conversations about everyday knowledge and PE. In 
these conversations, experiences, considerations and formulations of 
different meanings were tested. Regarding these basic assumptions as 
social representations is consistent with using focus group interviews 
as a survey method. The focus groups created a form of togetherness 
that is an important foundation when people perceive, interpret and 
understand the context they form part of (Marková, 2003; Moscovici, 
2001a). 
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Research design 
 
Focus group interviews and Social Representation Theory are appro-
priate tools for research on how individuals jointly shape and change 
knowledge. My premise was that many social ideas about PE were con-
structed through interaction in the focus groups, and this is consistent 
with what the SR emphasis that meaning creation is dependent on the 
social interaction between individuals (Hägglund, 2000; Marková, 
2003). Using focus groups as a method does not only reveal what the 
group talks about, but also the experiences participants share and how 
they can gain common understanding of these (Morgan, 1997; Wil-
kinson, 1998). Thus, I chose the focus group as a method of enabling 
the exchange and transformation of knowledge of what feels and seems 
unclear (Kvale & Brinkmann, 2014) and for considering diversity in the 
PE area. 
 
The empirical material consists of eleven focus groups that were gender 
heterogeneous, each comprising five or six pupils. A total of 26 boys 
and 36 girls (62 informants) from eight different lower secondary 
schools (grade 7 to 9) in parts of central Sweden participated in the 
study. At three of the schools, two groups from different classes partic-
ipated. However, I chose not to consider gender differences in the em-
pirical material. The schools and pupils were selected to provide some 
variation in terms of school sizes and being located in different socio-
economic areas, but the selection was also based on a convenience sur-
vey (Morgan, 1998; Wibeck, 2010). 
 
The focus group interviews took place during school hours or at the end 
of schooldays in the pupils’ own school environments, so that the par-
ticipants missed as little as possible of their regular education. Each 
focus group interview was held for about 60 minutes, and the modera-
tor, along with an observer, took notes. Data saturation was reached 
when ten focus group interviews had been conducted, and additional 
data collection did not provide additional knowledge (Bryman, 2016; 
Silverman, 2010). However, an eleventh interview was completed, 
which strengthened the perception of saturation. 
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Qualitative content analysis was used, supported by analyses by Grane-
heim and Lundman (2004), which aim to treat the interviews so that 
the phenomenon can prove itself and be described and interpreted 
based on the purpose of the study. This involves interpreting messages 
or meaning structures in different linguistic (textual) sources. The con-
tent of the verbal expressions and texts was interpreted through sys-
tematic categorization of patterns and themes. Furthermore, in quali-
tative content analysis, it is important to interpret the parts of the text 
and its context holistically (ibid.), for example in considering external 
factors and the influence of society on pupils and the subject PE. 
 
To support the analysis, SR has been used. The analysis draws on SR to 
clarify the knowledge communicated by the pupils in the focus group 
interviews. Each group also generated new specific knowledge with re-
gard to the pupils’ everyday knowledge.  
 
According to the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet, 2017), 
good research practice involves, first of all, questions about the require-
ments for good research and, secondly, questions to the individuals 
participating in a study in relation to ethical requirements. The mate-
rial in the thesis contains data on pupils’ lives and health and has there-
fore been treated according to the positions and ethical principles de-
scribed as good research practice by the Swedish Research Council 
(ibid; Löfdahl, 2012). 
 
 

Findings 

An unfair grading system 
 
The common knowledge of the pupils, and the social representations 
about the conditions for and challenges in PE show that it is an ad-
vantage to have the right skills from the outset. The pupils state that 
there is a demand for special talent in PE; they are expected to be able 
to do everything before they start their PE education. Prior knowledge 
is therefore a requirement for obtaining a high grade in PE, which ac-
cording to the pupils is a difference from other subjects. The relational 
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category (Marková, et al., 2007) ability is interpreted as objectified as 
talent by the pupils who anchor it in "already being able to do every-
thing", which is established as a social representation (Moscovici, 
2001b, 2008).  
 
The results revealed several social representations (Moscovici, 2001b, 
2008) of the requirements and challenges pupils face in PE. The pupils 
express the fact that PE teachers often perceive their assessment as un-
clear and unfair as common knowledge, something which adversely af-
fects the pupils as a group. This is based on their prior knowledge that 
they have to find out what they do not yet master and what they can do 
to attain those skills (Skolverket, 2017b). The problems and complexity 
that PE teachers have to face in assessing and grading students are still 
current (López-Pastor, et al., 2013; Svennberg, 2017). 
 
Another important aspect is that the pupils feel that teachers should 
clarify how they are assessed. A key aspect in this case was the grading 
criteria. In their common knowledge, pupils describe this as a “sick” 
basis for assessment. Pupils express the opinion that it may not be jus-
tified that a poorer physical performance may influence the grade, an 
opinion that the Swedish National Agency for Education (Skolverket, 
2015b) also holds. The common knowledge of the grading criteria 
emerged in the relational category (Marková, et al., 2007) assessment, 
and is further transformed into a social representation of an unfair 
grading system. That is, the pupils objectify assessment, and in the con-
versation, a relational category (assessment) is created. 
 
One of the objects that emerges from the pupils in the focus group in-
terviews is grading. Grading is objectively identified and then an-
chored as an unfair acquaintance – which together with ability and as-
sessment creates the overall social representation: an unfair grading 
system. The analysis shows that the pupils’ shared knowledge and ex-
perience of grades as an object leads to reduced motivation. Pupils talk 
about grades, which are objectively described as something unfair, and 
this is anchored in the wish for a new grading system. The representa-
tions show that pupils talk to each other, and even to others, in a way 
that creates a common understanding of each other’s knowledge. In 
these representations, solidarity is created and the group experiences 
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community in having PE as a common object. They are socialized into 
being PE pupils and describes themselves as such. Their conversation 
thus brings together common knowledge of the relational category 
(Marková, 2003; Marková, et al., 2007) grades. Representation of a 
new grading system and the thoughts and feelings shared by the pupils 
in the focus groups are objectively discussed as a social representation 
(Moscovici, 2001b, 2008). 
 
 

The multifaceted PE teacher profession 
 
The pupils’ common knowledge of the conditions and challenges they 
and their PE teachers face are particularly reflected in the teachers’ in-
volvement and pupil participation, as well as variation in PE-
education. Other issues that are discussed about the leadership role of 
the current teacher are co-determination, feedback, justice, security, 
respect, the PE teacher as a model, and that pupils consider it im-
portant that PE teachers are trained PE educators. 
 
Furthermore, there was common knowledge that the teacher’s profes-
sional assignments and good qualities should permeate teaching to a 
greater extent. At the same time, the PE teacher should involve pupils 
more in the performance of PE lesson and learning. The social repre-
sentation leadership role is an example of how the multifaceted PE 
teacher appears in the pupils’ conversations and on the basis of a re-
flective leadership role, to ensure good teaching. 
 
The pupils say that PE education often is perceived as monotonous and 
not for everyone. The pupils’ specific shared knowledge about PE edu-
cation as objectively identified as somewhat monotonous is anchored 
(Moscovici, 2001b, 2008) in the desire for more variety in teaching. 
The pupils further say that the PE teacher takes for granted that the 
pupils can do everything, but that this is not the case. Their common 
knowledge is that the PE teacher should be more involved in the teach-
ing. 
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The analysis also shows that the content of PE benefits pupils, but that 
the pupils should be able to see the benefits of PE in order to experience 
it as meaningful. Outdoor activities of various kinds are what the pupils 
want to learn. Another aspect that the pupils expressed in the conver-
sation is the wish for two PE teachers, one female and one male. This 
is especially true for swimming lessons, so that all pupils can and dare 
to participate and feel comfortable. 
 
One of the objects from the analysis is the internal environment, as the 
pupils must feel that the subject PE makes sense. This is achieved by 
anchoring the object in a given context and concrete, coherent mean-
ings. An examples of a social representation (or object) is the shower 
situation, which is anchored in a sense of insecurity. Furthermore, an 
objective is achieved by the pupils concretizing and visualizing being 
insecure as something almost concrete. In other words, the pupils’ view 
is that the PE lessons as such are unproblematic; the problem is that 
they feel unsafe and experience discomfort in the shower situation. 
 
 

Discussion 
 
In this thesis, the arguments are from the pupils’ perspectives; the pu-
pils are considered competent informants who should be taken more 
seriously in research. The discussion is based on two main results – an 
unfair grading system and the multifaceted PE teacher profession. 
These results are the pupils’ overall social representations of PE. 
 
The results show how the grading system based on Lgr11 has not yet 
been able to provide pupils with the perfect prerequisites for fair as-
sessment in PE. The analysis of pupil conversations shows several so-
cial representations of inequality in the grading system, expressing a 
problem related to assessment and the grades. In the analysis, it ap-
pears that the PE teacher plays a particularly important role for the pu-
pils’ and their futures. They say that they appreciate PE teachers. What 
pupils identify as problematic are, for example, uncertainty about the 
shower situation and overall changing situation, whether they have 
enough talent and how the teacher goes about assessing them. They 
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also have objections to how few lessons are offered, and feel that these 
are too short. Based on the above mentioned problem, the question is 
how to use the knowledge the pupils present to create a fairer and more 
secure PE environment. 
 
Pupils suggest that the grading scale should be adjusted. If this is not 
done, the fear is that the design of the grading scale and the teachers’ 
interpretation of it can make a distinction between different groups of 
pupils: those who play sports in their free time and those who do not. 
In the long term, this may reduce interest in and motivation for PE, 
which may indirectly be a future threat to public health. Pupils say that 
when they meet most of the criteria for being awarded an A for the 
learning objective, but do not achieve higher than an E in some of the 
criteria, they should still be able to get a higher grade than an E, which 
at present is impossible. There should be room for more teaching and 
progression in the courses so that pupils are given the opportunity to 
learn gradually. Many do not enter PE with prior abilities or talents. 
Pupils should therefore have time to practise and to fail without feeling 
insecure. 
 
A prominent result is that the pupils experience PE as unique in that 
they only get one chance to show what they can do. Pupils have a great 
understanding of the differences between individuals and argue that 
there should be greater variation in teaching, so that everyone gets the 
chance to obtain a higher grade. Pupils say that the problem with as-
sessment and grading is especially extensive in PE. The pupils express 
understanding of the grading system, but do not show sympathy for 
how it is used and how they are affected. They rather argue that a 
change should take place. 
 
In PE, the pupils’ motor skills should be in focus, but there are other 
abilities that are also important to consider, such as outdoor life and 
health. One challenge is that over time PE has been practised through 
different sport activities, but we need to challenge the reliance on sport 
activities and accord mobility the central importance it has in the syl-
labus and in PE teaching. 
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Another issue related to the role of sport in PE and at school as such, is 
that the name of the subject PE has been changed in Sweden from 
Idrott [Sport] to Idrott och Hälsa [Sport and Health]. A name change 
may promote the integration of PE into the syllabus and counteract the 
space given to the sports movement in the school subject, as “Sport” is 
so strongly associated with organized sports and sport leagues. I do re-
alize that this is not a solution to all the problems highlighted in this 
study, but it could be seen as a step in the right direction and could 
benefit those pupils who do not participate in organized competitive 
sports or who do not have the talent the pupils describe as a problem 
in PE. When talking about PE in general, the expressions “sport”, 
“sport subject” or “sports teacher” are used. The subject is automati-
cally associated with sports only, resulting in PE being subconsciously 
treated as if it only concerns sport activities. 
 
Accordingly, PE is still associated with organized competitive sports, 
something which I do not consider to promote equal conditions for all 
pupils. Instead, a new distinction is created which ultimately becomes 
a societal challenge. What could the subject be called instead of PE? 
This is a discussion that more actors should be involved in, but here are 
some suggestions: Health and Lifestyle, Health Education, Health Sci-
ences, Health, Movement and Physical Activity, or Life Skills and 
Movement. 
 
In several contexts, PE has been linked to elements of insecurity. One 
example is the dressing room and shower situation. This issue has also 
been raised in the media, based on the problems encountered in 
schools around the country. It would be significant if teachers, together 
with the pupils, were able to discuss and problematize the dressing 
room and shower situation continuously, in order to create accessible 
and safe solutions. Pupils’ conversations emphasize that some teachers 
believe that pupils do not participate because they are lazy, “do not feel 
like it” or play truant just for the sake of it. But in reality, it is more 
often because they (and other pupils) are uncertain and experience dis-
comfort in the changing and/or shower situation. Therefore, we need 
to create awareness and head teachers, teachers, parents, as well as pu-
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pils, should debate the matter. This side of the subject must not be for-
gotten in the light of the positive effects of PE, including that pupils 
become more focused in school. 
 
One of the prominent results of this study is that most pupils want 
more and longer PE lessons. The ultimate wish is for three 70-minute 
sessions a week. What would this mean in reality? I think that there 
would be more time to practise and to receive more reviews along the 
way, and that this would improve the quality of the subject. Just as the 
pupils say, PE is a broad subject that comprises many different areas 
and elements, which seems to confirm this desire for more teaching 
time. 
 
In the pupils’ conversation there were several suggestions that can 
make a difference. One suggestion that stands out is that the pupils 
talked about the need for more grades in PE, because the subject is 
multifaceted and hard to boil down to a single grade. The pupils spoke 
about different solutions and suggested that three grades should be 
awarded in PE, based on the central content of the current syllabus, as 
the knowledge areas cover such different abilities. Another option that 
was presented is to divide PE into practical and theoretical compo-
nents, and to award one grade for each component. The pupils are of 
the opinion that those who are weaker in practical aspects will then 
have the opportunity to show their theoretical knowledge and under-
standing, thereby giving them the opportunity to attain higher grades 
in the theoretical part, and vice versa. 
 
Schools are responsible for giving teachers the opportunity to include 
all pupils and for giving all pupils the opportunity to learn. Lgr11 em-
phasizes that PE should be an asset for both the pupil and the society 
(Skolverket, 2017a), but my results clearly show that the current con-
ditions for PE teachers and the current PE system do not promote this. 
Instead, a potentially much larger problem arises: a public health prob-
lem rather than an education problem. 
 
PE has changed and developed a lot over time, but the subject’s history 
cannot be overlooked. However, in recent decades, the subject has both 
been renamed and changed direction. My analysis shows that the 
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health component has developed, but that we are now entering a new 
phase. In relation to the pupil conversations, I can discern that PE is 
heading into the lifestyle and investment phase. In this phase, both the 
pupils who are used to exercise and do sport, as well as those who are 
unfamiliar with sport, need support to develop and make positive deci-
sions regarding their health and lifestyle. 
 
In the current phase of the process, we have much more knowledge of 
lifestyle, learning, assessment, teaching in general and specifically in 
different subjects. This knowledge is also spreading faster on a global 
scale, making the multifaceted PE teaching profession even more com-
plex. In a growing number of contexts, the importance of teachers is 
being emphasized; the Swedish government is focusing on teachers 
who can, for example, be appointed subject heads, and skilled teachers 
can benefit from a special salary increase. This knowledge also places 
higher demands on individual teachers, who have to live up to them. In 
PE as a school subject, this means that teachers are increasingly im-
portant for how well the school succeeds and how well the pupils suc-
ceed in achieving set goals and developing positive lifestyles. Thus, the 
teacher is also an important player in the idea that PE is a societal in-
vestment; teachers are actors who need support to assume their mis-
sion. 
 
It is interesting and relevant to follow and study the course PE will take 
in the future and the choices that will be made. This thesis, based on 
pupils’ perspectives on the terms and challenges of PE, has produced a 
continuing need to investigate pupil contributions – their suggestions 
for change and improvement, as well as the consequences of PE being 
a subject that “is kinda live”. 
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BILAGA 1 – GUIDE, FRÅGEOMRÅDEN (2014) 

 
 

Intervjuguide - Frågeområden 
 

Elevers perspektiv på skolämnet Idrott och Hälsa (Det övergripande syftet 
är att öka och fördjupa kunskap utifrån elevers upplevelser av skolämnet Idrott och Hälsa. 
 
 
Först upprepning av viktig information: syftet med intervjun, hur den praktiskt 
kommer att gå till, konfidentialitet, vem jag är och att allas åsikt är lika mycket 
värda… 
 
 
Inledande fråga: trigger 
Förnamn: 
 
 
Möjliga frågeområden: 
 
 
A) Vad tänker ni på när ni hör Idrott och hälsa?  

Tanke bakom frågan: spontana sammankopplingar. 
 
B) Rörelse (Vad & Hur?) 
 
C) Hälsa och livsstil (Vad & Hur?) 
 
D) Friluftsliv och utevistelse (Vad & Hur?) 
 
B, C och D är det övergripande centrala innehållet (ur Lgr11, kursplanen i IH)  
 
E) Betyg (Vad & Hur?) 
 
F) Sociala samspel (Vad & Hur?) 
 
G) Upplevelser 
 
Vad, hur, Varför? (När, Vem?) (På vilket sätt? Hur tänker ni nu? 
Förklara gärna?)



 

 

BILAGA 2 – INFORMATION OCH SAMTYCKE, ELEV (2014) 
 

 
 
 
 

 
 
 

Idrottsvetenskap 
 

 
 

Till elev, årskurs 9  
 
Information och samtycke om ett forskningsprojekt gällande Skolämnet Idrott och 
Hälsa 
 
Vid Karlstads universitet pågår en studie om elevers perspektiv av skolämnet Idrott 
och Hälsa. Det specifika syftet avser att belysa innehåll och aspekter i relation till 
skolämnet Idrott och Hälsa, så som det kommer till uttryck i samtal mellan elever i 
år 9.  
 
Din klass på xx skolan har blivit uttagen att delta i forskning, och du har genom 
lottning ur klasslistan blivit uttagen att tillsammans med 6-7 klasskamrater delta i en 
intervju som ingår i studien. Totalt deltar tio skolor, vilket innebär att du är en bland 
ca 60-70 elever som tillfrågas om att delta.  
 
I studien fokuserar vi på er elever då tidigare genomförda studier saknar elevers per-
spektiv. Under vårterminen 2014 genomförs studien och då önskar vi intervjua dig i 
en grupp tillsammans med 6-8 klasskamrater. Intervjuerna sker i ett fokusgrupps-
sammanhang, vilket innebär att vi som forskare sitter och leder ett samtal mellan er 
elever kring några förutbestämda frågor/teman om skolämnet Idrott och Hälsa.   
 
Detta samtal kommer att ske före skoltid alternativt direkt i samband med skolans 
slut, vid en tid där du och dina klasskamrater tillsammans med er mentor föreslagit 
en lämplig tidpunkt. Under samtalet bjuds du på frukt. Samtalet beräknas till ca 60 
minuter och består av både ljud- och filmupptagning samt anteckningar. En obser-
vatör som också är forskare kommer även att delta och föra anteckningar. Tanken är 
att genomföra en intervju, men en uppföljningsintervju kan bli aktuell.  
 
Det kan ibland vara obehagligt att prata om Idrott och Hälsa i en grupp bland kam-
rater eller det kan kännas obehagligt att bli filmad. Om du under eller efter samtalet 
känner obehag så kan du efteråt få stöd genom att prata med din skolkurator som 
känner till projektet.    
 
Det ni kommer att prata om i samtalet kommer att analyseras utifrån vilka innehålls-
liga och övriga aspekter som framstår som viktiga för er inom skolämnet Idrott och 



 

 
 

Hälsa. Avrapporteringen kommer att finnas tillgänglig vid Karlstads universitet samt 
vid samtliga bibliotek i Sverige. Resultaten kommer att presenteras så att ingen en-
skild person eller skola kommer att kunna identifieras. 
  
Du som deltar kommer att vara 15-16 år och kan själv samtycka till att delta i studien 
eller ej. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan förklaring. Deltagande i studien eller ej kommer inte att påverka din undervis-
ning eller bedömning i ämnet Idrott och Hälsa. Data från fokusgruppsintervjuerna 
kommer att behandlas så att ingen obehörig kommer att ta del av dem. Vi som är 
ansvariga för projektet kommer att ha sådana uppgifter om dig som kallas för per-
sonuppgifter, det betyder att vi vet ditt namn och vilken skola du går på och hur 
gammal du är. Enligt personuppgiftslagen (PUL), har du rätt att gratis en gång per år 
få ta del av samtliga uppgifter som hanteras om dig, och vid behov få eventuella fel 
rättade. Personuppgiftsansvarig är Karlstads universitet och kontaktperson för den 
här studien är Christian Augustsson, Karlstads universitet.   
 
 
Karlstads universitet är huvudman för studien och vi som är ansvariga för studien är 
doktorand Madeleine Wiker, professor Annica Löfdahl och universitetslektor 
Christian Augustsson – forskare vid Karlstads universitet. 
 
 
Om du har några frågor angående studien eller om du vill avbryta ditt deltagande i 
studien så kontakta ansvarig forskare Christian Augustsson. 
 
 
Kontaktpersoner: 
 
Christian Augustsson (kontaktperson) 
Lektor i Idrottsvetenskap 
Handledare 
Karlstads universitet 
christian.augustsson@kau.se 
telefon: xxxx 
 
Madeleine Wiker  
Doktorand  
Karlstads universitet 
madeleine.wiker@kau.se 
telefon: xxxx 
 
Annica Löfdahl   
Professor i Pedagogiskt arbete  
Huvudhandledare   
Karlstads universitet   
annica.löfdahl@kau.se   
telefon: xxxx 



 

 

Nedan finns en samtyckesblankett. Kryssa i den ruta som anger om du samtycker till 
att delta i studien eller inte. Vänligen skriv under blanketten och lämna den till mig 
idag eller till din mentor senast 14XXXX. Informationsbrevet ska du behålla ef-
tersom det innehåller uppgifter om var du kan vända dig om du har frågor eller om 
vill avbryta ditt deltagande. 
  
 
Samtycke forskningsprojekt gällande Skolämnet Idrott och Hälsa 
 
 
 
Jag har informerats om studien och har fått upplysning om vart jag kan vända mig 
om frågor 
dyker upp, och samtycker härmed till att bli intervjuad: 
 
 
Jag samtycker 
 
Jag samtycker inte     
 
 
 
 
 
Namn (elev) 
 
 
 
Skola och datum 

 

 



 

 
 

BILAGA 3 – INFORMATIONSBREV, KURATOR (2014) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Idrottsvetenskap 
 
 
 
 

Till Kurator  
 
Information om forskningsprojekt gällande Skolämnet Idrott och Hälsa 
 
Vid Karlstads universitet pågår en studie om elevers perspektiv av skolämnet Idrott 
och Hälsa. Det specifika syftet avser att belysa innehåll och aspekter i relation till 
skolämnet Idrott och Hälsa, så som det kommer till uttryck i samtal mellan elever i 
år 9.  
 
I studien fokuserar vi på elever då tidigare genomförda studier saknar elevers per-
spektiv.  Under vårterminen 2014 genomförs studien och då intervjuas en grupp om 
6-8 elever i år 9 vid din skola. Intervjuerna sker tillsammans med andra elever i ett 
fokusgruppssammanhang, vilket innebär att vi som forskare sitter och leder ett sam-
tal mellan elever kring några förutbestämda frågor/teman om skolämnet Idrott och 
Hälsa.   
 
Skolans rektor har godkänt att vi kontaktar dig och informerar om projektet angående 
att eventuellt samtalsstöd kan behövas om någon elev känner obehag under eller efter 
att deltagit i studien. Det är inte möjligt att i förväg veta om någon av frågorna under 
intervjun kommer att väcka obehag. Olika individer reagerar olika kring frågor som 
berör skolämnet Idrott och Hälsa. Någon fråga kan för vissa elever upplevas som 
jobbiga att svara på, då de kan väcka vissa obehagskänslor. Det kan även kännas 
obehagligt att vara med på film. Det kan uppstå innehållsliga diskussioner som kan 
upplevas obehagligt när eleven deltar i ett gruppsammanhang. Om sådana situationer 
uppstår kan eleverna behöva samtalsstöd av dig som kurator.  
 
Samtalen med eleverna kommer ske före skoltid alternativt direkt i samband med 
skolans slut, och beräknas till ca 60 minuter och består av både ljud- och filmupp-
tagning samt anteckningar. En observatör som också är forskare kommer även att 
delta och föra anteckningar. Tanken är att genomföra en intervju, men en uppfölj-
ningsintervju kan bli aktuell.  
 



 

 

Det empiriska materialet kommer att analyseras utifrån vilka innehållsliga och öv-
riga aspekter som framstår som viktiga för eleverna inom skolämnet Idrott och Hälsa. 
Undersökningen kommer vara en del av Madeleine Wikers doktorsavhandling som 
efter disputationen kommer att finnas tillgänglig vid Karlstads universitet samt vid 
samtliga bibliotek i Sverige.  
  
Eleverna som deltar kommer att vara 15-16 år och kan själva samtycka till att delta 
i studien eller ej. Föräldrar/vårdnadshavare kommer att informeras om studien. Det 
är frivilligt för eleverna att delta och de kommer när som helst att kunna avbryta sitt 
deltagande utan förklaring. Data från fokusgruppsintervjuerna kommer att behandlas 
så att ingen obehörig kommer att ta del av dem. Resultaten kommer att presenteras 
så att ingen enskild person eller skola kommer att kunna identifieras.  
 
Karlstads universitet är huvudman för studien och vi som är ansvariga för studien är 
doktorand Madeleine Wiker, professor Annica Löfdahl och universitetslektor 
Christian Augustsson – forskare Karlstads universitet. 
 
 
Madeleine Wiker kommer att kontakta dig per telefon eller e-post för att informera 
dig om när studien kommer att äga rum på din skola.  
 
 
Om du har några frågor angående studien så kontakta ansvarig forskare Christian 
Augustsson. 
 
Kontaktpersoner: 
 
Christian Augustsson (kontaktperson) 
Lektor i Idrottsvetenskap 
Handledare 
Karlstads universitet 
christian.augustsson@kau.se 
telefon: xxxx 
 
 
Madeleine Wiker  
Doktorand  
Karlstads universitet 
madeleine.wiker@kau.se 
telefon: xxxx 
 
 
Annica Löfdahl   
Professor i Pedagogiskt arbete  
Huvudhandledare   
Karlstads universitet   
annica.löfdahl@kau.se   
telefon: xxxx



 

 
 

BILAGA 4 – INFORMATIONSBREV, MENTOR (2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Idrottsvetenskap 
 

 
 

Till Mentor  
 
Information om forskningsprojekt gällande Skolämnet Idrott och Hälsa 
 
Vid Karlstads universitet pågår en studie om elevers perspektiv av skolämnet Idrott 
och Hälsa. Det specifika syftet avser att belysa innehåll och aspekter i relation till 
skolämnet Idrott och Hälsa, så som det kommer till uttryck i samtal mellan elever i 
år 9.  
 
Rektor har samtyckt till att genomföra studien på din skola/klass. Den klass som du 
är mentor för kommer att var en bland 10 klasser som ingår i studien. Som mentor 
kommer du att vara en viktig länk mellan eleverna och doktoranden Madeleine 
Wiker. Därför behöver vi ditt samtycke till att du deltar i studien som kontakperson.    
 
I studien fokuserar vi på elever då tidigare genomförda studier saknar elevers per-
spektiv. Under vårterminen 2014 genomförs studien och då intervjuas en grupp om 
6-8 elever i år 9. Madeleine Wiker behöver din hjälp att lotta fram en grupp ur klass-
listan och behöver även din hjälp med att distribuera information till elevernas för-
äldrar/vårdnadshavare om studien. Vidare behövs hjälp med att dela ut information 
och inhämta samtyckesblanketter från de elever som lottas fram att delta i studien. 
Ytterligare hjälp är att välja tidpunkt och plats för en intervju med eleverna som 
kommer att delta.  
 
Intervjuerna sker tillsammans med andra elever i ett fokusgruppssammanhang, vilket 
innebär att en moderator sitter och leder ett samtal mellan elever kring några förut-
bestämda teman/frågor, i detta fall om skolämnet Idrott och Hälsa. Detta samtal kom-
mer ske före skoltid alternativt direkt i samband med skolans slut, eller vid en tid där 
du tillsammans med eleverna kan föreslå en lämplig tidpunkt. Under samtalet bjuds 
det på frukt. Samtalet beräknas till ca 60 minuter och består av både ljud- och film-
upptagning samt anteckningar. En observatör som också är forskare kommer även 
att delta och föra anteckningar. Tanken är att genomföra en intervju, men en uppfölj-
ningsintervju kan bli aktuell.  
Det empiriska materialet kommer att analyseras utifrån vilka innehållsliga och öv-
riga aspekter som framstår som viktiga för eleverna inom skolämnet Idrott och Hälsa. 



 

 

Undersökningen kommer vara en del av Madeleine Wikers doktorsavhandling som 
efter disputationen kommer att finnas tillgänglig vid Karlstads universitet samt vid 
samtliga bibliotek i Sverige.  
  
Eleverna som deltar kommer att vara 15-16 år och kan själva samtycka till att delta 
i studien eller ej. Föräldrar/vårdnadshavare kommer att informeras om studien. Det 
är frivilligt för eleverna att delta och de kommer när som helst att kunna avbryta sitt 
deltagande utan förklaring. Data från fokusgruppsintervjuerna kommer att behandlas 
så att ingen obehörig kommer att ta del av dem. Resultaten kommer att presenteras 
så att ingen enskild person eller skola kommer att kunna identifieras.  
 
 
Karlstads universitet är huvudman för studien och vi som ingår i projektet är dokto-
rand Madeleine Wiker, professor Annica Löfdahl och universitetslektor Christian 
Augustsson – forskare vid Karlstads universitet. 
 
 
Madeleine Wiker kommer att kontakta dig per telefon eller e-post under vecka 9 för 
att få ditt eventuella samtycke till deltagande i studien, som kontaktperson. 
 
Om du har några frågor angående studien så kontakta ansvarig forskare Christian 
Augustsson. 
 
 
Kontaktpersoner: 
 
Christian Augustsson (kontaktperson) 
Lektor i Idrottsvetenskap 
Handledare 
Karlstads universitet 
christian.augustsson@kau.se 
telefon: xxxx 
 
 
Madeleine Wiker  
Doktorand  
Karlstads universitet 
madeleine.wiker@kau.se 
telefon: xxxx 
 
 
Annica Löfdahl   
Professor i Pedagogiskt arbete  
Huvudhandledare   
Karlstads universitet   
annica.löfdahl@kau.se   
telefon: xxxx



 

 
 

BILAGA 5 – INFORMATIONSBREV, REKTOR (2014) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Idrottsvetenskap 
 
 
 
 

Till Skolledning/Rektor 
 
Information om forskningsprojekt gällande Skolämnet Idrott och Hälsa 
 
Vid Karlstads universitet pågår en studie om elevers perspektiv av skolämnet Idrott 
och Hälsa. Det specifika syftet avser att belysa innehåll och aspekter i relation till 
skolämnet Idrott och hälsa, så som det kommer till uttryck i samtal mellan elever i 
år 9.  
 
Vi (forskargruppen) behöver få godkänt av dig för att få tillträde till skolan och elever 
i år 9 samt att använda den mentor (som kontaktperson) som arbetar i den klass (år 
9) som blir aktuell för studien. Vi (forskargruppen) behöver också tillstånd till att 
kontakta skolans kurator och informera om projektet och att eventuellt samtalsstöd 
kan behövas om någon elev känner obehag av att ha deltagit i studien.   
 
I studien fokuserar vi på elever då tidigare genomförda studier saknar elevers per-
spektiv.  Under vårterminen 2014 genomförs studien och då intervjuas en grupp om 
6-8 elever i år 9.  Denna grupp lottas fram ur klasslistan. Om det finns flera klasser i 
år 9 på en skola lottas en av dessa klasser fram. Intervjuerna sker tillsammans med 
andra elever i ett fokusgruppssammanhang, vilket innebär att vi som forskare sitter 
och leder ett samtal mellan elever kring några förutbestämda frågor/teman om sko-
lämnet Idrott och Hälsa.   
 
Detta samtal kommer ske före skoltid alternativt direkt i samband med skolans slut, 
vid en tid där elevernas mentor tillsammans med eleverna föreslagit lämplig tid-
punkt. Under samtalet bjuds det på frukt. Samtalet beräknas till ca 60 minuter och 
består av både ljud- och filmupptagning samt anteckningar. En observatör som också 
är forskare kommer även att delta och föra anteckningar. Tanken är att genomföra 
en intervju, men en uppföljningsintervju kan bli aktuell. Totalt är tio klasser med i 
projektet. 
 
Det empiriska materialet kommer att analyseras utifrån vilka innehållsliga och öv-
riga aspekter som framstår som viktiga för eleverna inom skolämnet Idrott och Hälsa. 
Undersökningen kommer vara en del av Madeleine Wikers doktorsavhandling som 



 

 

efter disputationen kommer att finnas tillgänglig vid Karlstads universitet samt vid 
samtliga bibliotek i Sverige.  
  
Eleverna som deltar kommer att vara 15-16 år och kan själva samtycka till att delta 
i studien eller ej. Föräldrar/vårdnadshavare kommer att informeras om studien. Det 
är frivilligt för eleverna att delta och de kommer när som helst att kunna avbryta sitt 
deltagande utan förklaring. Data från fokusgruppsintervjuerna kommer att behandlas 
så att ingen obehörig kommer att ta del av dem. Resultaten kommer att presenteras 
så att ingen enskild person eller skola kommer att kunna identifieras.  
 
Karlstads universitet är huvudman för studien och vi som är ansvariga för studien är 
doktorand Madeleine Wiker, professor Annica Löfdahl och universitetslektor 
Christian Augustsson – forskare vid Karlstads universitet. 
 
 
Madeleine Wiker kommer att kontakta dig per telefon eller e-post under vecka xxx 
för att få ditt eventuella samtycke till att genomföra studien på din skola.  
 
 
Om du har några frågor angående studien, kontakta ansvarig forskare Christian Au-
gustsson. 
 
 
 
Kontaktpersoner: 
 
Christian Augustsson (kontaktperson) 
Lektor i Idrottsvetenskap 
Handledare 
Karlstads universitet 
christian.augustsson@kau.se 
telefon: xxxx 
 
 
Madeleine Wiker  
Doktorand  
Karlstads universitet 
madeleine.wiker@kau.se 
telefon: xxxx 
 
 
Annica Löfdahl   
Professor i Pedagogiskt arbete  
Huvudhandledare   
Karlstads universitet   
annica.löfdahl@kau.se   
telefon: xxxx 
 



 

 
 

BILAGA 6 – INFORMATIONSBREV, FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE 
(2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   Idrottsvetenskap 
 
 
 
 

Till förälder/vårdnadshavare, med barn i årskurs 9  
 
Information om forskningsprojekt gällande Skolämnet Idrott och Hälsa 
 
Vid Karlstads universitet pågår en studie om elevers perspektiv av skolämnet Idrott 
och Hälsa. Det specifika syftet avser att belysa innehåll och aspekter i relation till 
skolämnet Idrott och hälsa, så som det kommer till uttryck i samtal mellan elever i 
år 9.  
 
Den klass i år 9 på xx skolan där ditt barn är elev, har blivit uttagen att delta i ett 
forskningsprojekt. I studien fokuserar vi på elever då tidigare genomförda studier 
saknar elevers perspektiv. Under vårterminen 2014 genomförs studien och då inter-
vjuas en grupp om 6-8 elever i år 9. Denna grupp lottas fram ur klasslistan. Ditt barn 
kan komma att delta i studien. Intervjuerna sker tillsammans med andra elever i ett 
fokusgruppssammanhang, vilket innebär att vi som forskare sitter och leder ett sam-
tal mellan elever kring några förutbestämda frågor/teman om skolämnet Idrott och 
Hälsa.   
 
Detta samtal kommer ske före skoltid alternativt direkt i samband med skolans slut, 
vid en tid där elevernas mentor tillsammans med eleverna föreslagit lämplig tid-
punkt. Under samtalet bjuds det på frukt. Samtalet beräknas till ca 60 minuter och 
består av både ljud- och filmupptagning samt anteckningar. En observatör som också 
är forskare kommer även att delta och föra anteckningar. Tanken är att genomföra 
en intervju, men en uppföljningsintervju kan bli aktuell. Totalt är tio klasser med i 
projektet. 
 
Det empiriska materialet kommer att analyseras utifrån vilka innehållsliga och öv-
riga aspekter som framstår som viktiga för eleverna inom skolämnet Idrott och Hälsa. 
Undersökningen kommer vara en del av Madeleine Wikers doktorsavhandling som 
efter disputationen kommer att finnas tillgänglig vid Karlstads universitet samt vid 
samtliga bibliotek i Sverige.  
  



 

 

Eleverna som deltar kommer att vara 15-16 år och kan själva samtycka till att delta 
i studien eller ej. Det är frivilligt för eleverna att delta och de kommer när som helst 
att kunna avbryta sitt deltagande utan förklaring. Deltagande i studien eller ej kom-
mer inte att påverka elevernas undervisning eller bedömning i ämnet Idrott och hälsa. 
Data från fokusgruppsintervjuerna kommer att behandlas så att ingen obehörig kom-
mer att ta del av dem. Resultaten kommer att presenteras så att ingen enskild person 
eller skola kommer att kunna identifieras.  
 
 
Karlstads universitet är huvudman för studien och vi som är ansvariga för studien är 
doktorand Madeleine Wiker, professor Annica Löfdahl och universitetslektor 
Christian Augustsson – forskare vid Karlstads universitet. 
 
 
Har Ni frågor angående studien är ni välkomna att kontakta ansvarig forskare 
Christian Augustsson. 
 
 
 
Kontaktpersoner: 
 
Christian Augustsson (kontaktperson) 
Lektor i Idrottsvetenskap 
Handledare 
Karlstads universitet 
christian.augustsson@kau.se 
telefon: xxxx 
 
 
Madeleine Wiker  
Doktorand  
Karlstads universitet 
madeleine.wiker@kau.se 
telefon: xxxx 
 
 
Annica Löfdahl   
Professor i Pedagogiskt arbete  
Huvudhandledare   
Karlstads universitet   
annica.löfdahl@kau.se   
telefon: xxxx 
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”Det är live liksom”

I denna avhandling ”Det är live liksom” studerades elevers (årskurs 9) samtal 
om skolämnet Idrott och Hälsa [IH]. Genom fokusgruppsintervjuer och med 
stöd i social representationsteori var syftet att öka kunskap om och fördjupa 
förståelsen för IH:s innehåll och form, sett ur elevernas perspektiv. Vilka villkor 
och utmaningar i IH samtalar eleverna om, och vilken framtidssyn har de på 
ämnet?

I analysen av fokusgruppsintervjuerna framkom att eleverna gav uttryck för att 
betygssystemet i IH är orättvist och ofullständigt. Betyget i IH är dessutom det 
betyg som eleverna är mest missnöjda med och de ser gärna ett flerbetygssystem 
i ämnet. Vidare framträdde i intervjumaterialet att idrottsläraren är en viktig 
aktör i elevernas vision om IH i framtiden som en samhällsinvestering. Därmed 
blir idrottsläraren en särskilt viktig resurs i skolmiljön som behöver extra stöd 
för att axla sitt uppdrag. I analysen utvecklades två centrala teman: ett orättvist 
betygssystem och en mångfacetterad idrottslärarprofession inom IH.

Utifrån elevernas perspektiv på villkor och utmaningar i IH finns ett fortsatt 
behov av att undersöka elevernas förslag till förändring och förbättring, samt 
konsekvenserna av att IH är ett ämne som ”är live liksom”.

Madeleine Wiker har en yrkesbakgrund som lärare i skolämnet Idrott och Hälsa [IH]. 
Sedan hösten 2009 har hon varit verksam på Karlstads universitet som främst doktorand 
i pedagogiskt arbete men även som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap. Madeleine 
antogs till den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, 2009. Hon har ett stort intresse 
för barn och ungdomar och brinner för frågor som berör IH.
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I denna avhandling ”Det är live liksom” studerades elevers (årskurs 9) samtal 
om skolämnet Idrott och Hälsa [IH]. Genom fokusgruppsintervjuer och med 
stöd i social representationsteori var syftet att öka kunskap om och fördjupa 
förståelsen för IH:s innehåll och form, sett ur elevernas perspektiv. Vilka 
villkor och utmaningar i IH samtalar eleverna om, och vilken framtidssyn har 
de på ämnet?

I analysen av fokusgruppsintervjuerna framkom att eleverna gav uttryck 
för att betygssystemet i IH är orättvist och ofullständigt. Betyget i IH är 
dessutom det betyg som eleverna är mest missnöjda med och de ser 
gärna ett flerbetygssystem i ämnet. Vidare framträdde i intervjumaterialet 
att idrottsläraren är en viktig aktör i elevernas vision om IH i framtiden som 
en samhällsinvestering. Därmed blir idrottsläraren en särskilt viktig resurs 
i skolmiljön som behöver extra stöd för att axla sitt uppdrag. I analysen 
utvecklades två centrala teman: ett orättvist betygssystem och en 
mångfacetterad idrottslärarprofession inom IH.

Utifrån elevernas perspektiv på villkor och utmaningar i IH finns ett fortsatt 
behov av att undersöka elevernas förslag till förändring och förbättring, 
samt konsekvenserna av att IH är ett ämne som ”är live liksom”.

”Det är live liksom”

Madeleine Wiker har en yrkesbakgrund som högstadielärare 
i skolämnet Idrott och Hälsa. Sedan hösten 2009 har hon 
varit verksam på Karlstads universitet som främst doktorand i 
pedagogiskt arbete och som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap. 
Madeleine antogs till den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, 
NFI 2009. Hon har ett stort intresse för barn och ungdomar och 
brinner för frågor som berör Idrott och Hälsa.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 6.496 x 9.528 inches / 165.0 x 242.0 mm
      

        
     0
            
       D:20171002113054
       685.9843
       ST
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     1
     -1069
     285
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         AllDoc
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     1
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: none
     Shift: move down by 17.01 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     -1067
     349
     Fixed
     Down
     17.0079
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     None
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     1
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Duplicate pages
     Range: all pages
     Copies: 2
     Collate: yes
      

        
     DuplicatePages
     1
     2
     1
     -1050
     357
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
            
                
         AllDoc
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 2 to page 2
     Trim: none
     Shift: move right by 192.76 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     -1067
     349
     Fixed
     Right
     192.7559
     0.0000
            
                
         Both
         2
         SubDoc
         2
              

       PDDoc
          

     None
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 1 to page 1
     Trim: none
     Shift: move left by 277.80 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     -1066
     349
     Fixed
     Left
     277.7953
     0.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       PDDoc
          

     None
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: none
     Shift: move right by 19.84 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     -1067
     349
     Fixed
     Right
     19.8425
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     None
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20171120104529
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     1
     -1069
     285
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Uniform
            
                
         AllDoc
              

      
       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





