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Abstract 
 
The main purpose of this essay is to examine if media-sport influence pupils in their 

physical education and if the teachers understands it. At the same time the aim has also 

been to investigate how the teachers can get along with the media influence in their 

teaching. We have also investigated what teachers in physical education think about the 

curriculum and if there is space for a teaching method that respect the pupils will. 

 

The essay is an empirical qualitative study built on open-ended interviews with 3 

respondents from two schools in the county of Värmland, Sweden. The range of qualified 

teacher is restricted at this school. We asked 5 teachers to join, but only 3 were accepting 

to join our study. Because there was not much time left of the school term we had to get 

started with the interviews as soon as possible. But first of all we had to make an 

extensive litterateur study. Not much literature is written about our subject. After that we 

made the interviews and transcript them into our paper. 

 

 

This qualitative study shows that 

 

- The main result of the research is that media influences pupils. 

Especially in physical education.  

 

- The teachers are trying to satisfy the pupil’s wishes. Though it is 

hard for the teachers to do this because of deficient resources.  

 

- The environment around the school is also important for the 

teachers. But if the school can’t satisfy the pupils, the teachers 

recommend them to join their local sport society. 

 

Keywords: Media influence, Health, Physical education 
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1.Inledning 

 

Under vår utbildning till medielärare har vårt intresse ökat för hur ungdomar idag 

påverkas av medierna. När denna påverkan diskuteras handlar det allt som oftast om den 

negativa påverkan som medierna har. Frågan som då uppstod i våra diskussioner var om 

inte medierna, och speciellt televisionen (tv:n), också har en positiv påverkan. Då med 

tanke på att vi också läst till idrottslärare, blir den positiva faktorn mycket aktuell och 

intressant. Många undersökningar visar att barn/ungdomar blir allt tjockare. Detta är en 

högst aktuell fråga som bör tas upp snarast för att utreda vad vi, som idrottslärare, kan 

göra för att ändra på denna ”trend”. Genom att då ta reda på om barn/ungdomar påverkas 

av det de ser på tv, kan vi sedan gå vidare till idrottslärarna och se om de tar tillvara på 

denna mediesportspåverkan.1 Denna chans att plocka upp ungdomarnas intresse kan vara 

vägen till en mer aktiv fritid för dem och i framtiden leda till att de får, eller skapar sig en 

mer hälsosam livsstil både fysiskt och psykiskt. Detta har visats i en studie gjord på 

Umeå universitet där man kunde se ett klart sammanhang mellan motionsvanor och 

studieresultat, dock visade det sig också att de som tränade fler än 4 gånger per vecka 

hade sämre resultat än de som tränade 3 - 4 gånger per vecka. Detta antogs bero på den 

sammanlagda tiden som lades på motion, tiden räckte alltså inte till för studierna.2 Denna 

undersökning har gjorts bland universitetsstuderande, men detta är inget specifikt 

fenomen för denna grupp utan går att applicera på lägre skolstadier. 

 

Statens folkhälsoinstitut presenterar i sin folder ”TV-konsumtion och barns hälsa och 

anpassning” att 97 procent av svenska barn och ungdomar mellan 9 och 16 år tittar i 

genomsnitt 2 timmar per dag på tv år 1999.3 Detta tror vi ligger bakom en del av 

hälsoproblemen men fenomenet tv-tittande är inte bara till ondo utan barn och unga kan 

                                                 
1 *Den påverkan som mediet television har på barn/ungdomars idrott- och sportintresse. 
2 Svartbo, B. (1996) Svensk Idrottsforskning, nummer 1. Institutionen för Idrott och Hälsa, Högskolan i 
Örebro och Sjöström, M. Institutionen för Socialmedicin, Umeå Universitet 
3 Rydell, A-M. (2004) TV-konsumtion och barns hälsa och anpassning. Sandviken: Sandvikenstryckeri 
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även hitta inspiration till aktivitet genom sitt tv-tittande. Detta antagande styrks även av 

före detta friidrottslandslagstränaren Ulf Karlsson. Han påtalade, i den fokusintervju vi 

gjorde med honom att Lilla Sportspegeln har bidragit till många barns nuvarande 

idrottsintresse och vidare utveckling inom sportens värld. Efter intervjun med Ulf stärktes 

våra ingångstankar kring mediernas påverkan och vi fattade beslutet att lyfta fram denna 

positiva påverkan och hur den kan tas upp och användas i idrottsundervisningen idag. 

 

Unga matas dagligen med budskap via media om hur de skall vara, klä sig och hur 

kroppen ska se ut osv. Mediet som tar störst plats i många barns och ungas vardag, är 

tv:n. I skolan har man dock länge arbetat för att ungdomar skall undvika populärkulturen 

medan Skolkommittén anser att skolan istället ska hjälpa ungdomarna att förstå och 

använda sig av populärkulturen.4 Kommittén menar att en viktig del i skolans arbete ska 

vara att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som unga skaffar sig från 

populärkulturen. Detta visar att vår frågeställning är högst aktuell och vi vill, genom 

denna fallstudie, få en ökad förståelse för hur medier, i detta fall tv, påverkar unga 

människor och hur man kan ta till vara på dessa intressen i idrottsundervisningen. Detta 

innebär också att vi kommer se på hur lärare inom idrottsämnet arbetar för att tillgodose 

de ungas intressen av idrott som de eventuellt har skaffat sig från tv:n. Den påverkan som 

vi behandlar har vi kallat för ”mediesportpåverkan” och vi kommer i vår fallstudie 

koncentrera oss på hur den används i idrottsundervisningens planering och 

genomförande. 

 

Unga lever idag i en värld som tenderar att bli mer och mer styrd av olika medier, de 

sätter upp dagordningen över vad som är aktuellt inom alla möjliga områden, de söker då 

inom många olika kulturer och samhällsgrupper för att hitta sin ”rätta” identitet och där 

har populärkulturen en betydande roll för de ungas identitetsskapande.5 De utsätts de för 

reklamkampanjer och de bästa tipsen om både bantning och olika träningsmetoder, klarar 

de unga då inte av att sortera informationen själv, vart får de då hjälp med att sortera i 

informationsflödet och vart kan man prova de olika metoderna? Detta är kanske något 

                                                 
4 Rydell (2004) 
5 Persson, M. (2000) Populärkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur. 



 7

som borde finnas i idrottsundervisningen. I Läroplanen -94 (Lpo -94) står det att ämnet 

ska väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter, idrotten ska också stimuleras till ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet.6 Detta om något borde uppmärksammas och stärka 

anledningen till att ta tillvara elevernas intresse inom ämnet. 

                                                 
6 www3.skolverket.se/ki03/front.aspx   20051108 14:28 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med denna fallstudie är att, genom kvalitativa intervjuer med idrottslärare på 

högstadiet, ta reda på om lärarna upplever en mediesportpåverkan hos högstadieelever 

och om det finns möjligheter att uppmärksamma detta i planeringen och genomförandet 

av idrottsundervisningen.  

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

För att specificera oss har vi valt att använda oss av två preciserade frågor under arbetet 

med fallstudien: 

 

Finns det, enligt idrottslärarna, en mediesportspåverkan bland 

ungdomar på högstadiet? 

 

Kan idrottslärare på högstadiet ta tillvara denna påverkan i sitt 

arbete med i idrottsundervisningen? 
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1.3 Disposition 

 

Denna fallstudierapport består av 6 kapitel, källförteckning och bilagor. Deras 

övergripande innehåll beskrivs nedan: 

 

Kap 1  Inledning – Förklarande av syfte, frågeställningar och dispositionen på denna 

fallstudie. 

 

Kap 2  Litteraturgenomgång – Genomgång av litteratur i översiktlig styckeindelning. 

 

Kap 3  Metod – Vilka metoder har använts, hur arbetet fortgått, avgränsningar som 

funnits. 

 

Kap 4  Resultatredovisning – I detta avsnitt presenteras de svar vi fått av 

respondenterna. 

 

Kap 5  Diskussion – Litteratur diskuteras tillsammans med egna synpunkter och 

reflektioner. 

 

Kap 6  Slutsats – Redogörelse för slutsatser som dragits vid besvarandet av 

frågeställningen. 

 

Kap 7  Källförteckning – Här samlas alla referenser till det underlag som bearbetats. 

 

Bilagor – Där visas intervjuguiden samt strävans- och kunskapsmål för kursen 

Idrott och hälsa för högstadiet. 
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2. Litteraturgenomgång 

 

I litteraturgenomgången kommer vi att behandla och klargöra olika definitioner av 

begrepp som används. Vidare har vi delat in genomgången i stycken för att lägga fram 

fakta på ett så enkelt och klarsynt sätt som möjligt. Detta underlättar för läsaren genom 

att denne lätt kan hitta stycken med respektive ämne. 

 

 

2.1 Definitioner 

 

För att underlätta och få en ökad förståelse för vårt ämne har vi här klargjort vissa 

begrepp. Dessa begrepp tycker vi behöver ett förtydligande och för att snäva av de olika 

begreppen samt inrikta dem mot vårt syfte och vår mening med uppsatsen. 

 

 

2.1.1 Hälsa 

 

Hälsa är ett vidsträckt begrepp och är i själva verket något högst personligt, alla individer 

definierar sin hälsa efter egna erfarenheter och livssituationer. I denna fallstudie använder 

vi oss av World Health Organization:s (WHO:s) definition av hälsa. Sammanfattad och 

översatt kan den tolkas på följande sätt: 

 

”Ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och 

handikapp.”7 

 

Men i en studie gjord på Lunds universitet om vad hälsa är och vad läkare anser om 

begreppet nämner en av läkarna att WHO:s definition är allt för utopisk, eftersom livet 

                                                 
7 www.ne.se 20/3 2005 14:08 
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inte är så enkelt. Det handlar istället om att må så bra fysiskt, psykiskt och socialt att man 

klarar av dagens möda med alla obehagligheter som kan uppstå. Läkaren menar att kunna 

hantera och hålla en god relation med familj och arbete, är en del i hälsan och att WHO:s 

definition är mer som lycka, och lyckan är som bekant inte permanent. Vidare nämns i 

studien att läkaren anser att i det fall man blir sjuk har man tillfälligt förlorat hälsan (den 

konkreta definitionen), men har man en kronisk sjukdom som är välbehandlad kan man 

ändå ha god hälsa, förutsatt att man kan tackla sina problem och uppleva känslan av 

sammanhang (den abstrakta definitionen). Läkaren anser dessutom att det är mycket 

personligt hur man upplever sin hälsa.8 

 

 

2.1.2 Mediesportpåverkan 

 

Vi har även använt oss av ett begrepp som vi tycker sammanfattar det fenomen som vi 

ställts inför i vår fallstudie, mediesportspåverkan. Med detta menar vi den påverkan som 

medier, i detta fall televisionen, har på barns och ungdomars intresse och val av idrotter 

som de utför samt har ett stort intresse i. Begreppet underlättar för vårt skrivande 

eftersom vi då inte behöver beskriva fenomenet vid varje tillfälle det uppkommer i 

studien. 

 

Påverkan är ett starkt ord som är svårt att definiera helt och hållet. Det finns många 

betydelser för detta begrepp. Då vi skriver om påverkan ser vi detta begrepp ur ett 

humanistiskt perspektiv. Drottner pratar om fördelar med detta sätt att angripa medier. 

Medierna verkar genom dialoger och den betydelse de har för sina mottagare. Om det 

inte finns någon betydelse blir det heller ingen påverkan på mottagaren.9 Vidare skriver 

Drottner om medieforskning och hur man har angripit detta fenomen. Man talar då om en 

forskning där förutsättningen inte ligger i medierna utan i mottagaren och dennes sociala 

                                                 
8 Bramsvik, E. Holmgren, A-S (2004). Vad är hälsa? Åtta läkares tankar kring hälsobegreppet. C-uppgift. 
Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för psykologi 
9 Drottner, K (1996) Medier och kultur, En grundbok i medieanalys och medieteori. Studentlitteratur, Lund 
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och kulturella grupp. I vår uppsats ligger fokus på hur lärare förstår på vilket sätt elever 

uppfattar sport och hur lärarna kan använda sig av denna verkan.  

Vi har valt att kalla denna verkan för mediesportpåverkan för att detta fenomen 

egentligen innefattar alla medier, dock har vi valt att enbart koncentrera oss på 

televisionen. Tv:n är det mediet som har störst ”närvaro” i sina reportage, det mesta som 

visas håller på under sändning eller har förekommit under dagen. Och vi var säkra på att 

den grupp ungdomar som fallstudien berör och undersökt tittar på tv i större grad än de 

läser tidningar, lyssnar på radio eller läser webbtidningar. 

 

 

2.1.3 Populärkultur 

 

För att förklara begreppet populärkultur har vi valt en enkel beskrivning som vi tycker 

inbegriper och sammanfattar populärkulturens innebörd. 

 

Populärkultur är en form av kultur som riktar sig till en bred 

allmänhet och, som ordet säger, är populär - det vill säga hörs och 

syns mycket i media.10 

 

 

2.2 Mediernas budskap och påverkan 

 

Budskapet som vi får från medierna om hälsa är tämligen dubbelt, ena stunden överöses 

vi med reklam om kropps- och skönhetsideal, där vi ska banta och försköna vårt yttre, det 

visas upp ”mallar” för hur vi ska se ut. Å andra sidan kommer det program, reklamsnuttar 

med mera om hur viktigt det är med hälsa och välbefinnande, vi kan kalla det den inre 

skönheten, i samband med kostråd, motionstips och riskupplysningar om farliga 

konsumtionsvanor.11 Forskning har visat att motionsvanor grundläggs i tidig ålder och att 

                                                 
10 www.susning.nu/Popul%E4rkultur 21/11 2005 16:40 
11 Strandberg, H. (2004) Medier och fetma –en analys av vikt. Lund: Sociologiska institutionen – Lunds 
universitet. 
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det då är viktigt att ta tillvara de ungas intresse att röra på sig.12 Här har föräldrar och 

idrottslärare en stor och viktig uppgift att fylla. Man diskuterar vilka som har det 

övergripande ansvaret, föräldrarna eller skolan, men här framförs ändå skolan med det 

primära ansvaret. Skolan är den största socialisationsagenten och skolidrotten har 

tydligen setts som ett underverk för barn och unga. Forskning har visat att idrott fungerar 

som vaccination mot osunt leverne och ohälsa samt att det fungerar som en lugnande och 

konfliktdämpande komponent i klassrummen.13 

 

 

Forskning om kroppsidealen inom reklamvärden har mestadels utförts utomlands, bland 

annat i England och USA men har även tagits upp i Sverige. I en intervjuundersökning, 

gjord av Jarlbro (1994), kommer det fram att ungdomar själva tycker att de påverkas 

starkt av reklambudskapen som visas i tv, främst genom en ökad konsumtionslust. Detta 

antas bero på att de under ungdomsåren fortfarande söker efter sin tillhörighet i sociala 

sammanhang men även individuellt. Det som framgick av denna studie var att 

respondenterna motsatte sig reklamens skönhetsideal samtidigt som de ansåg att fetma 

och övervikt var något som var negativt, vilket framgår som motsägelsefullt I 

undersökningen tas även upp att ungdomar tolkar reklambudskap olika. Detta fenomen 

stärks ytterligare då en undersökning gjord av Trosslöv Aronsson (1998) visar att 

tolkning av reklam är högst individuell.14 Detta sökande av identitet under ungdomstiden 

beskrivs som ett sökande efter en hållbar identitet och individen omdefinierar sin 

självuppfattning och livsstil under hela processen. Detta kallas enligt Homburger 

Eriksson ”ett psykosocialt moratorium.”15 

 

Mediernas betydelse har genom dess tillgänglighet ökat eftersom de tillhandahåller stilar, 

tankemönster, livsutkast och identiteter som kan utprövas. Tidigare har den äldre 

generationen fått stå som mönster för de ungas livsstil men eftersom deras mönster inte 

längre är självklara ökar mediernas betydelse som inspirationskälla i de ungas 

                                                 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 Strandberg, H. (2004) 
15 Holmberg, O (1994) Ungdom och media. Lund: Studentlitteratur. Enligt Homburger Eriksson, E (1969) 
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identitetsprocess.16 Vidare skriver Holmberg att medierna spelar en stor roll när 

ungdomar skall bearbeta känslor och tankar som dom inte får utrymme för i de 

institutioner där de befinner sig den större delen av ungdomstiden. 

 

Thomas Ziehe pratar om en kulturell friställning i industriländerna som har skett under 

efterkrigstiden. Med detta menar Ziehe att människor inte längre är bundna till den 

kulturella traditionen att se på sig själva. Att människor lever på ett annorlunda sätt i 

efterkrigstiden kan man se spår av i alla kulturer. Men det är speciellt ungdomarna som 

blir påverkade, de saknar minnen från en annan tid som de kan jämföra med de nya 

influenser som de tar del av. Ziehe nämner två förändringar som ses som en produkt av 

att man går ifrån det ödesbestämda i traditionen: reflexivitet och görbarhet.17 

 

Reflexivitet betyder att individen fokuserar mera på sin egen identitet. Ziehe menar att 

unga människor har ett manus för hur dom skall leva sitt liv. Detta manus tar ungdomarna 

fram när de ställs inför val i livet eller olika situationer i livet. Barn och unga ställer då 

frågor till sig själva om hur de känner inför situationen eller ställer frågor om varför 

något är på ett visst sätt. Enligt Holmberg menar Ziehe att ungdomar har ett ”i-förväg-

vetande”18 om det vuxna livet. Ungdomar har tillgång till livsmanuset i större 

utsträckning än vad deras föräldrar hade. Detta beror på att man inom familjen har tagit 

bort eller gjort ändringar i var gränsen går för vilket som är vuxnas eller barns liv. Förr 

kunde man i en familj höra att ”det inte var för barns öron”. I dag får barn vara med mer i 

de diskussioner som förekommer i familjen mellan de vuxna. Detta gör att ungdomar kan 

ta del av vuxenlivet på ett annat sätt än tidigare. I denna process spelar också media en 

central roll.19 

 

Tidigare kunde man lätt få höra att saker och ting är som dom är. Man kunde inte påverka 

situationen märkbart. I dagens samhälle finns det en uppfattning om livets görbarhet. 

Med det menas att relationer, könsroller, kommunikationsförmågor och utseende samt 

                                                 
16 Ibid 
17 Holmberg, O. (1994)  
18 Ibid 
19 Ibid 
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kroppen inte är något som är fastlagt eller bestämt. Man kan i större utsträckning påverka 

och ifrågasätta än i tidigare samhällskulturer. Enligt Holmberg menar Ziehe att görbarhet 

hör samman med en tro på att livet kan vara en plats för ett projekt med förändring som 

huvudingrediens. Ziehe menar att denna friställning skall ses som en befrielse från de 

kulturella traditioner som kan finnas. 

 

 

 

Samtidigt som friställningen kan vara en befrielse kan den även innebära en del press på 

den enskilde, riskerna för ett misslyckande ökar i takt med att valmöjligheter i 

identitetssökandet ökar. Utbuden av alternativ till sin personlighet kan göra att individen 

drabbas av psykisk utmattning. Även i denna process har media en betydande roll. 

Holmberg citerar Ziehe: 

 

”Det finns t o m en friställning vad gäller bilder i våra huvuden - 

medierna, reklamen, medvetandeindustrin frigör inom oss explosioner 

av bilder, drömmar och fantasier som inte ens kunnat förutsägas av de 

mest radikala utopisterna under förra århundradet.”20 

 

Ziehe skriver vidare om en ökad individualisering. Han menar då att alla människor kan 

välja livsstil eller att människan i alla fall kan prova på någon stil för att kunna hitta sin 

rätta stil och sin egen identitet. I denna process uppkommer det ett stort glapp mellan 

dom eventuella drömmar som man har och den verklighet som man faktiskt lever i. Detta 

kan leda till frustration och man kanske släpper den identitet som man har för att skaffa 

sig en ny som man tror skall passa bättre på de förväntningar man har. Media bidrar till 

största delen i en ungdoms uppväxt med bilder och idéer till identiteter samt livsformer. 

Unga använder medietexter som ett råmaterial när de skall prova ut vilka de skall vara.21 

 

                                                 
20 Holmberg, O (1994) s 27 
21 Ziehe, T (1994) Kulturanalyser. Stockholm: Bruno Östlings Bokförlag Symposium 
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Vidare skriver Annerstedt om hur man i idrottsundervisningen kan ta tillvara på den 

påverkan som många barn och unga får från media. Annerstedt menar att tv kan inspirera 

till lek i skolan och han beskriver hur hans undervisning numera bygger mycket på saker 

som förekommer i spelrelaterade tvprogram. Exempel på detta är hinderbrännboll som 

ändras i reglerna så att det påminner om programmet ”Gladiatorerna” Vid arbete med 

cirkelträning måste eleverna utföra vissa uppgifter för att kunna erövra en nyckel. Detta 

kallas då för ”Fångarna på fortet”. Alla dessa lekar har uppkommit på elevernas initiativ. 

Men idrottsläraren är fortfarande med och styr det hela på ett sådant sätt att det skall 

passa in i den övriga verksamheten inom idrottsämnet. 

 

2.3 Spontanidrott 

 

Det hävdas idag att flertalet ungdomar endast idrottar i sammanhang som vuxna har 

arrangerat. Vad säger forskningen om detta? Har spontanidrotten försvunnit till förmån 

för vuxnas arrangerade idrotter? Per Nilsson redogör för en undersökning som Lars-

Magnus Engström gjorde 1989. Denna undersökning fick titeln ”Idrottsvanor i 

förändring”. Engström kom fram till att andelen sextonåringar som är idrottsligt aktiva 

utan att vara med i någon idrottsförening är mycket låg, endast 7st av 100 tillfrågade. 

Undersökningen visade även att det finns fler idrottsligt aktiva utanför föreningslivet 

bland medlemmar än bland de som uppgav att de inte var medlemmar i någon förening. 

Det som har fått mest uppmärksamhet i denna studie är den höga andel som uppgav att de 

är helt idrottsligt inaktiva, 48 st av 100 tillfrågade. Med idrottsligt aktiv menas att 

aktiviteten skall ske regelbundet varje vecka.22 

 

Pedagogen Bengt Larson gjorde en liknande studie och kom fram till att av 25 tillfrågade 

pojkar svarade 21 att de höll på med eget idrottande. Resterande fyra uppgav att de 

idrottade i en ordnad verksamhet. För flickor visade det sig att 29 höll på med eget 

                                                 
22 Holmberg, O. (1994) 
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idrottande medan 9 utförde eget idrottande i en organiserad verksamhet. Vid en 

jämförelse mellan rapporterna visar det sig att aktiviteter utanför föreningar har ökat 

sedan mitten av åttiotalet. Larssons studie pekar på att de vanligaste förekommande 

idrotterna är fotboll, jogging och simning. Undersökningen visar även att de vanligaste 

idrotter som förekommer utanför föreningsidrotten är: ridning, dans och work-out för 

tjejer samt styrketräning, kampsporter och innebandy för killar.23 

 

 Enligt Engström har andelen medlemmar i idrottsföreningar ökat ständigt under 1964 – 

1985, men denna ökning har gått ner eller för pojkidrotter visat en svagt sjunkande trend 

från 1980- talet fram till 1990- talet. Vad det beträffar flickidrott kan man se en ökning av 

deltagare i idrottsföreningar. Detta tyder på en utjämning av könens representation i 

idrottsföreningar. Men fortfarande visar undersökningar att idrotten i många avseenden är 

en mansdominerad värld. Engströms undersökning visar vidare att de som är idrottsligt 

inaktiva, det vill säga inte håller på med någon form av idrott, har ökat mellan åren 1968 

– 1992. Detta gäller både för pojkar och för flickor. Man kan i denna undersökning även 

se att det har blivit en stor skillnad mellan de som idrottar och de som är inaktiva. 

Engström påvisar således att man antingen håller på med idrott i en förening eller också 

gör man det inte över huvud taget.24 

 

Viktiga förändringar som har skett i barns och ungdomars idrottande sammanfattar Lars-

Magnus Engström på följande vis. 

 

 ”Spontanidrottandet har sjunkit kraftigt samtidigt som andelen aktiva med 

föreningsidrott, men också de helt inaktiva, ökat väsentligt.”25 

 

                                                 
23 Holmberg, O. (1994) 
24 Holmberg, O. (1994) 
25 Nilsson, P. (1994) Den allvarsamma fritiden. Statens ungdomsråd. s 45 
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Studien visar att de som tidigare sysslade med spontanidrott numera antingen är helt 

passiva eller också är de medlemmar i någon form av idrottsförening.26 Här kan vi klart 

se att forskningen går åt olika håll, enligt Larson har aktiviteterna utanför föreningarna 

ökat sedan mitten av åttiotalet. Dock nämner Engström en viss ökning men att ungdomar 

numera endera idrottar eller sitter still, finns inga unga som ”vardagsmotionerar”. 

 

2.4 Idrottsämnet 

 

Allt sedan ämnet infördes i undervisningen under 1800-talets mitt har det kontinuerligt 

förändrats, både till innehåll och till ämnesbenämning. Tidigt var det Linggymnastiken 

som låg i fokus, där varje rörelse hade ett specifikt syfte och där den övergripande 

meningen var att skapa en frisk kropp och som hade en vårdande karaktär på individen. 

Senare bytte ämnet namn, Gymnastik med lek och idrott, och då innehöll ämnet mer fri 

lek och idrott, målet var att höja elevernas prestationsnivå och de tekniska 

färdigheterna.27 

 

Det har inte under den första perioden, fram till ca 1930-40-talet, funnits någon större 

kunskapsbank av böcker och forskning på vetenskaplig grund att understödja 

undervisningen på, utan de aktiva ”idrottslärarna” har använt sig nästan uteslutande av 

den lingianska undervisningen där man rör sig individuellt i ett specifikt rörelsemönster 

och där varje rörelse hade en bestämd betydelse inom den fysiska fostran som då bedrevs. 

Senare anammades de Åstrandska kraven på kondition där det under tre tillfällen på en 

vecka skulle vara aktivitet som håller på i 30 minuter. Där av kom hälsa, kondition och 

styrka bli ledord inom ämnet.28 

 

 

 

 
                                                 
26 Ibid 
27 Annerstedt, C. et al. (2001) Idrottsundervisning. Göteborg: Multicare förlag AB. 
28 Annerstedt, C. et al. (1990) Undervisa i idrott –Idrottsämnets didaktik. Lund: Studentlitteratur. 
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I dagens undervisning ligger vikten på det individuella utvecklingsplanet. Nu ska skolan, 

i sin idrottsundervisning, enligt kursplanen, sträva efter att eleven bland annat lär sig: 

 

♣ Utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga och utveckla en positiv 

självbild. 

 

♣ Utveckla kunskaper som hjälper eleven att kritiskt bemöta missförhållanden 

som kan förekomma i samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges 

förutsättningar till ett personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor. 

 

♣ Utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter. 

 

♣ Utveckla en god kroppsuppfattning och goda kunskaper som gör det möjligt att 

se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv. 

 

♣ Utveckla och fördjupa sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras 

att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap. 

 

♣ Utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och 

tillsammans med andra. 

 

♣ Stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett 

ansvar för sin hälsa.29 

 

För att uppnå dessa färdigheter som individen ska utveckla, bör man ge eleverna en 

möjlighet att fördjupa sig inom ämnet. Öka elevernas möjligheten för medbestämmande, 

utveckling av egna frågor och problem för att på så sätt göra ämnet meningsfullt för unga 

                                                 
29 www.skolverket.se 20/11 2005 18:37 
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och skapa en känsla av att det är betydelsefullt för deras framtid. Kanske just detta är det 

viktigaste av allt. Ämnena i skola bör inte heller vara isolerade, utan man bör försöka 

jobba tvärvetenskapligt. Det måste tas i beaktning att detta ämne ger ett värdefullt bidrag 

till utvecklingen av styrka, motorik, socialiseringsprocessen och den egna 

personlighetsutvecklingen.30 

 

 

2.5 Idrottslärare 

 

Claes Annerstedt redogör i sin bok Idrottsundervisning exempel på forskning som visar 

hur lärare och framförallt idrottslärare bör vara för att vara en god lärare. Vi kommer 

nedan att ge exempel på den forskning som har gjorts. Vi använder oss av Annerstedt 

som referens men skriver i texten ut författaren till respektive forskning. 

 

Annerstedt gjorde en undersökning om vilka kunskaper en lärare bör ha. Han kom fram 

till att idrottslärare bör ha en viss idrottslig kompetens, men det är dock dessa fyra 

kategorier som lärarkompetens består i: 

 
1. Skapa en trivsam atmosfär. 
 
2. Leda och planera arbetet. 
 
3. Presentera innehållet på ett riktigt sätt. 
 
4. Lära ut.31 

 

Vidare skriver Annerstedt om Roger (1983) som talar om att en lärare bör ha ett visst 

mått av intuition, det vill säga denne bör kunna förutse vad som kommer att fungera eller 

inte i sin undervisning. Andra viktiga egenskaper enligt Rogers (1983) är att en lärare 

skall vara naturlig. Med detta menas att lärare skall försöka vara sig själv så mycket det 

                                                 
30 Annerstedt, C. et al. (1990) 
31 Annerstedt, C. et al. (2001) Idrottsundervisning. Göteborg: Multicare förlag AB. s 192 
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går och att de inte ska leva upp till någon roll som man tror att elever eller medarbetare 

har på läraren.32 

 

Carlsten (1989) undersökte vad en idrottslärare är duktig på. Han tillfrågade i sin studie 

31 lärare för att söka fastställa hur idrottslärare skulle vilja beskriva sin roll som 

idrottslärare och vad idrottslärare är bra på. Det viktigaste Carlsten kom fram till är att en 

idrottslärare skall vara en duktig organisatör. Idrottsläraren skall vara flexibel samt kunna 

möta oförutsedda situationer. Vidare tycktes det viktigt att idrottsläraren skall ha en god 

kontakt med eleverna, det vill säga man skall förstå att alla elever är olika samt att olika 

elever har olika behov. Idrottsläraren skall också ha en god kontakt med sina elever i 

form av att det skall vara lätt att kommunicera med denne. En annan viktig karaktäristik 

är att läraren i fråga ”skall kunna lite om mycket”.33 

 

 

2.6 Elever 

 

Idrottsämnet i sig uppfattas av de flesta elever som något positivt, men det finns en liten 

skara av elever som tycker att ämnet idrott är direkt olustigt att delta i. Vilka individer 

kan då inspirera eleverna till fysiska aktiviteter? I en undersökning gjord av Bergendahl 

visar det sig att 32 procent av eleverna tycker att det är familjen som är den viktigaste 

inspiratören. Kamraterna har nästan lika stor betydelse och 12 procent tycker att 

idrottsläraren, tränare och medier fungerar som inspiratörer till fysisk aktivitet.34 För att 

jämföra detta med en internationell undersökning. 

 

”…attitude research suggests that positive intentions are important 
determinants of children´s decision making for physical activity and that 
such intentions are determined by attitudes and social norms. Good 
attitudees can be developed though positive beliefs and values concerning 

                                                 
32 Ibid 
33 Annerstedt, C. et al. (2001) Proffesionalism och idrottslärarens kompetens, Idrottsundervisning. 
Göteborg: Multicare förlag AB 
34 Bergendahl, L. et al. (2002) Skolhälsovård - Fysisk aktivitet i skolan. (red.) Annika Strandell. Göteborg: 
Elanders Novum 
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physical activity. Social norms influence the degree to which children wish 
to comply with the beliefs and actions of key people around them. These 
significant others may be important agents in behavioural change.”35 

 

Detta påvisar vad viktigt det är med influenser och den inspiration som omgivningen ger 

ungdomarna oavsett vilket intresseområde det gäller. För att vidare titta på Bergendahls 

resultat om vad som påverkar deras motivation, ser vi att på frågan om vad som skulle få 

eleverna mer fysiskt aktiva svarar pojkarna: ökad tillgång till lokaler. Pojkarna nämnde 

också betydelsen av att få vara frisk hade samband med att vara fysiskt aktiv. Flickorna 

tyckte däremot att uppmuntran är viktigt, även stöd och inspiration.36 Här kan vi se en 

klar skillnad i svaren mellan pojkar och flickor. Pojkarna är mer inriktade på materiella 

ting, medan flickorna är mer känslomässigt styrda. Något som var viktigt för båda könen 

var ekonomin, den kunde vara avgörande samt tiden, på grund av studierna. 37 Dessa 

studier är gjorda på gymnasienivå men vi tycker fortfarande att de är relevanta eftersom 

det inte skiljer sig nämnvärt från högstadiet till gymnasiet då det gäller intresset och 

motivation till rörelse. 

 

 

2.7 Styrdokument 

 

När den nya läroplanen, för grundskolan, Lgr 80 kom, bytte ämnet namn till enbart idrott, 

ersatte den två tidigare kursplanerna; gymnastik med lek och idrott från 1965 och 

gymnastik från 1970. Skillnaden mellan dessa läroplaner var att man nu skulle ha 

samundervisning det vill säga pojkar och flickor tillsammans, samt att ämnet skulle 

delades in i två kurser.38 Samundervisningen var ett led i jämställdhetsarbetet, 

sammanförandet av flickor och pojkar skedde ändå av ett olikhetstänkande. Tidigare 

ansågs det att flickor och pojkar var så olika, att det inte var rationellt att bedriva idrott 

                                                 
35 Stuart J.H. Biddle, Nikolaos Chatzisarantis. (1999) Motivation for a physically active lifestyle through 
physical education. (red.) Yves Vanden Auweele, Frank Bakker, Stuart Biddle, Marc Durand, Roland 
Seiler. Psychology for physical educators. s 12 
36 Bergendahl, L. et al. (2002) 
37 Bergendahl, L. et al. (2002) 
38 Meckbach, J. Söderström, S. (2002). ”Kärt barn har många namn” – idrott hälsa i skolan. (red.) Lars-
Magnus Engström, Karin Redelius. Pedagogiska perspektiv på idrott. 
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tillsammans. När samundervisningen då var på tal var det just deras olikheter som var 

motivet, fast nu med fokus på deras sociala olikheter. Att ha samundervisning skulle lära 

flickor och pojkar hur man visar hänsyn till just varandras olikhet. Även om flickor och 

pojkar har idrott i en gemensam gymnastiksal, är det ändå tveksamt om man kan tala om 

samundervisning,39 men den viktiga skillnaden var att innehållet i idrottsundervisningen 

skulle planeras med hänsyn till elevernas egna åsikter. De skulle delta i planeringen.40 

 

Skolans övergripande mål i Lpo 94 är utformade på ett sådant sätt att de skall vara 

framtidsbilder som eleven skall ha genomgått som form av förberedelse på livet som 

kommer efter grundskolan. Man har förväntningar på att arbetet i skolan skall spegla den 

verklighet som möter eleven efter nio år i grundskolan.41 Annerstedt redogör för två 

orosmoment vid en målstyrd undervisning. Det finns en risk att idrottsundervisningen 

enbart tillfredställer de som skriver läroplanerna. Man styr sin undervisning mot målen 

och på så sätt kanske inte läraren eller eleven kan känna sig nöjda med undervisningen. 

En annan riskfaktor kan vara att man tolkar målen som beteendemässiga och mätbara 

mål. Med detta menas att det finns saker i undervisningen som är långt viktigare än 

målen. Annerstedt ställer frågan hur man sätter upp mål i social kompetens hos eleverna 

samt samarbetsförmåga.42 

 

Idrottsämnet har under tidigt 1900-tal i Sverige varit intimt förknippat med militär 

träning, nationalism, social kontroll men även som ett medel att träna och disciplinera 

kroppen samt utveckla önskvärd personlighet. Men på senare år har målen förändrats och 

ska nu ge möjlighet till en hälsosam livsstil och hjälp till en mer meningsfull och rikare 

fritid. Eleverna upplever ämnet som roligt och det är populärt, men varken viktigt eller 

något som man har nytta av i vidare i livet.43 

                                                 
39 http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson.html    13/5 2005 22:37 Larsson, H. (2003) Idrottens 
genus. Lärarhögskolan Stockholm. 
40 Meckbach, J. et al. (2002) 
41 Dahlgren, H. (1995) Mål och medel. Ekelunds förlag AB 
42 Annerstedt, C. (2001) Metodik – idrott. (red.) Claes Annerstedt, Birger Peitersen, Helle Rønholt.  
Idrottsundervisning –ämnet idrott och hälsas didaktik 
43 Annerstedt, C. (2001) 
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3. Metod 

 

För att få svaret på vår huvudsakliga frågeställning, om idrottslärarna upplever en 

mediesportpåverkan hos högstadieelever och om det finns möjligheter att 

uppmärksamma detta i planeringen och genomförandet av idrottsundervisningen. Sökte 

vi upp två högstadieskolor och de behöriga idrottslärarna, i den berörda 

småstadskommunen. Fallstudien blir dock liten ifråga om undersökningsmaterial 

eftersom det är en mycket liten kommun och endast ett fåtal av kommunens idrottslärare 

är behöriga. För att samla in aktuella åsikter och synvinklar på hur media och skola 

påverkar barn och ungdomar i deras idrottsval tog vi kontakt med före detta 

förbundskaptenen för friidrottslandslaget, Ulf Karlsson. Vi klargjorde vårt syfte för 

honom och frågade om vi kunde använda honom som referens i vår fallstudie. I texten 

har vi valt att benämna honom vid namn, efter förfrågan om godkännande av detta, samt 

benämna idrottslärarna som refereras i texten för respondenter eftersom dessa intervjuer 

gått ut på att de som deltagit själva är delaktiga i den företeelse som vi studerat.44 

 

 

3.1 Val av metod 

 

De fördelar vi ser med den kvalitativa metoden är att den går in på djupet hos 

respondenterna. Denna egenskap får man inte fram vid en enkätundersökning. 

Idrottslärarna får då chansen att utveckla sina åsikter och synpunkter. Tidsmarginalen 

spelar också en viktig roll. Tiden är under detta arbete så knapp att vi inte finner tid till att 

genomföra en större undersökning och kunna nå relevans i resultatet. Vid en kvalitativ 

undersökning kan man få tillgång till fakta som annars är svårtillgänglig. Kvalitativa 

undersökningar är centrala när det gäller att samla in och analysera data som är knutna till 

människors uppfattningar, värderingar och handlande.45  

                                                 
44 Holme, I M. Krohn Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik –om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund: Studentlitteratur 
45 Østbye, H. (2004) Metodbok för medievetenskap. Lund: Liber ekonomi 
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Nackdelen med den kvalitativa metoden, jämfört med en kvantitativ kan vara att urvalet 

är mer begränsat. Detta får till följd att i vårt arbete grundas våra antaganden på ett 

mindre antal människor. Vårt intresse ligger inte i att undersöka något allmänt vedertaget 

begrepp om hur barn och unga påverkas av tv i sitt idrottande i skolan. Utan vi 

koncentrerar oss på relationen mellan idrottslärare och ungdomar. Samt om ungdomarna 

kan få utrymme för sina idrottsintressen i den berörda skolan. Då passar den kvalitativa 

metoden bra.  

 

Den kvalitativa intervjun kan dock vara tidskrävande, då detta innebär att man måste vara 

inläst på det ämne man ämnar studera. Frågorna man använder sig av i intervjun bör ha 

relevans för ämnet samt att de skall hålla sig till den huvudsakliga frågeställningen.46 

Viktigt att påpeka är att man under intervjuerna kan utveckla och förklara sina frågor om 

respondenten inte förstår frågan i ursprungligt skick. 

 

 

3.2 Design 

 

Arbetet började med fokusintervjun med förbundskaptenen Ulf Karlsson, för att få en 

starkare och mer aktuell grund inför intervjuerna med de behöriga idrottslärarna. Efter 

genomgång av denna intervju och ytterligare informationshämtande genomfördes 

intervjuer med idrottslärare på den berörda högstadieskolan. I dessa intervjuerna tar vi 

upp frågor och påståenden som kommit fram i, dels den gjorda  fokusintervjun och i vårt 

arbete med informationshämtandet, där idrottslärarna själva fått förklara och beskriva hur 

de arbetar.  

 

I vårt arbete har vi har alltså använt oss av en kvalitativ metod och den kännetecknas av 

en närhet till källan och en djupare förståelse för det som studeras. Vi har genomfört en 

                                                 
46 Holme, I M. et al. (1997) 
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fokusintervju och tre kvalitativa respondentintervjuer och i dessa intervjuformer ingår 

personer som är delaktiga i den företeelse som studeras.47 

 

Styrkan med denna intervjuform är att den liknas vid ett vanligt samtal vilket innebär att 

vi utövar så lite styrning som möjligt på respondenterna och deras svar. Vi har endast satt 

upp tematiska ramar för intervjusituationen men har varit vaksamma under samtalet så att 

vi får svar på de frågor vi vill belysa.48 Intervjuns fördelar är att man får fylligare svar, 

möjlighet att omedelbart reda ut eventuella missförstånd och kan även ställa frågor som 

man inte tänkt på innan själva intervjusituationen.49 Vi valde denna metod eftersom det 

är två mycket preciserade frågor vi arbetat med och det är personliga erfarenheter och 

åsikter som de berör, då passar den kvalitativa intervjun. 

 

Intervjuerna genomfördes på platser där vi har kunnat sitta i en stillsam miljö och 

samtalat. Vi har intervjuat respondenterna både i hemmamiljö, i konferenslokaler och i 

skolmiljö. Intervjuerna med idrottslärarna är inspelade och transkriberade. Detta gör att 

både ljudspår och transkriberade intervjuer finns bevarade på cd-skiva. Fokus intervjun 

är enbart transkriberad. 

 

Vårt arbete med denna fallstudie började med att leta upp och läsa litteratur inom ämnet. 

Många fackböcker och tidsskrifter, inom både idrott och media, har studerats men även 

litteratur som handlat om pedagogik och gruppdynamik. Som nämnts i inledningen har vi 

båda ett stort intresse inom området därför har privat litteratur också funnits till hands 

under studien. De frågor vi har valt ut till intervjuguiden har tagits fram efter mycket 

litteraturläsning samt studier av kurslitteratur som vi kommit i kontakt med under vår 

utbildning samt den verksamhetsförlagda utbildningen (Vfu:n). Tillika från de 

påståenden vi har nått fram till i fokusintervjun med Ulf Karlsson. Arbetet med frågorna 

började med att lista intressanta frågeställningar och vidareutvecklingar av grundfrågor. 

Senare arbetade vi med en så kallad mindmap. Vi såg flera tematiska områden i alla 

                                                 
47 Ibid 
48 Holme, I.M. et al.  (1997) 
49
Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 
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frågor och ordnade därefter upp dem inom specifika temagrupper, granskade grupperna 

och valde sedan ut tre till fem intressanta frågor inom varje tema. Det viktigaste arbetet 

bestod i att arbeta om frågorna. Detta för att undvika att dessa blev ledande eller att 

respondenterna enbart kunde svara med ja eller nej. 

 

 

3.3 Urval 

 

Urvalet av respondenter skedde under en så kallad ämneskonferens i den berörda 

kommunen, där alla högstadielärare i området deltog. Där framförde en av oss förfrågan 

om deltagande i fallstudien. Av fem behöriga idrottslärare på högstadiet som förfrågades 

valde tre lärare att delta i studien. Vi berättade vad som skulle studeras och hur den 

eventuella intervjun skulle genomföras. Därefter bestämdes tid och plats för 

genomförandet av respektive intervju och vi gav dem en ungefärlig tidsram för 

intervjuerna. 

 

 

3.4 Avgränsningar 

 

Vi har valt att, i vår fallstudie, intervjua behöriga idrottslärare i Värmlands län, närmare 

bestämt två skolor i en småstadskommun i västra Värmland. Den största avgränsningen 

har varit tiden till arbetet. Eftersom vi har gjort studien på högstadieskolor har vi fått 

anpassa oss efter deras terminsupplägg. I slutet av terminerna ligger det perioder med 

utvecklingssamtal, betygssättning, prov och diverse arrangemang, så som lucia, spex och 

arbete med själva julavslutningen. Därför var det mycket viktigt för oss att komma ut till 

skolorna så snabbt som möjligt. 

 

Utbudet av behöriga idrottslärare har också begränsat vårt arbete enormt. Det finns enbart 

fem behöriga idrottslärare i denna kommun och en av dessa arbetar med själva 

fallstudien. Av de fyra behöriga lärarna som återstod valde en av dem att avstå från 
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deltagande i fallstudien på grund av tidsbrist. Därför blir inte denna studie mer än en 

förstudie för vidare arbete med denna fråga, som vi anser vara högst aktuell eftersom 

hälsonivån hos ungdomar sjunker på grund av stillasittande intressen så som dataspel, 

video eller ett allmänt misstycke mot friluftsliv och idrottande. 

 

 

3.5 Intervjuguide 

 

En intervju liknar aldrig någon annan men man kan med vissa fasta frågor få fram det 

stoff som undersökningen är ämnad att ta reda på. Intervjuerna med lärare har alltså skett 

utifrån denna frågeguide som vi själva arbetat fram. Detta kallas för att man gör en 

semistrukturerad intervju.50 

 

Den kvalitativa intervjun liknar ett vanligt samtal men styrningen är tydligare än i en 

vardagssituation, då temat för samtalet är förutbestämt. Trots att vi har vår ”manual” bör 

man inte vara bunden till denna intervjuguide. Vi har sett den mer som en minneslista där 

respondenterna har haft möjlighet att utforma sina tankar och åsikter på ett naturligt sätt. 

Därför har vi under intervjuerna spelat in samtalet för att få tillgång till både det muntliga 

samtalet men även kunna fånga upp det osagda, så som pauser, tonlägen och så vidare.51 

Intervjuguiden ligger som bilaga. 

 

 

3.6 Genomförande 

 

Arbetet under de veckor som vi haft till förfogande, har gått i en rasande takt. Själva 

arbetet med skrivandet kom i gång ganska sent eftersom vi startade med att leta upp, för 

oss, relevanta forskningsrapporter och annan litteratur som kunde användas i vårt 

fortsatta arbete. Vi började sedan arbeta fram flera intervjuguider som efterhand smälte 

                                                 
50 Østbye, H. (2004) 
51 Holme, I.M. et al.  (1997) 
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samman till en. Det slutliga resultatet och den intervjuguide vi använt oss av blev inte 

klar förrän strax innan intervjuerna med idrottslärarna.  

 

Eftersom vi har haft många tankar kring detta ämne ville vi få gehör för dem och naturligt 

vis ville vi höra andras åsikter om ämnet. För att då se hur intresset och hur aktualiteten 

var kring det valda ämnet i denna fallstudie var gick vi till en, för oss, högst aktuell 

person inom barn och ungdomssektorn som också har stor syn i hur media påverkar. Vi 

tog kontakt med Karlstad Götas kansli och fick en tid för intervju med före detta 

landslagsledaren i friidrott Ulf Karlsson. Denna fokusintervjun gav oss otroligt mycket 

och vi fick både stöd för egna tankar och nya idéer för vidare arbete inom området. När 

intervjun var gjord gick vi tillbaka och omarbetade det material som skulle användas i 

mötet med och lärarna. Vi har valt att redovisa denna fokusintervju för att få en större 

förförståelse i relationen mellan idrott och media. Ulf accepterade att vi använde 

intervjun med honom som underlag för de vidare intervjuerna vi skulle göra. Vi fick även 

tillåtelse att använda honom som referens i själva uppsatsen. 

 

Den verkliga starten för vårt skrivande kom strax efter fokusintervjun och vi antecknade 

allt intressant stoff kring rubrikerna i arbetet och vidare sållades underlaget och vi 

minskade ner det både längdmässigt och smalnade av det områdesmässigt. Att fokusera 

arbetet på en enda fråga är mycket svårt men det är nödvändigt för att nå ett skarpt 

resultat i arbetet., den röda tråden är mycket viktig.  

 

Fallstudien i sig satte vissa gränser, vi valde att göra en liten studie i en småstadskommun 

och utbudet av behöriga idrottslärare på högstadiet var knapp. I kommunen fanns, vid 

detta tillfälle enbart fem behöriga idrottslärare och eftersom en av dessa finns med och 

arbetar med fallstudien så faller denne bort automatiskt. Efter utförandet av intervjuerna 

har vi lyssnat av materialet och plockat fram det väsentliga i allt material och 

transkriberat detta och infört resultaten i uppsatsen. Transkriberingen och ytterligare 

arbete med litteraturstudien tog upp ganska stor del av vår tid eftersom vi måste stämma 

av med varandra och plocka ut de bitar som vi ansett mest relevanta.  
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Vidare arbetades resultatdelen fram och arbetet med diskussionen fortlöpte. Diskussionen 

arbetades vi fram på var sin kant och sedan sammanfördes den. Diskussionerna rörande 

innehållet var livliga. Detta tror vi har bidragit till att berika materialet samt stärka vår tes 

angående lärarnas möjlighet till att vara lyhörda på barnens mediesportpåverkan. 

 

Nu startade ingående diskussioner om hur arbetet med slutsatsen och diskussionen skulle 

se ut och hur tankegångarna gick under arbetets gång. En typografisk genomgång gjordes 

också för att se till att vi inte skulle ha allt för mycket arbete med det senare, när allt 

annat i arbetet ska gås igenom ytterligare en sista gång. Arbetet fortsatte med 

diskussionen och slutsatsen. Detta arbete tog cirka två veckor av de från början tio 

veckorna vi hade till förfogande. Varför detta arbete tog så lång tid beror mest på att vi 

arbetade mycket med att få ihop de lösa trådar som vi lämnat efter oss i den ursprungliga 

bearbetningen av materialet. Även arbetet med att avgränsa oss mot de frågeställningar 

som vi ursprungligen hade har varit svårt. Det finns enligt oss mycket annat intressant 

som man kunnat nämna men som egentligen inte är relevant i denna fallstudie. Sist i 

detta arbete har vi engagerat flertalet personer som har korrekturläst men även haft som 

uppgift att göra oss uppmärksamma på stycken där formuleringarna kan göra det svårt att 

förstå vad som menas med innehållet. Det är lätt att skriva hälften av det man tänker och 

ändock inte upptäcka fel i texten som gör att läsaren inte förstår innebörden i det aktuella 

stycket.  

 

Vi har i vårt arbete arbetat från hemmet och när visst mycket material varit klart, träffats 

för att diskutera vad som ska vara med samt hur det ska framföras och se ut. Det positiva 

med detta arbetssätt är att vi inte influeras av varandra allt för mycket och att vi fått 

argumentera och diskutera om vad som är relevant och nödvändigt att ta med. Men denna 

metod har också sina baksidor. Det gäller att båda är lika aktiva i sitt arbete och eftersom 

vi ska jämka det båda har skrivit tar arbetsprocessen något längre tid. Dock ansåg vi att 

detta var den enda rätta lösningen, eftersom vi bor på olika orter och har arbeten vid 

sidan av som kan sätta käppar i hjulen angående tider då gemensamt arbete skulle 

utföras. På detta sätt har vi var och en kunnat arbeta när tid funnits och vi har satt egna 

deadlines. Vidare träffades vi och sammanföra allt skrivet material till en flödande text.  
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3.7 Databearbetning 

 

I arbetet med intervjuerna har vi använt oss av en mp3 spelare som inspelningsinstrument 

under själva intervjuerna och sedan överfört allt inspelat material till datorn. Vidare 

transkriberade vi alla intervjuerna och har redovisat de för arbetet relevanta 

intervjufrågorna och svaren på dessa. De andra frågorna i intervjuguiden har till uppgift 

att föra in respondenterna på ämnet och för att skapa en avslappnad stämning och ett bra 

samtal under intervjutillfällena.52 Allt material från intervjuerna med idrottslärarna finns 

samlat på en cd-skiva. Fokus intervjun har vi dock enbart transkriberat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

 

Hög reliabilitet kan man bara uppnå om man har flera olika oberoende mätningar som 

visar samma fenomen eller ungefärligt samma resultat.53 Vi har inte funnit någon 

liknande undersökning, men har tagit del av flera undersökningar där det finns delar som 

överensstämmer med syftet i denna undersökning. Reliabilitet handlar också om 

metodredskapen och om de fångar variationer i materialet, om tillvägagångssättet vid 

insamlingen av informationen har varit acceptabel. Eftersom huvudsyftet är att undersöka 

om idrottslärare på högstadieskolor, i den aktuella småstadskommunen, tar tillvara på 

                                                 
52 Kvale, S. (1997) Kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
53 Holme, I.M. et al. (1997) 
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elevernas mediesportspåverkan, har vi genomfört intervjuer med tre respondenter som är 

behöriga idrottslärare. De har alla olika bakgrund inom idrotten och ett varierat 

sportintresse för ämnet privat. Vi tycker att vi har lyckats få en bredd i 

respondentgruppen. Tack vare att alla deltagare i fallstudien har mött oss i andra forum 

tidigare tror vi att det påverkat resultatet i en positiv riktning. En mer avslappnad 

stämning har infunnit sig vid vårt möte i intervjusituationerna. Vi har hela tiden försökt 

att skapa en förtrolig relation mellan oss och deltagarna, detta för att intervjuerna ska 

kännas så avslappnade som möjligt. Vi är av den uppfattning att vår fallstudie har en god 

validitet och att frågorna som ställdes i intervjuerna stämmer bra överens med 

frågeställningen och vårt syfte. 

 

Vi anser att vår undersökning kommer att ha en god validitet, temafrågorna som ställs i 

intervjuerna stämmer bra överens med de frågeställningar som vi utarbetat och vårt syfte. 

Reliabiliteten kan dock ifrågasättas, som vi nämnt tidigare har vi inte hittat någon 

liknande studie att jämföra våra resultat med. Detta i sin tur betyder att vi inte kan 

hänvisa till tidigare studier och jämföra deras resultat med det resultat som kommer att 

framgå av denna fallstudie. Däremot finns det delar av undersökningar som passat vårt 

syfte och är då jämförbara med vår studie. Något som kan påverka reliabiliteten är om 

delar av intervjuer inte blir inspelade. 

 

Intervjuerna som genomfördes var mellan 40-60 min långa, men det kan ha funnits 

faktorer som hindrade oss från att uppnå denna tidsram som till exempel att vi inte är 

vana intervjuare. Vi kanske påverkade respondenterna i den riktning att de kände sig 

pressade och därför gav oss korta svar eller helt enkelt avbröt dem. Platserna som vi 

genomfört intervjuerna på är också viktiga. Platsen ska vara stilla så att vi skärmar oss 

från annan påverkan utifrån men även vilken tid på dagen som intervjuerna utförs på kan 

också ha en påverkan. Att genomföra intervjuer strax innan eller i slutet på en arbetsdag 

kan påverka respondenterna och deras svar. De kan uppleva en tidsbrist som kan påverka 

svaren och intervjuerna i negativ riktning. 
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3.9 Etiskt förhållningssätt 

 

Intervjuerna som vi genomfört är av konfidentiell karaktär, vi känner vissa av våra 

respondenter enbart vid namn och andra tillhör vår bekantskapskrets. Vi har, vid 

intervjutillfället, informerat respondenterna om att de inte kommer att nämnas vid namn i 

fallstudien. Det kommer heller inte att redovisas på vilken skola respondenterna arbetar 

eller i vilken stad skolan befinner sig i. Respondenterna vet dock att i slutarbetet kommer 

det att nämnas hur många män respektive kvinnor som deltagit och att intervjuerna 

kommer få en beteckning, en såkallad kodning. Detta innebär då att vi uppfyller Østbyes 

påtalade Informationskrav.54 Vidare nämner han också tre andra viktiga faktorer som 

Humanistiskt - samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog 1990. 

 

- samtyckeskravet 

- konfidentiallitetskravet 

- nyttjandekravet55 

 

Med samtyckeskrav innebär att samtliga deltagare i studien har möjlighet att avgör om de 

vill delta eller inte. Om de väljer att delta skall vi informera dem om under vilka villkor 

detta sker. Som respondent har man rätten att välja att avbryta sin medverkan om så 

önskas. Det kommer inte att redovisas i vilken skola respondenterna arbetar på eller i 

vilken stad skolan befinner sig i. Vi ser till att behandla den information vi fått så att 

deltagarnas personliga integritet kommer att skyddas. Detta sker genom att en kodning av 

intervjuerna kommer att förekomma, några namn på respondenterna skall inte använda i 

det slutliga arbetet. Genom att gör på detta viset uppfyller vi konfidentiallitetskravet. 

 

Vi tror även att relevansen, i materialet blir av högre trovärdighet än om respondenterna 

skulle behöva stå till svars för sina åsikter. Lärare som deltar har gjorts medvetna om att 

den information som vi får fram enbart kommer att användas i forskningsyfte. Innan vår 

                                                 
54 Östbye, H. (2004)  
55 Ibid s 126 
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uppsats går till tryck skall de som varit medverkande i studiens intervjuer, få möjligheten 

att läsa igenom de resultat vi valt att publicera, samt ges möjligheten att ge sina åsikter på 

resultatet, detta genom att de ska få läsa sin intervju som transkriberats.  När uppsatsen är 

klar och tryckt kommer ett exemplar att skickas till de respondenter som deltagit i 

studien, om önskemål finnes. Deltagarna kommer även att informeras om var uppsatsen 

kommer att publiceras. Detta fyller då det nyttjandekravet  som Østbye påtalar.56 

 

                                                 
56 Østbye, H. (2004) 
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4. Resultatredovisning 

 

I detta kapitel redovisar vi dels fokusintervjun med före detta friidrottslandslagets 

förbundskapten Ulf Karlsson och de kvalitativa intervjuerna med idrottslärarna. I 

redovisningen har vi valt att enbart ta upp de frågor och svar som är intressanta för vår 

fallstudie. Många frågor i intervjuguiden har enbart haft som uppgift att komma in på rätt 

ämnen eller som ”uppvärmningsfrågor”. Allt får att få igång respondenterna och att få 

dem att känna sig trygga i intervjusituationen. 

 

Vi har valt att benämna våra respondenter med en bokstav och en siffra. Bokstaven har 

ingenting större betydelse men siffran berättar för läsaren i vilken ordning denne 

respondent har blivit intervjuad. Till exempel: R2 är den respondent som vi intervjuade 

som nummer två. Denna beteckning står alltså för i vilken kronologisk ordning som 

respondenterna har blivit intervjuade. 

 

 

4.1 Redovisning av fokusintervju 

 

Vi började intervjun med några frågor som handlar om vilken roll skolan skall ha när det 

gäller idrott. Ulf Karlsson svarar då att han tycker att det har skett en förändring genom 

åren på skolidrotten, förr var den mer inriktat på resultat. Det var även mer vanligt att 

man tävlade i olika former av skolmästerskap. Anledningen till att detta inte förekommer 

lika mycket nu tror han beror på att lärarna hade ett större engagemang förut. Men han 

kan även se att det inte finns lika mycket tid för att kunna bedriva lokala 

skolidrottstävlingar nu. 

Vidare nämner han att han kan skönja en tillbakagång i idrottande bland ungdomar. Det 

är oftare som ungdomar är med i den organiserade idrotten nu. Sen finns det ju självklart 

mer att göra för ungdomar nu än tidigare. Utbudet av aktiviteter har blivit större. Sen är 

det så att de flesta föreningar vill knyta upp ungdomar och barn till sig. Om man har 

många aktiva i sin förening ökar chanserna att föreningen får fram någon som blir en 

stjärna. Om någon i en förening som lyckats gör det att det blir fler som vill söka sig till 
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den föreningen, för där ser man att man kan nå framgång. I detta arbete har föreningarna 

ett stort ansvar för att utbilda sin aktiva till att bli goda föredömen inom sina föreningar. 

Föreningen mår ju bra om denna kvinna eller man som lyckats får mycket utrymme i 

massmedia. Intresset för den idrotten ökar då och då kan föreningen passa på att knyta till 

sig nya intresserade. Ett exempel på detta förhållande som man kan se är Carolina Klüft. 

Med hennes framgångar kom en stor exponering i media. Carolina är en produkt som 

uppfyller alla krav som ställs på en elitidrottare. Hon är sig själv i medieintervjuer, hon 

når stora framgångar och får mycket uppmärksamhet i media. Hon är ett föredöme för 

idrottsaktiva men även för föräldrar till barn som idrottar. 

 

”Säg den förälder som inte skulle vilja att deras barn var som Carro.”57 

 

 I den förening som Ulf arbetar i har det under de senaste åren skett en markant uppgång 

bland unga och deras intresse att hålla på med friidrott. Han kan dra slutsatsen att det 

naturligtvis har att göra med de framgångar som friidrotten har haft de senaste åren och 

att med den framgången kommer medieexponering som gör att ungdomar kan ta till sig 

detta. För att koppla det förhållande som media har på intresset för friidrotten ställde vi 

frågan om hur idrottslärare skulle kunna använda sig av detta vid skolidrotten. Han 

påpekar då att han har sett att skolidrotten har förändrats. Vi fick uppfattningen om att 

han tyckte att det var negativt. Men han påtalar även att den rollen som skolan har numer 

är inriktat på en allmänhälsa. 

 

”Om skolidrotten förr handlade om resultat kan man idag se att det är mer 
inriktat på en allmänhälsa som skall vara bra.”58 

 

Men för att tillgodose de behov som vissa elever kan ha borde det finnas ett större 

samarbete mellan idrottsföreningarna och skolan. Skolan skulle kunna bjuda in 

föreningar som fick möjlighet att visa upp och presentera sin verksamhet. Skolan styr 

över vilka som får komma och prata och se till att det blir en bredd på inbjudningarna. 

Självklart vore det bästa att kunna anpassa inbjudningarna till föreningar som figurerar i 

media för tillfället.  

                                                 
57 Intervju med Ulf Karlsson den 14 november 2005 kl 13:15 
58 Karlsson, U. 
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Vidare under intervjun pratar vi om vilken roll ungdomsidrotten skall ha. Skall den 

organiserade föreningsidrotten skilja sig från skolidrotten? I dagsläget är det så att de 

flesta idrottsföreningar arbetar mål och resultatinriktat. Ingen större vikt läggs vid att man 

som aktiv skall uppnå en allmänhälsa. Naturligtvis skapar de aktiva en bra fysisk hälsa i 

de flesta idrottsföreningar. Det som skiljer i fråga om hälsa mellan skolidrott och 

föreningsidrott är den psykiska hälsan. Här tycker Ulf att skolidrotten är mycket bättre än 

den organiserade föreningen. Men föreningsidrotten skall hela tiden vara något frivilligt 

där de som vill vara med skall vara med på de villkor som föreningen sätter upp. 

 

Vidare talar vi om hur han tycker att ungdomsidrotten bör se ut. Han säger att den skall 

hela tiden vara frivillig, det skall vara kul att gå till sin idrott. Ungdomarna skall inte 

känna sig tvingade att vara med, men om man bestämmer sig för att delta skall det ske på 

de villkor som idrottsföreningen ställer. I detta fall kan det bli en komplexitet där 

föreningen kräver en absolut närvaro men det skall även vara så att det inte skall vara 

tvingande. Det kan vara ett stort problem för vissa föreningar om hur man skall förhålla 

sig till detta. 

 

Ulf påtalar vikten av att föreningarna fortfarande skall bidra med en allmänhälsa. När det 

blir så att det blir mindre ungdomar som rör på sig och inte vill vara med i föreningar 

samt väljer andra intressen som inte har så hög hälsofaktor är det viktigt att skolan tar sitt 

ansvar för allmänhälsan. 

 

”I framtiden kanske det skall finnas vissa hälsoskolor som har en inriktning 
mot allmänhälsa och som får bidrag från staten för att kunna bedriva detta 
arbete.”59  

 

Detta är något som kanske till viss del redan finns, men han tycker ändå att det måste 

arbetas för att få ner ohälsotalet bland ungdomar i dagens samhälle. 

 

”Vi kan se att det blir mindre ungdomar som spontanidrottar eller inte är med 
i någon hälsobringande verksamhet alls, dom här ungdomarna måste man 
komma åt på något sätt.”60 

                                                 
59 Karlsson, U. 
60 Karlsson, U. 
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Om det är den organiserade idrotten eller skolidrotten som skall ta ansvar för detta finner 

inte Ulf svaret på. Men han kan i alla fall se att ett samarbete dessa två mellan inte skulle 

vara fel. Ett samarbete som bygger på en blandning mellan det som samhället har att 

erbjuda på. I detta fall skulle det kunna vara massmedieexponeringen som man kan 

använda sig av. Samt att ta tillvara på den organiserade verksamhetens resultatinriktning 

och skolans jobb med en allmänhälsa. 

 

 

4.2 Redovisning av intervjuerna 

 

För att få lärarna in på rätt spår började vi intervjuerna med att ställa några frågor 

angående Lpo-94. Vad de tycker om den och hur de arbetar utifrån den i sina lokala 

kursplaner. Svaren var olika men om man ser på hur det skiljer sig åt mellan Sverige och 

Norge, så ser man att skillnaden är mycket stor. 

 

R1: ”Utifrån läroplanen… är de en dröm å jobbe… jämfört med den norska. 
Där står de vad man ska kunna… å de er ju allt möjligt, de schaltar upp 
massa punkter, å läroplanen inom idrottsämne i Sverige är ju, de är ett 
avsnitt som är såhär stort å jag känner att det inte är nån idé att egentligen 
plocke in dans om jag inte har möjlighet å plocke in externa instruktörer... 
för utgångslöst står det ju rörelse till musik..”61 

 

Här ser vi antydningar till att skillnaden mellan oss och vårt grannland är ganska stor, i 

Sverige är den inte lika styrande som den är i Norge. Där de staplar upp en hel del 

uppgifter som skall genomföras medan den i Sverige är mer ”genomskinlig” och man kan 

styra undervisningen ganska fritt som idrottslärare. Dock är inte denna kunskap något 

som är allmän. En annan idrottslärare tycker nästan raka motsatsen. 

 

R2: ”Den har jag mina åsikter om… dom lämnar jag för mig själv. Det är 
trots allt så att jag skall arbeta utifrån den. Jag får försöka anpassa mig. 
Fördelen med den är att man kan tolka den på olika sätt. Man kan ofta finna 
stöd i den med sin undervisning. Nackdelen är att målen är lite otydliga… 
Men jag försöker… arbeta utifrån dom syften och mål som anges.”62 

                                                 
61 Intervju nr 1 22/11 2005 09:00 
62 Intervju nr 2 24/11 2005 13:15 
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R3 ser på läroplanen på ett helt annat sätt, den är till för dem som inte har något förnuft. 

Detta visar tydligt hur olika människor tolkar och ställer sig till ett dokument, men 

samtidigt skapar samma innehåll och verkar mot samma mål. 

 

R3: ”Läroplanen är nog bra för den som inte vet vad sunt förnuft innebär. 
Den behandlar, enligt mig, så självklara saker att det inte behöver finnas på 
ett papper. Har man rent och skärt ”bonnvett” med sig från början så 
behöver man inte lusläsa läroplanen för att leva upp till den.”63 

 

Vad detta beror på kan man bara spekulera i, men man kan dock poängtera att R1 har en 

bredare bakgrund tack vare utbildningen i Norge och en insyn i deras läroplaner och 

kursplaner. Därför skiljer sig också innehållet från skola till skola. R1 berättar hur 

undervisningen bedrivs på dennes högstadieskola. 

 

R1: ”Vi har … fysprofil på skolan, å de speler ingen roll vad vi gör utan det 
handler om å få flås. Vi ska ha så mycke aktiviteter som möjligt… å sen 
kvitter de… va vi gör för aktiviteter … allt ska ha ett fyspreg ändå... så när 
man går härifrån ska man henge lite me huve, det är min målsättning. Vi kör 
extra med 7:orna… Så vi i åttan kan få ut mer av den mer pedagogiske 
verksamheten… blir en högre nivå…å de har slage väldigt positivt ut…”64 

 

Vidare berättar R1 om hur denna slags undervisning påverkar ungdomarna till det 

positiva, att detta sätt att arbeta verkar påverka elevernas egna inställning till rörelse och 

den allmänna hälsan. 

 

R1: ”Dom har liksom fått smaken for det här och vare i form… de ha lixom 
börje ta cykeln iställe för å busse å dom går iställe för å få skjuts …man 
märker att de orker mer och det är månge som har utveckle sig där inne i 
hallen också... Å de ha blive litt slankare å så… dom har börje plocke opp 
det själve också då, så där har det slage riktigt positivt… där kringgår vi då 
också läroplanen på ett vis. Vi håller läroplanen men de är, ja vi gör en fint 
på et. Man vor tvungen å göre det… utifrån läroplanen så tycker jag de är en 
dröm å jobbe med jämfört med den norska.”65 

 

Beroende på om man ser Lpo som ett hjälpmedel eller ett hinder skiljer sig 

undervisningen markant från skola till skola. Dock har de berörda skolorna försökt arbeta 
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fram en gemensam värdegrund för hur undervisningen ska genomföras. Dokumentet som 

utarbetats är till för att eleverna ska se hur idrottslärarna tänker i sin undervisning, och 

detta är också ett hjälpmedel vid betygssättningen som sedan genererar en mer jämn nivå 

på betygen som eleverna tar med sig till gymnasiet. Detta underlättar för gymnasiets 

idrottslärare i undervisningstillfället då grundnivån på eleverna är mer jämn. 

 

Men genomgången av kursplanen och läroplanens krav på eleverna gås sällan igenom. 

Den genomgång som görs varje terminsstart handlar mest om hur terminen ser ut och 

vilka block som kommer när och vilka krav som ställs på eleverna enligt betygsskalan. 

R2 berättar här om hur han tänker angående läroplanen. 

 

R2: ”Eftersom jag har fullt upp med att förstå mål och syften själv ägnar jag 
inte någon större tid till att söka förklara för mina elever vad Lpo -94 
innehåller. Däremot går vi igenom dom betygskriterier som vi har på 
skolan.”66 

 

Detta fenomen verkar vara ganska vanligt, men tack vare den gemensamma 

värdegrunden har eleverna ändå en viss insikt i hur idrottslärarna tänker angående 

innehållet i undervisningen och betygssättningen, dock väldigt förenklat. R3 berättar hur 

han försöker motivera sina elever att själv titta över läroplanen och kursplanen för att 

sedan låta dem komma med förslag på ändringar i den lokala kursplanen. 

 

R3: ”Vi arbetar även med en lokal kursplan, jag tycker den fungerar jättebra. 
Varje läsår börjar vi med att läsa upp mål och betygskriterier så att eleverna, 
i stora drag, får veta vad vi ska jobba efter. Vi upplyser dom även om att läsa 
den på hemsidan och kommentera om de har några synpunkter eller 
önskemål. Detta har, under mina två år… inte framförts något som gjort att 
vi behövt ändra på kursplanen.”67 

 

Detta är ett bra exempel på hur man får in elevdemokratin i arbetet med kursplanen, 

fenomenet kan annars vara ett problem eftersom man bör ha kursplanen klar när terminen 

startar och då är det svårt att få in eleverna i arbetet med denna. R3 har även löst 

aktivitets besluten på ett kreativt sätt, där R3 tillgodoser både målen i läroplaner och 
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kursplaner, samtidigt som R3 får eleverna mer aktiva i undervisnings upplägget genom 

att göra den delaktiga även där. 

 

R3: ”Jag tycker att det är viktigt att eleverna är med och påverkar 
undervisningen. Jag lägger upp… de obligatoriska momenten så… utöver 
dessa får klasserna försöka samsas/enas om vilka aktiviteter vi ska köra. Det 
brukar fungera.”68 

 

Nu har vi fått påvisat att eleverna får, i olika grad, komma i kontakt med och påverka hur 

kursplanen ska utformas och vad som ska innefattas i den undervisning som sker. R3 

tycker det är viktigt att eleverna får vara med och påverka hur undervisningen ska se ut. 

 

 

R3: ”Jag lägger upp min undervisning så att jag bestämmer när vi ska göra 
de obligatoriska momenten så får eleverna rösta om vilka aktiviteter de vill 
ha utöver dessa. Dock är det jag som leder lektionerna om det inte är så att 
någon elev vill ha egen lektion. Att ha egen lektion är ett av kriterierna för 
att nå högre betyg än G… Det brukar fungera jättebra.”69 

 

Detta är ett bra exempel på hur man kan öka elevdemokratin genom att göra det möjligt 

för dem att delta i själva upplägget av terminen. Men vad är det som påverkar eleverna 

att välja just dessa aktiviteter. 

 

Vi frågade idrottslärarna om de kunde se någon slags samband mellan stora 

sport/idrottsevenemang i media (tv) och elevernas intresse för vissa idrotter. R1 gör det 

klart för oss att det syns ganska klart, både hur eleverna klär sig och på vad de vill göra 

under idrottslektionerna. 

 

R1: ”De e litte olika, faktiskt, de ä sånt man kan lägga märke till ibland. 
Men det är… som vanliga trender egentligen. Å är det ett OS som på OS i 
fjol, eller efter OS så var det juee vissa som ville prova på skytte, ja… då var 
de en grej … som de ville göre på elevens egne val… Men jag känner 
liksom att de går lite upp så går de ned igen, då har du dom vanliga stabila 
idrotterna som ligger hela tiden utan att det är nått som plötsligt får nott 
sving och som ligger där… de är det lite av.”70 
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Genom denna beskrivning kan man klart se att det syns och märks tydligt när det har 

hänt något ute på idrottsarenorna, men att det snabbt falnar och går tillbaka till det 

vanliga intresset ganska snart. Dock finns det en del som hittar sin gren/sport och som 

vill prova på. Då är det bra att ha en god kontakt med de lokala klubbarna så att man som 

idrottslärare kan hänvisa eleverna vidare för att kunna utforska sitt intresse på egen hand.  

 

Det är inte bara rent praktiskt man, som idrottslärare, ska inspirera eleverna utan också 

kunna erbjuda dem ett vidare underlag för sina idéer och intressen. Men var får då 

eleverna sina idrottsliga intressen ifrån? Alla har vi ju hört att vi påverkas av det som 

media (tv:n) visar, men hur ser det ut angående elevernas intresse inom sport och idrott. 

Kan lärarna se att de påverkas. R1 beskriver ganska klart att ha kan skönja en påverkan. 

 

R1: …som innebandy… de ä ju en sån sport som växer väldigt mycket, 
fortfarande… Å de e klart att där ser man ju fler och fler som börjer å plocke 
opp de… i och med att det har fått mer tv-deckning…större bit av media… 
så blir dom ju präglade av de… som me fottbollslandslaget har gjort de 
bra… plötsligt ser man ju en hel hög som går med fotbollströjer här ute... 
man vill spele fotboll plötsligt i idrotten, även de som aldrig gjort eller aldrig 
gjort de förr. Sånna grejer… typ, det kommer som i trender. Det kan komme 
som ett eeh temporärt intresse så kan de dala igen. Så absolut de är de.”71 

 

Det som R1 beskriver här ovan är att det syns både i och utanför idrottshallen och det har 

olika lång ”hållbarhet” när det gäller intresse, men att det sker en mediesportspåverkan 

bland ungdomarna på högstadieskolorna är ingen man kan ta fel på. Det påvisar även R3 

under intervjun, dock var det ett bra tag sedan han uppmärksammade detta. 

 

R3: ”Den enda gången som jag märkt någon ökning av intresse för en sport 
som blivit uppmärksammad i media var när Billan Westin var som bäst på 
skidor. Då jobbade jag på grundskolan och det var ständigt prat om henne. 
Då gjorde vi en bana i ”springskytte” med ärtpåsar som kulor och rockringar 
som måltavlor. Sedan körde vi stafett med straffvarv och lite hinder…”72 

 

Däremot ser han också att det nu finns hinder för att genomföra det som eleverna 

verkligen vill göra, tack vare ett beslut som gick igenom angående insamling av pengar 

till olika skolaktiviteter. 
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R3: ”Möjligheterna att tillgodose elevernas önskemål tycker jag är stora 
med tanke på det upplägget vi har i idrottsämnet. Däremot så är det ett … 
hinder att politikerna beslutat att eleverna inte får lägga en liten slant själva 
för de aktiviteter som skolan inte kan stå för. Vi har tidigare kunnat 
tillgodose nästan alla önskemål eftersom eleverna varit beredda att lägga till 
exempel 50 kr… Det är ett stort jävla skämt det beslutet.”73 

 

Här kan man klart se ett hinder för idrottslärarna när det gäller friluftsdagar med mera. 

Insamling eller elevernas egna möjlighet att betala för vissa aktiviteter sätter stora 

gränser för vad som kan planeras. Hur detta går ihop med den hälsopolicy som alla 

skolor nu ska driva, där motion ska finnas på schemat varje dag. 
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5. Diskussion 

 

I denna del av fallstudien redovisar vi teorierna tillsammans med den empiriska delen i 

arbetet. Styckena i denna del behandlar olika tematiska områden där vi även själva 

klargör vad vi har för tankar och funderingar kring de olika ämnena. 

 

 

5.1 Mediernas budskap och påverkan 

 

Det framgår klart och tydligt i de svar som vi har fått från våra respondenter att eleverna 

har ett märkbart ökat intresse för vissa idrotter när dessa idrotter får stor uppmärksamhet i 

media. Vad som har varit intressant i de svar vi fått är att en utav idrottslärarna likställer 

intresset för vissa idrotter med de trender som finns i samhället. När en idrott blir populär 

finns det nästan ingen hejd på populariteten bland ungdomarna. Alla vill prova på den 

aktuella idrotten och respondenten ser också en ökning av tillhörande marknadsföring så 

som tröjor, mössor, halsdukar, en ändrad klädstil hör även det till denna 

medisportspåverkan. 

 

R1: ”…som me typ fottbollslandslaget har gjort de bra… plötsligt så ser 
man ju en hel hög som går med fotbollströjer här ute... man vill spele fotboll 
plötsligt i idrotten, även de som aldrig gjort eller aldrig gjort de förr.”74 

 

Vidare visar det sig att när trenden för denna idrott har lagt sig är det dom vanliga 

idrotterna som gäller. Det finns ingen speciell idrott som betyder mer än någon annan. 

Utan det är just vid extrema bevakningar av massmedia vid idrottsevenemang som man 

kan se ett ökat intresse. Holmberg nämner detta som ett psykosocialt moratorium. Som vi 

i litteraturstudien tidigare nämnt handlar detta om ett sökande efter sin identitet under 

hela uppväxten. Barn och unga omdefinierar sin självuppfattning och livsstil under 

ungdomstiden. Vidare skriver Ziehe om livets görbarhet, att ungdomar ser livet som en 

plats för ett projekt där de viktigaste är att det ständigt sker en förändring. Även detta kan 
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vi se tydliga spår av i våran empiri. R1 svarar att det finns de ungdomar som aldrig har 

velat spela fotboll förut kan bli väldigt intresserade av fotboll efter att det skett en 

framgång i fotboll som har rönt stor uppmärksamhet i media. 

 

Som idrottslärare är det viktigt att kunna ta tillvara på det intresse som skapas genom 

media. Annerstedt skriver om hur man som lärare kan utnyttja den påverkan som sker 

från media, ett bra exempel på detta är hur man arbetade på en skola för att tillgodose de 

behov som fanns bland en stor del av eleverna efter att Sverige hade haft en stor 

framgång i skidskytte. De använde då sin kreativitet som idrottslärare och gjorde något 

som liknade denna sport. Här kan vi tydligt se att tv har varit med och inspirerat till lek i 

skolan. Här kan man vidare dra paralleller till R3:s kommentar om hur eleverna får 

tillgång till medbestämmande. Där R3 lägger upp undervisningen så att de obligatoriska 

momenten ligger fast och så får eleverna rösta om vilka aktiviteter de vill ha utöver dessa. 

 

R3: ”Jag lägger upp min undervisning så att jag bestämmer när vi ska göra 
de obligatoriska momenten så får eleverna rösta om vilka aktiviteter de vill 
ha utöver dessa… det jag som leder lektionerna om det inte är så att någon 
elev vill ha egen lektion.”75 

 

På detta sätt fångar läraren upp elevernas intresse och kan då även inspirera elever som 

kanske inte är så intresserade av att delta i den vanliga undervisningen, men här görs ett 

försök att locka med alla elever. Enligt oss är det bättre att ha eleverna på lektionen, fast 

de kanske inte är aktiva hela tiden, istället för att de drar omkring i skolan eller sitter i 

cafeterian och äter sötsaker. Trots att hälsa är ett vitt begrepp och i själva verket något 

högst personligt, anser vi att för att behålla eller skapa en hållbar hälsa bör man även se 

till att kroppen mår bra och detta anser vi att man uppnår till stor grad genom motion och 

rörelse. Lyckas man få eleverna mer aktiva under idrottslektionerna så kan man efter en 

period se en förändring inom de övriga ämnesresultaten. Som vi tidigare har påpekat så 

påverkar en god kondition hela vardagen, man orkar mer än enbart skolarbetet när man 

kommer hem och då kan det kännas som om att man har fått mer tid till förfogande för 

andra sysselsättningar. Detta tror vi vidare leder till en mer positiv syn både på sig själv 

och på andra och som påverkar de aktiva ungdomarna positivt till ett både fysiskt 
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psykiskt välmående. Därför har vi som idrottslärare ett stort ansvar att ta tillvara på varje 

elevs intresse och försöka stötta och hjälpa denne i sina val, både på skolan och på sin 

fritid genom att skapa kontakter med de lokala idrottsföreningarna som finns i 

kommunen. Detta är också något som Ulf Karlsson påpekar, ett ökat samarbete genererar 

en större chans för ungdomarna till ett aktivare liv, och en högre livskvalitet. 

 

 

5.2 Skolidrott 
 

Engströms (1989) studie visar att 7 av 100 tillfrågade ungdomar inte var med i någon 

förening men att dom sysselsätter sig med idrott i någon form ändå. Detta är en siffra som 

vi tycker är väldigt låg. En nyare undersökning kanske skulle visa ett annat resultat, men 

om man utgår från att denna undersökning är någorlunda representativ är det bra att man 

arbetar på ett sådant sätt som man tycks göra på den skola som R1 jobbar på. Där skolan 

har en fysprofil, de har som mål att eleverna skall komma från idrottslektionerna med 

hängande huvud och vara trötta. Med hängande huvud menas inte att dom skall ha haft 

tråkigt, utan snarare har jobbat sig så pass trötta att pulsen stigit under idrottspasset.  

 

Om man vidare ser på svaren vi fått tycks det inte vara på det sättet att eleverna uppfattar 

det negativt att arbeta på detta sätt. Tvärtom ser det ut som om dom har fått smak för ett 

mer aktivt liv än vad dom hade innan. 

 
R1: ”…de ha lixom börje ta cykeln iställe för å busse å dom går 
iställe för å få skjuts …man märker att de orker mer och det är 
månge som har utveckle sig där inne i hallen också... Å de ha blive 
litt slankare å så… dom har börje plocke opp det själve också då, så 
där har det slage riktigt positivt.”76 
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Detta koncept tror vi att fler skolor skulle behöva plocka upp, här visar det sig att R1:s 

skola har lyckats med de viktigaste målen i Lpo -94, så som vi ser det. 

 

♣ Utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och 

tillsammans med andra. 

 

♣ Stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet 

och tar ett ansvar för sin hälsa.77 

 

Även här kan vi referera till det som Ulf Karlsson säger om aktivitet, det är viktigt att 

minska ohälsotalet bland de unga, det gynnar både eleverna, skolan och 

föreningsidrotten. Vi vågar även påstå att detta syfte även tjänar samhället genom att en 

högre allmänhälsa och kunskap om den egna kroppen kan minska sjukskrivningar och 

minska trycket på sjukvården. Alla dessa funktioner som kan gynnas av en mer aktiv 

fritid och en god upprättad idrottsundervisning i skolan men ändå så minskas 

idrottslärarnas resurser och skolorna har inte den ekonomin som de skulle behöva. 

 

Då vi vidare kan koppla detta till Engströms undersökning där vi kan se att det har skett 

en nergång vad det gäller spontanidrottande ungdomar är det viktigt att skolan låter 

eleverna motionera och röra på sig. Engströms undersökning visar även att de ungdomar 

som tidigare spontanidrottade numera är helt idrottsligt inaktiva. Om denna 

undersökning representerar de skolor som vi har undersökt låter vi vara osagt men vad 

som är viktigt att konstatera är att ungdomarna i dagens samhälle tenderar att röra på sig 

i mindre grad. Även Ulf Karlsson är inne på detta spår då han föreslår att man kanske 

skulle starta olika hälsoskolor där skolan får bidrag från staten för att kunna bedriva 

aktiviteter för samtliga elever. 

 

Lärarna i vår undersökning har för avsikt att tillgodose dom behov och önskemål som 

eleverna har och eleverna är i stor utsträckning med och påverkar innehållet. Tyvärr 

finns det vissa hinder för att arbeta på detta sätt. R3 talar om det senaste beslutet som 

införts i skolan som innebär att man inte får ta ut någon avgift från eleverna. 
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R3: ”Däremot så är det ett stort hinder att politikerna har beslutat att 
eleverna inte får lägga en liten slant själva för de aktiviteter som skolan 
inte kan stå för. Vi har tidigare kunnat tillgodose nästan alla önskemål 
eftersom eleverna varit beredda på att lägga till exempel 50 kr för en 
dykkurs med tuber och övrig utrustning, eller 20 kr för en timme 
squash/tennis…”78 

 

Som vi nämnt ovan kan man klart se ett motsattsförhållande mellan de ekonomiska 

indragningar som finns inom skolvärlden idag och de mål skolan idag har att rätta sig 

efter när det gäller motion och hälsa. Det är nu stadgat att varje dag ska det avsättas minst 

30 minuter för motion. Därför vill vi igen trycka på att denna ”trend” inte går åt samma 

håll som de besparingar som görs inom skolans områden. De pengar vi lägger in i 

skolsystemet är en satsning på vår framtid.  

 

 

5.3 Idrottslärare 

 

Respondenterna finner uppenbart stöd i Lpo94 för att arbeta med ett högt inflytande från 

eleverna. R3 beskriver detta med att han bestämmer de obligatoriska momenten. Eleverna 

får rösta om vilka aktiviteter som de vill ha utöver de redan planerade momenten. Läraren 

är ändå den som har det största ansvaret för aktiviteterna och som R3 har valt att 

undervisa så ingår vissa moment i kursplanen där eleverna skall ha egna lektioner. Under 

dessa tillfällen finns det stora möjligheter för eleverna att styra över sin undervisning och 

lärarna kan då planera sin verksamhet på ett sådant sätt som möjliggör ett sort 

elevinflytande. På detta sätt anser vi att läraren på ett smidigt sätt kan skapa en trivsam 

atmosfär där både elever och lärare är nöjda med undervisningen. Annerstedt talar om 

fyra kategorier som lärarkompetens bör bestå i, där det bland annat ingick att skapa en 

trivsam atmosfär samt leda och planera arbetet, vidare bör idrottslärarna hålla en hög 

kompetens och visa ett visst mått av intuition. Enligt Rogers betyder detta att läraren bör 

kunna förutse vad som kommer att fungera eller inte i sin undervisning. Här gäller det 

alltså att som lärare veta vilka trender som gäller hos ungdomar. Kan man läsa av detta 

har man kommit långt i sin utveckling till en bra lärare. Här visar tydligt R1 att trender 
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bland ungdomarna inte passerar revy utan att bli uppmärksammade, dock är detta något 

som vi tror att man växer in i allteftersom man har jobbat ett tag som lärare. Det är 

mycket viktigt att se ungdomarna och att förstå deras sätt att agera och att tänka samt att 

man vågar ha en öppen dialog med eleverna. Detta kan i sin tur skapa en förståelse och 

förtroende till lärarkåren och på detta vis kan man också skapa en hälsosammare miljö 

där eleverna inser att det som ingår i undervisningen inte enbart har till uppgift att 

betygsättas utan det är en inspiration till att höja sin egen hälsostatus som senare kommer 

att gynna individen i framtiden. 
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6. Slutsats 

 

I denna del av uppsatsen kommer vi att komprimera diskussionen och koncentrera oss på att 

svara på våra frågeställningar. Vi arbetar utifrån att svara på dem i den tidigare nämnda 

ordningen. 

 

Finns det, enligt idrottslärarna, en mediesportspåverkan bland 

ungdomar på högstadiet? 

 

Kan idrottslärare på högstadiet ta tillvara denna verkan i sitt arbete med 

kursplanen? 

 

 

6.1 Mediesportspåverkan bland ungdomar på högstadiet 

 

Angående denna frågeställning har vi funnit att lärarna anser att det finns en 

mediesportspåverkan bland barn och ungdomar på högstadiet. Den visar sig bland annat 

genom att de får ett högre intresse för den specifika sport som har haft stort genomslag i 

media under en tid, men även genom framgångar för något av alla svenska landslag eller 

enskilda individer vid stora evenemang som EM, VM eller OS. Det visar sig inte enbart 

under idrottslektionerna där vissa idrotter når en högre status bland eleverna utan också 

genom kläder. Vad vi kan se är även att respondenterna kan se likheter i idrotter som blir 

populära med samhällets trender i övrigt. Holmberg påtalar detta som ett sökande hos 

ungdomarna efter en identitet. De tvära kast mellan olika aktiviteter kan förklaras i att 

ungdomar vill att det ständigt skall ske en förändring. Även yttre attribut speglar det intresse 

som finns för vissa sporter. R1 påvisar att det ser en markant höjning av landslagströjor, 

mössor och halsdukar. Detta är något som varar en kort stund efter ett stort evenemang i 

media. Tillsammans med intresset för den specifika sporten dalar detta femomen och det är 

de vanliga sporterna/idrotterna som dominerar idrottslektionerna igen. 

 

 

 

 

 



 51

6.2 Tillvaratagandet av mediesportspåverkan 

 

Frågeställningen visade sig nå fram till ett tvetydigt svar. Men så långt som till idrottslärarna 

kan vi ge ett jakande svar. Lärarna märker av att eleverna blir påverkade av mediernas 

bevakningar av sportevenemang. De försöker tillgodose elevernas egna val vad det gäller 

innehållet i undervisningen till den gräns där resurserna tar överhanden, allt är naturligtvis 

inte möjligt att genomföra men då hänvisas eleverna ofta till de lokala idrottsföreningar som 

finns i närområdet och där kan ungdomarna prova på den sport/idrott som de fattat tycke för. 

Däremot finns ytterligare en aspekt på denna fråga, den omkringliggande miljön spelar en stor 

roll i hur man kan tillgodose elevernas önskemål om sin egen idrottsundervisning. Även 

ekonomin spelar en stor roll samt sätter gränser för vad läraren kan göra med sin 

idrottsundervisning. Detta är något som vi inte tycker samspelar med de styrdokumenten och 

de krav som ställs på skolan. Visionerna är stora och vida men resurserna ges inte till den grad 

som vi tycker behövs för att göra ämnet fullgott. Respondenterna som deltagit ställer sig dock, 

med majoritet, positivt inriktade till den läroplan som finns. Respondenterna ser fördelar med 

den nya läroplanen på så sätt att dom kan styra mycket av undervisningen på egen hand. Detta 

gör även att eleverna har ett större inflytande på undervisningen. Vidare finns det som vi 

nämnt ovan hinder för att kunna bedriva den undervisning som respondenterna önskar. 

 

 

6.3 Vidare forskning 

 

Vi ser detta område som outforskat och vidare möjligheter till mer djuplodande forskning 

inom detta ämne. Hälsan hos ungdomarna är ett mycket viktigt ämne eftersom ungdomarna är 

vår framtid. Vi ser det som vårat ansvar som blivande lärare att ge eleverna de redskap som 

behövs för att ha en god hälsa. Denna uppsats är en liten start på ett område som vi skulle 

vilja utforska vidare. Drottner nämner att medieforskning i Sverige har sitt ursprung i 

samhällsvetenskaplig forskning.79 Vi ser våran uppsats som ett bidrag till den forskning som 

är gjord inom medieforskning. Då vi under våra litteraturstudier har haft svårt att finna 

relevant litteratur för vårat precisa ämne är våran förhoppning att vi skapat ett nytt begrepp. 

Vår förhoppning är att begreppet mediesportspåverkan skall utredas vidare samt att det 

eventuellt kan bli ett vedertaget begrepp när man talar om hur sport i media verkar på 

människor. Arbetet har gett oss fler frågor och det hade varit intressant att få gå djupare in i 

                                                 
79 Drottner, K (1996) Medier och kultur, En grundbok i medieanalys och medieteori. Studentlitteratur, Lund 
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detta område för att öka förståelsen och ge möjligheter till ett helt nyutforskat område. Denna 

fallstudie har gett oss mycket att fundera på och vi ser många frågor som vi skulle vilja få 

besvarade. 
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Intervjuguide för idrottslärare       Bilaga   I 

 

1. Vad tycker du om LPO-94? 

2. Finns det möjlighet att uppfylla de mål och syften som tas upp i Lpo – 94? 

3. Gör du dina elever medvetna om vilka mål och syften som finns i läroplanen? 

 

4. Arbetar du även efter en lokal kursplan i din undervisning? 

 Vad tycker du om den? 

 Är eleverna informerade om hur den ser ut? 

 Kan eleverna vara med och påverka den lokala kursplanens utseende? 

 

5. Tycker du att det är viktigt att eleverna är med och påverkar undervisningen? 

 

6. Har du möjligheter att styra din undervisning så att eleverna i hög grad kan vara med och 

påverka den? 

 

7. Kan du se en ökning av intresset inom vissa sporter/idrotter efter att ett stort mästerskap 

(VM, OS, EM etc) har uppmärksammats i media? 

 Finns det utrymme för detta utifrån läroplan eller lokala kursplaner? 

Finns dom geografiska förutsättningarna på din skola för att kunna bemöta detta 

intresse? 

Möjliggör skolans utrustning att du kan arbeta på detta viset? 

Vilka hinder / möjligheter ser du i ditt yrke för att tillgodose elevernas krav på 

hur undervisningen skall se ut? 

 

8. Hur arbetar du för att bemöta den kroppsfixering som många unga matas med genom olika 

media? 

 

9. Finns det några moment som du vet att du inte hinner ta upp i din undervisning? 
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Idrott och Hälsa                   Bilaga  II 

Ämnets syfte och roll i utbildningen  

 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn 

och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, 

regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga 

samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Under generationer har 

rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger kunskaper om deras 

framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att bedriva dem. Ämnet skall även 

väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte med ämnet är också 

att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla 

gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. Fysiska aktiviteter 

utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter 

till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt 

samhälle. 

 

 

Mål att sträva mot 

 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 

– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 

– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 

värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, 

– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin 

hälsa, 

– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck 

för fantasi, känslor och gemenskap, 

– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med 

andra, 
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– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband 

med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt 

ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor, 

– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 

– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, 

danser och idrottsformer i olika kulturer, 

– utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer. 

 

 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

 

Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser 

utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla 

upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är ett 

hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet 

förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för både uppväxttiden och 

senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att själva ta ett ansvar för 

uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning. Det föreligger ett starkt 

samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet förmedlar därför kunskaper 

om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I ämnet innefattas också 

utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall. Ämnet står 

för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av 

varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning utvecklas. Ämnet 

erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl hälsofrågor som etiska 

frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv. Tillsammans med kunskap om de avarter och 

trender som är knutna till vår tids kroppsövningskultur ger ämnet möjligheter att ifrågasätta de 

idealbilder som sprids via olika medier. I ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse 

för människors olika förutsättningar när det gäller fysiska aktiviteter. Ett kulturellt perspektiv 

i ämnet speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och rörelseuttryck i andra 

kulturer. Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig 

rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv 

upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar 



 58

och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. 

Detta ger möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter samt träna 

kondition, styrka och rörlighet. Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som 

finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog 

och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt 

intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka 

engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. 

 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

 

Eleven skall 

– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i 

vardagliga sammanhang, 

– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 

rörelseuppgifter, 

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 

– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 

planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, 

– ha kunskaper i livräddande första hjälp, 

– ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt. 

 

 

Bedömning i ämnet idrott och hälsa 

 

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan 

bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att elevens kunskaper om 

vilka faktorer som påverkar den egna hälsan är en viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga 

att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt 

liksom bredden av fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen. 
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Ytterligare en bedömningsgrund är elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll och 

precision liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och stämningar. 

Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil 

och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv är av vikt vid bedömningen. 

 

 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

 

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och 

välbefinnande kan bibehållas och förbättras. 

Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa. 

Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska aktiviteter. 

Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider.  

Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska 

aktiviteter. 

 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

 

Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika 

idrotts- och friluftsaktiviteter. 

Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt motionsprogram. 

Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med 

hänsyn till olika deltagares behov. 

Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på 

exempelvis balans, precision och tempo. 

 
 

 


