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Abstract
Over the past years, I have through internships, come to the understanding that when it comes
to physical Education, student’s thoughts and beliefs are neglected.
A key role when it comes to my future as a teacher is to allow the student to take a bigger part
in the shape and content of a physical education class. The purpose of this paper has been to
analyze ninth grade student’s attitude when it comes to sports, health, and most importantly
physical education. The goal has also been to explore what their perception of physical
education and its working methods is. In order to do such, a total of seven ninth grade
students, from the western parts of Sweden, participated. By interviewing them, I gained
knowledge to their thoughts about the study, and questions. Results show that they find
Physical Education fun and that it is very well liked, and that they overall find sports and
health education very fun and giving. The study also showed that the students believe first-aid
classes, mixed with cardio and weight training is the most important parts of the content.
When it comes to the work methods, the interviews showed that the students feel that they
need more instructions, more demonstrations and most important of all, guidance when it
comes to various activities in lessons.
Keywords: core content, physical education, sport, working methods
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Sammanfattning
De senaste åren har jag fått uppfattning genom praktik att elevernas tankar och uppfattningar
försummas kring idrottsämnet. Det är viktigt för min framtida lärarroll att låta eleven vara
mer i fokus kring idrottsämnets utformning och innehåll. Syftet med den här uppsatsen har
varit att analysera vilken inställning elever i årskurs nio har till idrott och ämnet idrott och
hälsa specifikt. Syftet har även varit att undersöka deras uppfattning kring idrott och hälsas
innehåll och arbetssätt. För att genomföra detta deltog sju elever i årskurs nio från en skola i
Västsverige. Genom intervjuer har jag fått tagit del av elevernas tankar kring studiens syfte
och frågeställning. Resultat visar att eleverna tycker att ämnet idrott och hälsa är roligt samt
omtyckt. Även att idrott generellt är kul och givande. Undersökningen visade också att
eleverna tycker att första hjälpen, hjärt- och lungräddning, konditionsträning och
styrketräning är viktigast i innehållet. Resultatet i denna studie om elevens uppfattning kring
arbetssätt visade att eleverna önskar mer instruktion, demonstration och vägledning kring
olika aktiviteter i undervisningen.
Nyckelord: arbetsätt, innehåll, idrott, ämnet idrott och hälsa
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1.	
  Inledning	
  	
  
Från och med hösten 2011 trädde en ny läroplan i kraft, Lgr 11. I denna understryks
utvecklandet av kunskaper i ämnets olika delar ännu tydligare än den tidigare kursplanen Lpo
94. Ämnets olika delar är syfte, centralt innehåll och kunskapskraven. Syftet beskriver de
förutsättningar som eleverna ska ges genom undervisning för att utveckla olika förmågor. Det
centrala innehållet i kursplanen visar vilka obligatoriska delar som ska användas i
undervisningen. Kunskapskraven är det krav som ställs för ett visst betyg, i skalorna A till E
(Skolverket, 2011).
Ämnet ska inte enbart bidra till att eleverna ska vara fysiskt aktiva under lektionstid. Det ska
även hjälpa till att eleverna utvecklar sina kunskaper för att få bästa förutsättningar till ett
hälsosamt och friskt liv (Skolinspektionen, 2012) Den svenska utbildningen är uppbyggd på
läroplaner och kursplaner. Den svenska skolan styrs med hjälp av läro- och kursplaner
(Skolverket, 2011).
Larsson och Meckbach (2012) beskriver att idrott och hälsa inte bara är ett skolämne utan kan
även ses som en del av en stor och mångfacetterad idrottskultur. Forskare i Sverige är eniga
att ämnet idrott och hälsa är starkt inspirerad av idrottskulturen. Idrottsämnets tycks vara
idrottsrörelsens förlängda arm. Detta tycker man är fel och därför försöker man ändra på det.
Detta betyder att ämnet idrott och hälsa kan påverkas av sociala sammanhang som ligger
utanför skolan och idrottskulturen har en stor betydelse för ämnets innehåll och arbetsformer
(Larsson & Meckbach, 2012). Därför är det viktigt i min undersökning att utreda elevernas
intresse och inställning till idrott även utanför skolan.
Skolinspektionen visar i sin granskning att ämnet idrott och hälsa i grundskolan har brister i
undervisningen. Bristerna visar bland annat att läraren behöver anpassa undervisningen efter
elevernas eget tänkande och erfarenheter (Skolinspektionen, 2011). Snart är min femåriga
lärarutbildning genomförd. Genom praktik och vikariat har jag fått uppfattningen att elevernas
tankar och tyckanden försummas kring ämnet idrott och hälsa. Läraren styr utifrån
kursplanen, men eleven får inte uttrycka sig kring den. Elevens och lärarens syn stämmer inte
alltid överens. Jag ser ingen relevant forskning kring hur elevernas uppfattningar tas tillvara
och påverkar ämnets innehåll. I tidigare forskning kan man utläsa elevernas åsikter kring
idrottsämnet och idrott generellt, begrepp som beskriver hur människor får vissa inställningar
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och attityder, samt lärares undervisningsformer. Däremot ingen koppling mellan dessa delar,
alltså elevens upplevelser i jämförelse med lärarens agerande. Därför har jag valt att
undersöka hur elever i årskurs nio ser på idrott och ämnet idrott och hälsa speciellt. Jag har
även valt att ta reda på elevernas uppfattningar kring idrottsämnets innehåll och arbetssätt
inom undervisning. För att koppla till skolinspektionens undersökning har mina upplevelser
ett stöd att detta blir viktigt i min framtida lärarroll.
I nationella utvärderingen kan man utläsa att elevernas intresse för idrott och hälsa är mycket
stort. Eleverna uppfattar ämnet som något mer intressant och viktigt i jämförelse med övriga
ämnen i grundskolan. Många elever har lust att lära sig mer i ämnet då de anser att det är
nyttigt med idrott i skolan. Elever har övervägande en positiv inställning till ämnet idrott och
hälsa. Problematiken är hur undervisningens utformning utifrån det centrala innehållet
uttrycks och hur elevdemokrati tas tillvara. Trots att det är betydligt lägre procent som har en
negativ inställning till ämnet kontra de med positiv, så är denna grupp mycket viktigt att
undersöka. Detta för att få en förståelse för varför inställningen inte är positiv och på så sätt
vända och få fler elever med positiv attityd och känsla inför idrott generellt och ämnet i
skolan (Eriksson, Gustavsson, Johansson Mustell, Quennerstedt, Rudsberg, Sundberg &
Svensson, 2003).
Under lärarutbildningen och mina 30 veckors praktik har jag samlat på mig nyttiga
erfarenheter, men jag har också berörts av mindre bra erfarenheter. Det som har påverkat mig
mest är att jag har upplevt att det ställs för få frågor till eleverna om deras uppfattningar och
behov kring idrottsundervisningen. Larsson och Meckbach (2012) förklarar att utmaningen
till alla lärare i idrott och hälsa bör handla om hur man ska organisera så att undervisningen
möter alla elever. Även om inte eleverna behöver veta vad som är bäst kring ämnets innehåll,
behöver det inte betyda att det inte är viktigt att se det ur elevernas ögon (Larsson &
Meckbach, 2012; Larsson, 2004).
I skolverkets kursplan och kommentarmaterial för idrott och hälsa kan man utläsa att strävan
är att alla elever ska få möjlighet att delta i olika rörelseaktiveter utifrån egna förutsättningar.
Det centrala innehållet och de obligatoriska innehållspunkterna har ingen bestämd
undervisningstid utan delarna i innehållet behandlas och bestäms av lärare och elever
tillsammans. Kursplanens centrala innehåll behöver inte utgöra allt innehåll i undervisningen.
Det kan även finnas utrymme att komplettera med innehåll utifrån elevernas behov och
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intresse (Skolverket, 2011). Denna studie har sin utgångspunkt i elevers syn och inställning
till idrott generellt och till idrottsämnet, vad de anser vara viktigast ur kursplanens centrala
innehåll och åsikter om lärarens arbetssätt just för att möta och förstå hur elever tänker kring
detta. Det kan hjälpa mig i min framtida roll som lärare att utforma bra idrottslektioner och
öka min förståelse för elevers inställning.
	
  
I skolinspektions granskning kan man utläsa att det finns lärare som har hittat lösningar för att
hantera elevernas medverkan i idrottsundervisningen. Med hjälp av tydlig struktur och
förberedelse har de kunnat möta eleverna i undervisningssituationer. Lärarna har exempelvis
arbetat med att de har låta eleverna skriftligt eller muntligt reflektera över lektionens innehåll.
Lärare som har lyckats med detta har satt elevernas lärande i centrum (Skolinspektionen,
2012). Jag kommer att låta elever reflektera i min undersökning för att möta dem i deras
situation kring kursplanens centrala innehåll. Jag vill med denna undersökning försöka ta del
av elevers uppfattningar och därigenom bidra till att sätta elevernas uppfattningar i centrum.
Tidigare forskning visar vad eleverna tycker om idrottsämnet och vad de anser mest
betydelsefullt, men jag finner inte någon djupare forskning kring vad de tycker är bristande
kring idrottsämnet och förklaringar, motiveringar till deras åsikter.
2.	
  Syfte	
  	
  
Studiens syfte är att undersöka många årskurs nio elevers inställning till idrott och ämnet
idrott och hälsa. Jag har även valt att undersöka elevernas uppfattningar kring ämnet idrott
och hälsas innehåll och arbetsätt.
2.1	
  Frågeställningar	
  	
  
	
  
•

Vilken inställning har dessa elever till idrott och ämnet idrott och hälsa?

•

Hur uppfattar dessa elever innehållet och arbetssättet i ämnet idrott och hälsa?

För att besvara mina frågeställningar har jag genomfört en intervjustudie med sju stycken
niondeklassare i en klass, på en högstadieskola i Västsverige. I metoddelen kommer jag
tydligare att beskriva tillvägagångssättet.
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3.	
  Litteraturgenomgång	
  	
  	
  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning och relevant litteratur att presenteras för min studie.
3.1	
  Bakgrund	
  	
  
Detta avsnitt kommer att behandla ämnets utveckling.
3.1.1	
  	
  Ämnets	
  historiska	
  utveckling	
  
Syftet med ämnet idrott och hälsa och dess roll har förändrats en hel del genom historien. Det
är därför betydelsefullt att gå tillbaka för att få en bättre förståelse för idrottsämnets dåtida
och nutida roll. Detta eftersom mitt syfte är att undersöka elevers inställning till idrott
generellt och ämnet idrott och hälsa i synnerhet. Även att ta reda på deras uppfattningar kring
ämnets innehåll och arbetssätt.
Enligt Annerstedt (2001) kan ämnets historiska utveckling beskrivas med hjälp av sju faser.
Etableringsfasen är den första fasen när man inför obligatorisk fysisk fostran. Fas två kallas
den militära perioden och präglas av soldatträning och undervisningen bestod oftast av
gymnastisk i klassrum eller militärövning på skolgården. Tredje fasen kallas
stabiliseringsfasen och under denna period införs lek. Fjärde fasen är brytningsfasen och här
byts namnet från gymnastik till gymnastisk med lek och idrott. Fysiologiska fasen är den
femte fasen där konditionsövningar bestämmer innehållet i undervisningen. Nästa period är en
osäkerhetsfas. Under denna fas kom ämnets uppgift att bidra till elevens fysiska, psykiska,
sociala och estetiska utveckling i skolan. Den sjunde och sista är hälsofasen. Under denna fas
sker namnbytet till dagens idrott och hälsa och därmed ett tydligare hälsoperspektiv
(Annerstedt, 2001).
3.1.2	
  Kursplanen	
  i	
  idrott	
  och	
  hälsa	
  i	
  grundskolan	
  
Läsåret 2011/2012 fick alla obligatoriska skolformer en ny läroplan. Läroplanen består av tre
delar. Första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, andra delen innehåller
övergripande mål samt riktlinjer och den tredje delen innehåller kursplaner för alla ämnen.
Kursplanen är indelad i syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftet beskriver de
förutsättningar som eleverna ska ges genom undervisning för att utveckla olika förmågor. Ett
exempel ur Idrott och hälsas syfte är att undervisningen ska hjälpa eleverna att utveckla
allsida rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Ett annat är att undervisningen
ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med
aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer (Skolverket, 2011).
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Det centrala innehållet i kursplanen visar vilka obligatoriska delar som ska användas i
undervisningen. Dessa kunskapsområden behöver inte motsvara arbetsområden i
undervisningen, utan de är enbart ett sätt att forma innehållet i ämnet idrott och hälsa. Hur alla
dessa obligatoriska punkter i innehållet behandlas i relation till varandra är något som
idrottslärarna tillsammans med elever måste avgöra. Det anges inte heller någon bestämd tid i
kursplanen hur mycket undervisningstid som ska ägnas åt de olika punkterna i innehållet
(Skolverket, 2011).
Kunskapskraven är de krav som ställs för ett visst betyg i skalorna A till E. Dessa krav är
konstruerade utifrån långsiktiga mål för varje ämne och det centrala innehållet (Skolverket,
2011).
3.2	
  Teoretiska	
  utgångspunkter	
  
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska begrepp att presenteras och diskuteras för den här
studien och kopplas till litteratur.
3.2.1	
  Kulturintegration	
  
Rønholt (2001) beskriver begreppet kulturintegration. Han skriver att kulturellt lärande är
integrerat i varje människas liv. En individs utveckling är präglat av kulturellt historiska
skeenden. Idrott är ett tydligt kulturfenomen i samhället. Den tillgodogörelse av kultur som
barn och ungdomar gör genom sin uppväxt påverkar deras förhållande till idrott. Förhållandet
påverkas dels av ”mediaidrotten”, men även idrott som integreras inom familj, barnomsorg,
skola och arbetsplatsen. Kulturintegrationen är alltså avgörande för idrottens betydelse för
individen (Rønholt, 2001). Genom att undersöka elevens allmänna uppfattning av idrott kan
det dels ses som en uppvärmning inför kommande teman, men även låta dem begrunda sin
egen kulturella idrottsbakgrund.
3.2.2	
  Socialt	
  lärande	
  	
  
”Socialisation betecknar en process som bygger upp en individs beteendemässiga
handlingssätt samt genom en inlärningsprocess för individen in i samhällets och i en grupps
normer, värden, symbol- och tolkningssystem” (Rønholt, 2001, sid 39). Socialisation är en
delprocess av kulturintegrationen då det är kopplat till lärprocesser i det sociala innehållet,
socialt lärande. Detta påverkar samhällets normer och värden, beteenden, regler och roller
(Rønholt, 2001). Socialisation är ett begrepp som används för att beskriva vad som påverkar
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en individs personlighet. Att umgås och träffa andra människor ur olika samhällsgrupperingar
är en utveckling i socialisationsprocessen för en individ. Denna process sker i olika
omgivningar, vilka är av betydelse för en individ. Viktiga socialisationsarenor är familj, skola
och idrottsrörelser. Det handlar om hur en person utvecklar uppfattningar om sig själv och
sina attityder och värderingar. Denna utveckling hos en individ pågår sällan i lugn och ro utan
det kan ofta uppstå problem mellan en persons behov och intresse i relation till samhället. Det
upphör aldrig utan pågår ständigt, i olika former och grupper (Rønholt, 2001).
Det sociala lärandets omfång och sort är en stor del av vilket sätt eleverna ser på idrotten och
att begreppet socialt lärande kan användas om syftet är att ta reda på inställning och attityd.
Imitation är en del av den lärande processen inom socialt lärande och detta är ett sätt som
människor använder för att skaffa sig en uppfattning eller inställning till idrott. Detta kan
innebära att elever som har en positiv eller negativ inställning till ämnet har fått det från
människor i sin omgivning, såsom kamrater, familj, förebilder och andra. Det sociala lärandet
är en process som till övervägande del sker i interaktionen med andra människor, allstå i
situationer där man kommunicerar verbalt eller med ickeverbala kommunikationsmedel.
Idrott och hälsa framhålls många gånger som en särskilt lämplig aktivitet för socialt lärande.
Detta då man inom idrotten arbetar med regler, roller och konflikter (Rønholt, 2001). Detta
begrepp syftar till att ta reda på elevernas inställning kring idrottsundervisningen i skolan,
men även generell inställning till idrott.
3.2.3	
  Undervisning	
  	
  
Rønholt (2001) beskriver begreppet undervisning och förklarar att undervisning kan ses som
en social interaktionsprocess. Processen som sker genom möte och samspel med andra
människor. Centralt för begreppet undervisning är att grunden till begreppet handlar mer om
att förmedla ett innehåll än att uppfostra. Undervisningens syfte är alltså inte att tillrättavisa
utan förmedla kunskap. Begreppet undervisning syftar främst till skol- och
utbildningssystemet. Målet för detta begrepp är utformat av skolverket med centrala
läroplaner och kursplaner. Den klassiska grundstrukturen i en undervisningssituation kan
visas som en triangel. I denna didaktiska triangel ses elev, lärare och ämne i varsitt hörn. Den
sociala interaktionen mellan lärare och elev ses som dynamisk och oförutsägbar och ska
samtidigt möta bestämt innehåll och mål från ämnessidan (Rønholt, 2001).
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Elev

Lärare

Figur 1: Den didaktiska triangeln (Rønholt, 2001)
Figur ett visar den klassiska grundstrukturen för
undervisningssituation för lärare, elev och ämne. 	
  
I denna didaktiska triangel beskriven av Rønholt (2001) finns en del där läraren inte finns
med i interaktionen mellan elevens möte med ämnet. Genom undersöka elevers syn på det
centrala innehållet, elevens möte med ämnet, kan jag ta del av denna interaktion. Denna
interaktion tar jag del av när jag undersöker elevens åsikter kring ämnet. Uteblir denna
undersökning, sker inget samspel och förståelse uteblir. Detta kan göras med hjälp av
enkätundersökningar i form av utvärderingar från lärare till elev, men mitt syfte är att
undersöka elevens möte med ämnet och koppla det till forskning. Rønholt (2001) anser att det
är betydelsefullt att ge eleverna inflytande kring ämnet i undervisningen.
Skolverket (2011) tar upp några didaktiska grundfrågor kring problematisering av
undervisning och lärande. Det är frågor som vad individen ska lära sig, hur individen ska lära
sig och varför ska individen lära sig. För att beskriva dessa frågor använder man den
didaktiska triangeln. I det centrala innehållet ska eleverna behandla bestämda ämnen och
områden. Därför ställs det krav på att läraren och innehållet ska motivera eleverna att bli
intresserade av ämnet. Ett annat problem är hur stoffet ska förmedlas till eleverna.
Enligt Skolverket (2011) saknar den didaktiska triangeln lärare som hjälper elever att upp nå
specifika mål i ämnet. Skolverket skriver att eleven borde vara i fokus kring lärandet
(Skolverket, 2011).
Undervisningen påverkas därför av lärarens och elevernas identiteter, erfarenheter och
samhällssyn. Skolan är en plats för socialisation och överföring av normer, värderingar och
samhällssyn samt konstruktion av olika identiteter, sociala samspel och roller. De didaktiska
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frågorna syftar till att få en förståelse av de erfarenheter som de personer som ingår i
lärandemiljöer har. Lärares och elevers tankar samt åsikter om undervisningens innehåll är
därför viktigt (Skolverket, 2011).
3.2.4	
  Instruktion	
  
Peitersen (2001) redogör undervisarens handslingsformer instruktion, demonstration och
vägledning. Instruktion betyder att läraren beskriver hur eleverna ska göra eller agera i
situationer. Instruktioner kan ges till en klass, grupp, ett par eller en enskild elev.
Idrottslokalernas olika utformning och ämnets krav medför större krav på läraren i idrott och
hälsa än i andra ämnen på att organisera och planera undervisningen (Peitersen, 2001). Krav
som att vid idrottslektioner kunna instruera så att eleverna kan lära sig övningarna och att
läraren ska ha en position så att eleverna kan höra. Läraren ska kunna starta igång en aktivitet
genom att beskriva för eleverna muntligt i form av instruktion och därefter genom
demonstration som är form av handling (Peitersen, 2001).
3.2.5	
  Demonstration	
  
Begreppet demonstration innebär att läraren visar hur övningarna ska gå till (Peitersen, 2001).
Detta för att eleverna ska kunna se hur övningen går till. I idrott och hälsa är kroppen den
grundläggande förmedlaren och därför är det att förvänta sig att undervisningen ofta sätts
igång efter demonstration av färdigheter och övningar. Metoden som är mest passande vid
demonstration är ”visa – förklara – visa” (Peitersen, 2001, s 250) Det betyder att läraren först
visar övningen och hur övningen går till. Sen förklarar han övningen med viktiga ord. Efter
det ska eleverna försöka göra det som läraren visat tidigare i övningen. Vidare ska läraren
observera och samtidigt ge kommenterar och råd till eleverna vid aktiviteterna (Peitersen,
2001).
3.2.6	
  Vägledning	
  	
  
När instruktionen och demonstrationen har startat igång aktiviteten menar Peitersen (2001) att
det är viktigt följa upp eleverna under övningen i form av observationen och ta emot frågor
från eleverna. Detta gör att läraren kan avgöra vilken typ av vägledning som verkar
nödvändig för klassen eller den enskilda eleven. Att läraren följer upp eleven under
aktiviteten kan medföra att det blir ytterligare en ny instruktion eller demonstration (Peitersen,
2001).
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Gemensamt för dessa tre begrepp är att de behöver komplettera varandra för att kunna nå ut
till varje enskild individ och grupp. Eftersom alla elever är olika individer med olika
inlärningssätt är därmed instruktioner, demonstration och vägledning tre betydelsefulla
undervisningsformer. Begreppen är relevanta för min studie och kommer att användas för att
visa elevers uppfattning kring arbetssätt i ämnet idrott och hälsa. Jag vill försöka koppla
begreppen till elevernas svar för att klargöra kopplingen mellan lärarens arbetssätt och
elevernas åsikter kring dessa.
3.3	
  Tidigare	
  forskning	
  	
  
Under detta avsnitt kommer den tidigare forskning som är relevant för undersökningen att
behandlas. Avsnittet kommer att delas in i två delar. Första delen behandlar elevers allmänna
uppfattning om idrott och idrottsämnet speciellt. Andra delen kommer att behandla elevers
uppfattning om ämnets innehåll och arbetsätt.
3.3.1	
  Inställning	
  till	
  idrott	
  samt	
  idrottsämnet	
  	
  
Sandahl (2005) förklarar att under 1900-talets senare del har föreningsidrotten haft en stor
påverkan på svenska ungdomars idrottande. De senaste decennierna visar att idrottsrörelsen
och ungdomars positiva uppfattning har varit avgörande för ungdomsidrotten som finns idag.
I dagsläget är varannan femtonåring aktiv i en idrottsförening på sin fritid. Ekberg (2009)
förklarar i sin studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9 att idrott kan beskrivas som ett
samhällsfenomen som berör många människor. Eftersom idrott bland både flickor och pojkar
idag är den största organiserade fritidssysselsättningen kan man uppleva att intresset till idrott
är ganska stort. Idrott aktiverar och intresserar många ungdomar på fritiden. I Sverige är
idrottsföreningar den sort av förening som har högst medlemmar bland ungdomar och barn.
Annerstedt (1991) skriver att undersökningar om elevers intressen och attityder visar att
idrottsämnet är mycket uppskattat och populärt, men han nämner även att det finns en liten
grupp elever som inte har lika positiv syn på idrott som ämne. Även Aggestedt och Tebelius
(1977) beskriver i sin avhandling att hela 91 % av eleverna i undersökningen visar positiv
inställning till skolgymnastiken. I en undersökning från 2003 har 20 grundskolor och elever i
ämnet idrott och hälsa deltagit. Studien behandlade elevens inställning och inflytande till
idrottsämnet. De flesta eleverna tyckte att ämnet idrott och hälsa är intressant och givande. I
samma undersökning svarade var femte niondeklassare att de deltar i idrottsämnet enbart för
att få betyg (Eriksson, Gustavsson, Johansson Mustell, Quennerstedt, Rudsberg, Sundberg &
Svensson, 2003). Det finns även elever som inte är lika positivt inställda till idrottsämnet.
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Skolinspektionen skriver att vid den flygande tillsynen visade det att på var tionde lektion
deltog inte eleverna på lektionens aktiviteter av okända anledningar (Skolinspektionen, 2011).
Redelius (2004) tar i boken Mellan nytta och nöje upp att eleverna i grundskolans senare år
generellt ser idrott och hälsa som ett omtyckt ämne, men att det även finns elever som har
negativ syn. Enligt Redelius (2004) tycker elever i årskurs nio att ämnet idrott och hälsa är
viktigt som ämne. Elever som tycker att ämnet är viktigt och roligt berättar att det är för att
man får ett avbrott från ”vanliga” skolarbeten och chansen att röra på sig. Eleverna med
negativ uppfattning kring ämnet förklarar att det är ofta är en tråkig aktivitet som påverkar
inställningen (Redelius, 2004). Hon skriver att det finns många frågor att besvara i
idrottsämnet. Det är frågor om vad eleverna tycker om i ämnet och vad uppskattar de inte
(Redelius, 2004). Idrott och hälsa är ett viktigt ämne ur många synvinklar genom att det ska
hjälpa att eleverna att få en stark tro på sig själva och sin egen förmåga samt inspirera till ett
livslångt intresse för fysiskt aktivitet. Även om ämnet är ett av skolans populäraste är inte alla
elever positivt inställda till undervisningen i skolan (Redelius, 2004).
Larsson och Meckbach (2012) skriver att 2000-talets studier visar att i de yngre åldrarna finns
det en mer positiv attityd bland eleverna, men att den positiva synen förändras i takt med
elevernas ålder till en negativ inställning till ämnet idrott och hälsa. Eleverna som tycker att
det är positivt med idrott och hälsa uppfattar ämnet som roligt och viktigt. Det är viktigt för
att inte bli tjock förklarade eleverna (Larsson & Meckbach, 2012).
3.3.2	
  Uppfattningar	
  om	
  innehåll	
  och	
  arbetssätt	
  	
  
Enligt Redelius i boken Mellan nytta och nöje anser eleverna att bollspel och bollekar hör till
dem aktiviteter som är viktigast och vanligast. Vidare skriver författaren att eleverna även
tycker att racketspel är viktigt (Redelius, 2004). Nationella utvärderingen (2004) visar vad
eleverna tycker det är viktigt att lära sig i idrottsämnet och ur det centrala innehållet. Hela 75
% i undersökningen tycker att det viktigaste är att ha roligt genom rörelse och att få prova på
många idrottsaktiviteter (Nationella utvärderingen, 2004).
Eleverna tycker att det är viktigt att veta hur de kan förbättra sin kondition, styrka och
rörlighet (Larsson & Meckbach, 2012). Vidare i boken idrottsdidaktiska utmaningar berättar
eleverna att de har ett visst inflytande kring ämnets innehåll, men de anser även att de inte kan
påverka längden eller arbetssätten i val av innehåll (Larsson & Meckbach, 2012). I en artikel
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av Larsson och Redelius (2008) upplyser de att eleverna är positivt inställda till idrottsämnet,
men de skriver också att både lärare och elever har svårt att betona vad som är viktigt att
eleverna ska lära sig i ämnet (Larsson & Redelius, 2008). Larsson (2004) skriver i artikeln
Idrott och hälsa – vad är det? att elevens inflytande kring val av aktivteter och påverkan kring
ämnets innehåll inte är lika framträdande som eleverna önskar (Larsson, 2004). Larsson
(2004) upplyser hur idrottsämnet ser ut genom elevers ögon. I den artikeln får eleverna själva
svara hur de ser på ämnet, dock betonar han att det inte behöver innebära att eleverna faktiskt
också vet vad som är bäst kring ämnet (Larsson, 2004). I studien berättar eleverna att de
tycker om de olika aktiviteterna i idrott och hälsa, men vad som är viktig att behandla är
svårare att beskriva. Larsson (2004) förklarar att till skillnad från exempelvis matematik där
eleverna tycker att räkna och skriva är viktigt är det svårare att sätta ord på vad som är viktigt
att lära sig i ämnet idrott och hälsa (Larsson, 2004).
Annerstedt (1991) skriver att bakom idrottslärarens uppgifter och arbetsformer finns det en
mängd faktorer som påverkar deras roll som idrottslärare. I en studie med idrottslärare från
England visade resultatet att antalet elever, utrustning, lokaler och tid var de faktorerna som
oftast påverkade lärarnas arbetssätt och uppgifter (Annerstedt, 1991).
Meckbach skriver att under senare år har idrottslärarna gett mer utrymme för elevernas
önskemål kring olika aktiviteter. Lärarna arbetar mer idag med grupparbeten och
problemlösning inom idrottsämnet. Deras arbetssätt bygger på att eleverna får vara med och
bygga redskapsbanor samt styrkestationer. Detta för att ge eleverna olika former av inflytande
kring idrottsämnet (Meckbach, 2004). Enligt skolinspektionens granskning kan man utläsa att
idrottslärarna överlag är duktiga på att arbeta för att skapa en trygg och uppmuntrande
lärandemiljö där många, men inte alla elever trivs eller tycker att det är roligt med idrott och
hälsa. Lärarna är också bra på att organisera och skapa en struktur för de aktiviteterna som det
centrala innehållet lyfter. Dock kan man se i granskningen att lärarna inte lyckas att
individanpassa undervisningen genom att utmana de elever som behöver det. Granskningens
slutsats visar att idrottslärare arbetar ytterst lite med att individanpassa undervisningen på ett
sådant sätt att det underlättar elevernas lärande och utvecklig med utgångspunkt i deras
bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper (Skolinspektionen, 2012).
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4.	
  Metod	
  	
  
Denna del kommer att behandla studiens metodval, design, urval, genomförande,
intervjuguide, databearbetning, validitet och reliabilitet samt etiskt förhållningssätt. Fördelar
och nackdelar kommer att redogöras. I min undersökning kommer jag att undersöka årskurs
nio elevers inställning till idrott och ämnet idrott och hälsa i skolan. Jag kommer även att
undersöka vilken uppfattning eleverna har kring ämnets innehåll och arbetssätt.
4.1	
  Design	
  
Denscombe (2009) beskriver olika metoder för forskning. Det finns både kvalitativa och
kvantitativa metoder för en forskare att använda sig av. Kvantitativ forskningsmetod används
för att ta reda på hur många eller hur mycket av något. Detta tas fram genom att respondenter
svarar på ett enkätformulär. Den kvalitativa metoden används för att få en detaljrik
information kring ett fenomen genom intervjuer. Fördelen med intervjuer är att forskaren får
undersöka informanternas åsikter, idéer och synpunkter på ett djupare sätt kring ett ämne.
Dock är nackdelen med denna metod att det kan vara tidskrävande på grund av analys av data
i jämförelse med exempelvis ett frågeformulär (Denscombe, 2009).
Inom ramen för kvalitativa metoder kan man samla in data med hjälp av intervjuer. Det finns
olika former av intervjuer enligt Denscombe (2009). Mer specifikt handlar dessa om
strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer
innebär att forskaren har en stark kontroll över frågornas och svarens utformning.
Ostrukturerade intervjuer kopplas till att forskaren ska kunna sätta igång intervjun med att
introducera ett ämne och sen ingripa så lite som möjligt utan låta respondenten tala mer fritt.
Han skriver att vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren vissa bestämda ämnen som
ska behandlas och frågor som ska besvaras. Dessa bestämda ämnen behöver inte ställas i en
viss ordning utan intervjuaren är inställd på att vara flexibel. Fördelen med semistrukturerade
intervjuer är att intervjuaren låter respondenterna utveckla sina svar och idéer mer utförligt.
Intervjupersonernas svar är öppna och fokus ligger på att intervjuaren utvecklar sina
synpunkter (Denscombe, 2009).
För att ta fram mina resultat kommer jag att använda mig av kvalitativa intervjuer i
semistrukturerad form. Jag har valt denna metod, eftersom jag vill få en inblick om elevernas
uppfattningar kring idrott och idrottsämnet samt deras syn på kursplanens innehåll och
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arbetssätt. I min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Detta för att jag
ska kunna ha möjlighet att få en insikt kring elevernas tankar om idrott och idrottsämnet.
4.2	
  Urval	
  
Det finns olika sätt att göra ett urval på. Exempel på urval är systematiskt-, snöbolls- och
bekvämlighetsurval. Enligt Denscombe (2009) innebär systematiskt urval att forskaren väljer
exempelvis var hundrade person. Snöbollsurvalet kopplas till att urvalet bestäms genom att
den intervjuade personen hänvisar till nästa person. Bekvämlighetsurval bygger på forskarens
bekvämlighet genom att ta de personer som finns till hands och att intervjuaren har
begränsade resurser i form av tid (Denscombe, 2009). Jag har i min undersökning använt mig
av bekvämlighetsurval genom att jag använde mig av skolan där jag haft min praktik. En
bekant lärare föreslog klass och elever. Läraren valde vidare ut frivilliga elever genom
lottning. Detta val gjorde att inga egna uppfattningar eller tankar om eleverna lades in och
samtidigt få en varierande grupp av intervjupersoner. Skolan som jag valt till min studie har
sin geografiska punkt i ett län i Västsverige. Sammanlagt har jag valt att intervjua sju elever i
årskurs nio.
Antalet deltagare ger mig den information som min intervjustudie kräver för undersökningen.
Detta eftersom studien riktar sig mot en skola och en klass. Trost skriver för att inte missa alla
viktiga detaljer bör urvalet vara mellan fyra till åtta personer (Trost, 2010). Kvale och
Brinkmann (2009) förklarar att antalet intervjupersoner beror på studiens syfte. Om syftet är
att förstå barns inställning så kan det räcka att urvalet är tre pojkar och tre flickor (Kvale &
Brinkmann, 2009). Innan intervjuerna skulle äga rum fick jag tillåtelse av eleverna att banda
samtalen i form av ljudinspelning. Deltagarna informerades även att de är anonyma i studien.
4.3	
  Intervjuguide	
  
En intervjuguide ses som ett manus då det i stort sett strukturerar intervjuns förlopp. Den som
intervjuar får efter sitt omdöme avgöra hur strikt den ska följa upp guiden och hur mycket
man ska följa upp från varje persons svar (Kvale & Brinkmann, 2009). En intervju brukar
använda sig av uppföljningsfrågor för att intervjupersonens svar kan skapa ett vidare innehåll.
Detta för att exempelvis vilja ha en mer detaljerad beskrivning av det som just har sagts från
personerna (Denscombe, 2009). Denna undersökning började med en utformning av en
intervjuguide (Se bilaga 1) för att den ska hålla sin struktur. Mina uppföljningsfrågor kommer
jag att använda vid behov för att stärka min förståelse för respondentens svar. Dessa frågor
anpassas efter situation för att få utförligare svar.
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Vid formandet av intervjuguiden bestämdes det att den skulle innehålla tre teman.
Dessa tre teman grundade jag utifrån teoretiska begrepp som jag kopplade till
frågeställningarna. En viktig del för att påbörja en intervjuguide är att använda
uppvärmningsfrågor. Dessa uppvärmningsfrågor kan vara enkla uppgifter om personen i form
av elevens intresse. Fördelen med uppvärmningsfrågor är att det är ett bra sätt att skapa
kontakt med den som ska intervjuas (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007).
Rønholt (2001) beskriver kulturellt lärande som det barn och ungdomar tar sig för och möter
genom sin uppväxt och att detta påverkar deras förhållande till idrott. Det sociala lärandet
visar på vilket sätt individer ser och uppfattar idrottsämnet. Begreppet undervisning och den
didaktiska triangeln visar elevens möte med ämnet (Rønholt, 2001). Begreppen instruktion,
demonstration och vägledning är tre handlingsformer för läraren i sin idrottsundervisning
(Peitersen, 2001). Begreppen ovan är mina teoretiska verktyg och beskrivs i delen tidigare
forskning. Första temat handlar om vad eleverna tycker generellt om idrott och är kopplat till
kulturellt lärande. Tema två handlar om elevernas inställning och attityd till idrottsämnet i
skolan och är kopplat till socialt lärande. Tredje temat handlar elevernas uppfattning kring
innehållet för idrottsämnet och arbetssätt. Dessa är kopplade till begreppet undervisning och
den didaktiska triangeln samt till lärarens handslingsformer instruktion, demonstration och
vägledning.
4.4	
  Genomförande	
  	
  
Under mitt första besök med skolan delade jag med mig information om undersökningen till
eleverna och ansvarig lärare. Vid besöket hade jag även ett brev till föräldrarna (Se bilaga 3)
som eleverna tog med sig hem för underskrift. Enligt Denscombe ska intervjupersonen ha
möjlighet att finna sig till rätta och slappna av under intervjun. Genom att i god tid innan
själva intervjutillfället kontakta elevernas lärare kan man enklare planera intervjun, eftersom
man ska bestämma tid och plats för intervjun som passar båda parter (Denscombe, 2009).
Vid det första mötet på skolan valde vi en plats där intervjun skulle äga rum. Detta för att jag
och intervjupersonen skulle vara ostörda. Innan eleverna intervjuades valde jag att testa mina
frågor på en bekant genom en testintervju. Detta för att jag skulle känna mig tryggare och
bekvämare i mina frågor under intervjun samt att korrigera ändringar vid behov. Intervjuerna
med varje elev har skett vid olika tillfällen under två veckors tid. De intervjuade är tre flickor
och fyra pojkar. Intervjuerna varade mellan 20 och 30 minuter.
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Undersökningen inleddes med att eleven fick frågor kring mina tre teman. Den intervjuade
fick även kursplanens centrala innehåll i idrott och hälsa (Se bilaga 2) för årskurs sju till nio
presenterat i dokumentform. Vidare tar den intervjuade eleven ut det viktigaste områdena ur
det centrala innehållet genom att ringa in punkterna för att sen diskutera kring det tillsammans
med mig. Eleven ombeds även att uttrycka sig om vad de tycker om dem arbetssätt i
undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Eleverna får motivera sina svar under ljudinspelning.
4.5	
  Databearbetning	
  	
  
Efter genomförandet av alla intervjuer inleddes bearbetningen av materialet. Alla sju
intervjuerna transkriberades efteråt för att inte missa något i tolkningsskedet. Transkribering
för varje elev tog mellan två till tre timmar. Sammanställningen av intervjuerna hamnade på
cirka 25 sidor. Efter transkriberingen började tolkning av data kring det viktigaste som sagts
utav eleverna till varje temaområde och frågeställning. Denscombe (2009) skriver att
forskaren skall ha en klar tanke om vilka frågor och kategorier som är intressanta för
undersökningen och hur dessa framträder i texten (Denscombe 2009). Jag har genom
bearbetningen försökt hålla en klar tanke kring vad det viktiga och intressanta blir för min
undersökning.
4.6	
  Validitet	
  och	
  Reliabilitet	
  	
  
Begreppet validitet refererar till precision och noggrannhet i data. Det handlar även om
lämpligheten i data angående de forskningsfrågorna som studien undersöker. Det betyder att i
det stora hela är validitet det man mäter som man planerar att mäta och om det har mätts på
ett lämpligt sätt (Denscombe, 2009). För att höja validitet i min undersökning kontrollerade
jag flera gånger att intervjufrågorna formulerades till studiens syfte och frågeställningar
utifrån teoretiska begrepp. Det som kan göra att validitet påverkas negativt är att vissa ord och
begrepp i kursplanens centrala innehåll kan tolkas olika utifrån varje elev.
Denscombe (2009) skriver att begreppet reliabilitet betyder tillförlitlighet och hänvisar till
huruvida ett forskningsinstrument är neutralt till sin verkan. Om undersökningen skulle
utföras vid ett annat tillfälle och av en annan undersökare ska det ge samma resultat oavsett,
om det är hög reliabilitet (Denscombe, 2009). Min studie gick ut på att fråga sju stycken
elever i årskurs nio om deras inställning till idrott och ämnet idrott och hälsa. Även att
undersöka hur eleverna uppfattar det centrala innehållet och lärarens arbetssätt. Då min
erfarenhet av att genomföra intervjuer är begränsad kan jag fastställa att reliabiliteten i den
här studien blir svagare jämfört om jag hade större vana att intervjua elever. Det som höjer
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reliabilitet i undersökningen är valet av ljudinspelning av respondenternas svar. Detta gjorde
att jag kunde lyssna genom intervjuerna flera gånger för att inte missa något i elevernas svar.
Det som kan påverka reliabiliteten är graden av struktur i intervjun. Min intervju är
semistrukturerad då jag utgår från en intervjuguide med fasta frågor, men har öppna
uppföljningsfrågor. Att den inte är helt strukturerad kan påverka reliabiliteten negativt.
4.7	
  Etiskt	
  förhållningssätt	
  	
  
Det ställs tre krav på en intervjuare enligt Denscombe (2009). Det första kravet är att
respektera intervjupersonernas rättigheter och värdighet. Det andra kravet är att undvika att
personen tar skada genom sin medverkan i undersökningen. Det tredje kravet fokuserar mot
att arbeta på ett ärligt sätt som visar respekt för intervjupersonens integritet (Denscombe,
2009). För att tillmötesgå det dessa tre krav har jag informerat eleverna att deras svar är
enbart för min undersökning och redogjort för deras anonymitet i studien. Jag själv ska se till
att arbeta på ett professionellt och ärligt sätt genom att respektera de jag intervjuar och deras
svar.
Enligt Vetenskapsrådet (u-å) bör man ta hänsyn till fyra forskningsetiska principer
Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt
nyttandekravet. Första är informationskravet och innebär att forskaren skall upplysa
intervjupersonerna om undersökningens syfte och annan viktig information. För att uppfylla
detta krav fick eleverna i min undersökning information i förväg kring undersökningen och
mitt syfte innan deras medverkan. Andra kravet är samtyckeskravet och betyder att deltagare i
en undersökning har rätt att själva bestämma över att delta eller att avbryta mitt i intervjun om
de önskar. För att tillmötesgå detta krav i min undersökning informerades eleverna om detta
och de fick avbryta sitt medverkande när som helst. Tredje kravet är konfidentialitetskravet
som innebär att alla intervjupersoner skall ges största möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska
inte kunna ta del av information kring respondenterna. För att åtgärda detta krav ersatte jag
mina deltagares namn till fiktiva Jan, Kia, Lisa, Max, Erik, Sara och Karl. Fjärde kravet är
nyttjandekravet och innebär att de insamlade data som givit forskaren får endast användas för
aktuella forskningsändamål. För att uppfylla fjärde kravet förklarade jag för eleverna att deras
information kommer att användas enbart för mitt undersökningssyfte. Min insamlade data
förvarades så att endast jag hade tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, u.å.,).
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5.	
  Resultat	
  	
  
Resultatavsnittet kommer att delas in i två avsnitt. Avsnitt ett är beskrivning och presenterar
varje elevs svar enskilt. Del två är analys och kommer att presentera en sammanfattande
analys av resultatet i form av en tabell. Resultatet analyseras med studiens teoretiska begrepp.
Detta för att tydliggöra elevernas svar och att lyfta fram mönster kring svaren.
5.1	
  Beskrivning	
  
5.1.1	
  Jan	
  	
  

Idrott samt ämnet idrott och hälsa
Jan berättar att han nästan tycker om all idrott. Han är själv mycket fysiskt aktiv inom fotboll
och väldigt sportintresserad. Han ägnar många timmar framför tv när det är sport. Jans
inställning till idrott är positiv. När det kommer till Jans inställning och attityd till ämnet
idrott och hälsa på skolan berättar han att det är kul med idrott. Han berättar att han gillar
idrottslektioner för att han får vara med kompisarna. Alla hans kamrater är också
sportintresserade berättar eleven. ”Det är kul att få umgås med kompisar”. Jan menar eftersom
alla hans vänner är fysiskt aktiva blir det ännu ett tillfälle att få träffa kompisar och umgås på
idrottslektioner.

Innehåll och arbetssätt
Jan anser att första hjälpen samt hjärt- och lungräddning tillhör ämnets viktigaste innehåll.
Detta därför att det är viktig att kunna agera i nödsituationer. Ett citat för att belysa Jan: ” Om
någon blir medvetslös så kan man hjälpa den personen”. Han menar att det viktigt att kunna
hjälpa en person i nöd. I relation till arbetssätt tycker Jan att det saknas tydligare och djupare
instruktioner från idrottslärarna. Han anser att det är främst vid lärandet av hjärt- och
lungräddning men även andra aktiviteter i undervisningen. ”Läraren får gärna visa också mer
hur man ska göra”. Jan menar att det underlättar för hans inlärning om läraren visar tydligare
instruktioner och förevisningar vid introduktionen av aktivteter.
5.1.2	
  Kia	
  	
  

Idrott samt ämnet idrott och hälsa
Kia tycker att det är roligt med idrott. Hon är sportintresserad och fysiskt aktiv inom
orientering, cykling och golf. ”Jag tränar ganska mycket och det är kul”. Kia tycker att det är
roligt att träna olika idrotter och att vara aktiv. Hon läser inte mycket om sport men hon tittar
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ofta på tv om det är orientering eller golf berättar Kia. När det kommer till vad hon tycker om
ämnet idrott och hälsa i skolan svarade hon att det är kul och bra. Kia tycker att det är många
roliga delar i undervisningen och att hon försöker vara med på allt.

Innehåll och arbetssätt
Kia anser att konditionsträning och orientering tillhör ämnets viktigaste innehåll eftersom det
hjälper henne att träna samt att i orientering får man vara ute i skogen och på olika ställen.
”Konditionsträning är viktigt för att det hjälper mig i mina idrotter på ett positivt sätt”. Kia
tycker att arbetssätten är ganska bra. Däremot tycker hon att idrottslärarna ska ha anordna
cyklingslektioner i skogen. ”Vi borde ha cykling i skogen, även om jag förstår att det är lite
svårt att fixa cyklar till alla”. Hon anser att cykling är en aktivitet som saknas men att det
finns en förståelse om varför det är svårt att ha i undervisningen. Cykling är en viktig del hos
en människa tycker Kia.
5.1.3	
  Erik	
  	
  

Idrott samt ämnet idrott och hälsa
Erik tycker att det är jättekul med idrott. Erik berättar att han är själv fysiskt aktiv. ”Jag håller
på med fotboll och jag älskar det ”. Han gillar att titta på sport och fotboll i tv. Tv-tittande är
roligare än att läsa förklarar Erik. I relation till inställning kring idrottsämnet tycker Erik att
det är ganska bra. Det är bra för att man får testa på många aktiviteter i skolan som han
vanligtvis inte hade gjort anser Erik. Idrott på skolan är roligt men det kunde också ha varit
bättre tycker han.

Innehåll och arbetssätt
Erik anser att konditionsträning och styrketräning är ämnets viktigaste innehåll eftersom det
är många som behöver styrketräna och konditionsträna för att må psykiskt bättre. Han tycker
att idrottslärarens arbetssätt inte är tillräckligt bra. När det är styrketräning på schemat är det
ingen som kan lära ut och visa hur man ska träna anser Erik. För att belysa elevens uttalande:
”Nu på skolan så släpper dem bara liksom in oss i styrkerummet”. Erik anser att det saknas
instruktioner samt förevisningar av läraren. Han menar att det är mycket som kan gå illa om
man inte får tydliga instruktioner och anvisningar i undervisningen. Många elever i skolan
tycker om att styrketräna och vill börja men problemet är att ingen på idrottslektionerna kan
lära ut förklarar Erik. ”Jag måste ringa en kompis för att han hjälpa mig att visa hur man ska
göra”. Erik menar att han behöver söka sig via vänner för att få hjälp vid styrketräning.
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5.1.4	
  Sara	
  	
  

Idrott samt ämnet idrott och hälsa
Sara anser att idrott är roligt och hon är själv fysiskt aktiv. Hon är skadad för tillfället men
spelar fotboll. Sara förklarar att det även blir mycket fotbollstittande på tv. Läsning av
sportböcker förekommer sällan utan vid behov av information är det Sportbladet som gäller
säger hon. Sara tycker att idrott är skolan roligt, eftersom man får använda hela kroppen,
vilket det inte förekommer i andra ämnen. ”Idrottsämnet är roligt för att man får röra på sig
och det får man inte göra på andra lektioner”. Sara tycker att idrott är kul eftersom man får
röra på hela kroppen.

Innehåll och arbetssätt
Sara tycker att kost och hälsa samt förebyggande av skador tillhör ämnets viktigaste innehåll
eftersom det viktigt att veta hur man ska äta och träna rätt. Hon anser även ”… att det är
viktigt att få kunskap om hur man förhindrar att bli skadad och hur skador behandlas”. Detta
eftersom att det är viktigt att kunna veta hur kroppen fungerar vid träning och kost. I relation
till arbetsätt tycker Sara att det saknas mer styrketräning och tydligare instruktioner samt
visningar i idrottsämnet. Detta tycker hon är viktigt, eftersom hon själv styrketränar på gym
och tycker att det är relevant att eleverna även gör det i skolan. Sara förklarar att ansvaret
ligger på idrottsläraren och att man måste instruera mer och tydligare kring aktiviteter. För att
belysa elevens uttalande har jag valt detta citat: ”Man ska visa mer och förklara bättre när vi
har till exempel styrketräning på skolan”. Hon menar att läraren skall instruera och visa
tydligare vid övningar såsom styrketräning.
5.1.5	
  Lisa	
  	
  

Idrott samt ämnet idrott och hälsa
Lisa tycker att idrott är roligt. Hon är själv fysiskt aktiv inom fotboll och bowling. Lisa gillar
även att läsa på internet hur man ska förbättra sina tekniska färdigheter exempelvis inom
bowling. Vid frågan om hennes inställning till ämnet idrott och hälsa förklarar hon att det är
roligt och bra. Lisa tycker att det är bra för att man får ett avbrott i skolan. ”Det är skönt, för
att en kommer ifrån själva skolan”. Hon tycker att det är mycket teori i skolan och då är det
skönt och roligt att göra något annat.
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Innehåll och arbetssätt
Lisa anser att simning tillhör ämnets viktigaste innehåll, eftersom det är viktig för en
människa att kunna simma och att kunna agera i nödsituationer. ”Det är ganska enkelt, det är
att kunna simma”. Lisa menar att simning är viktigast för att det är betydelsefullt för en
människa och att man ska kunna agera vid krissituationer. Lisa tycker att det är bristande
instruktioner och anvisningar från läraren vid övningar som styrketräning i skolan. Hon
önskar att läraren visar och ger tydligare instruktioner samt visar hur man ska göra i ett gym.
”När vi har styrketräning på schemat så får man typ gå in själv i rummet och testa”. Sara
menar att det är roligare om läraren instruerar hur man ska träna. Det minskar även risken att
skada sig samt att övningarna utförs korrekt anser hon.
5.1.6	
  Karl	
  

Idrott samt ämnet idrott och hälsa
Hans inställning till idrott är positivt. Karl tycker att det är roligt med idrott och är själv
fysiskt aktiv med fotboll. Dock berättar han att det inte blir mycket sporttittande eller läsning
inom sport, utan mycket av hans tid går åt att han själv är aktiv i fotboll. Karl tycker att ämnet
idrott och hälsa är roligt och givande. Han upplever att man inte riktigt hinner med allt som en
aktivitet erbjuder på lektionerna och det påverkar hans inställning förklarar Karl. ”Jag tycker
det är för korta lektioner, det känns som vi inte riktigt hinner med det vi ska göra” Citatet från
intervjun med Karl kan ses som en problematik i ämnet, eftersom det enligt kursplanen inte
finns någon bestämd undervisningstid åt de olika obligatoriska aktiviteterna i det centrala
innehållet för idrott och hälsa (Skolverket, 2011).

Innehåll och arbetssätt
Karl anser att första hjälpen samt hjärt- och lungräddning tillhör ämnets viktigaste innehåll
eftersom det är viktig att kunna agera och hantera nödsituationer. ”Om man är bara två
stycken och det händer något så är det bra om någon kan hjälpa”. Karl menar att det är viktigt
för att kunna hjälpa en person. Karl tycker att ämnets arbetssätt är god men han önskar mer
kunskaper om planering. Han tycker att det saknas mer och djupare instruktioner samt
anvisningar av lärarens kring friluftsplanering. ”Om idrottsläraren berättar mer och visar hur
man ska göra blir det roligare och lättare att förstå hur man ska göra”. Det underlättar en hel
del om idrottsläraren använder mer instruktioner och demonstrationer kring planering menar
Karl.
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5.1.7	
  Max	
  

Idrott samt ämnet idrott och hälsa
Max tycker det är väldigt kul med idrott och han är själv fysiskt aktiv med innebandy och
fotboll på fritiden. Han gillar även att titta på fotboll och skidor i tv. Max gillar också att läsa
fotbollstidningar när han får tid. Max inställning till idrottsämnet är positiv men att det var
mer positivt när han var yngre. ”Idrotten var mycket roligare vid yngre ålder”. Han menar att
det är betydligt mer seriöst idag på grund av betygsättningen. Dock anser Max att är kul med
idrott i skolan men att det naturligtvis beror också på lektionernas innehåll. Max tycker att det
är skönt att komma bort från lektioner som matematik eller NO. För att belysa Max: ”Gött att
komma bort lite och få spela fotboll och röra på sig”. Han menar att det är ett skönt att komma
iväg från teoretiska lektioner och vara fysiskt aktiv.

Innehåll och arbetssätt
Max tycker att första hjälpen samt hjärt- och lungräddning samt konditionsträning och
styrketräning tillhör ämnets viktigaste innehåll. Detta därför att det är viktig att kunna agera i
nödsituationer och hålla kroppen igång och träffa andra människor. ”Det är viktigare att lära
sig om livräddning och första hjälpen än dans till exempel, sen är styrketräning och
konditionsträning viktigt för att det är hälsosamt och du får träffa andra människor”. Han
menar att det finns betydligt viktigare saker än dans och att det är hälsosamt med
konditionsträning och styrketräning. I relation till arbetssätt tycker Max att den är god men att
han saknar att idrottslärarna har mer lekaktiveter där betyg inte har stor påverkan. ”Det är
skönt att göra något som inte har någon betydelse för betygen ibland”. Max menar att det är
för mycket fokus på betygen hela tiden och att det påverkar hans inställning. Han förklarar
också att man får prova på många aktiviteter på idrotten och det är kul.
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5.2	
  Analys	
  	
  
Denna tabell visar övergripligt elevernas svar kring studiens frågeställningar med hjälp av
studiens teoretiska begrepp. Elevens inställning till idrott och ämnet idrott och hälsa. Tabellen
visar även elevernas uppfattning kring det ämnets innehåll och arbetssätt.
Tabell 1: Svar från intervjupersoner

Elever

Om innehåll och arbetssätt

Om idrott samt idrott och hälsa

Jan

Kulturellt lärande. Socialt lärande

Första hjälpen och hjärt- och lugnräddning. Bristande
instruktion och demonstration

Kia

Kulturellt lärande, Socialt lärande

Rörelse – styrketräning och konditionsträning.

Erik

Socialt lärande, kulturellt lärande

Rörelse - styrketräning och konditionsträning. Bristande
instruktion och demonstration.

Sara

Socialt lärande, kulturellt lärande

Kost och hälsa samt förebyggande av skador. Bristande
instruktion och demonstration

Lisa

Socialt lärande, kulturellt lärande

Rörelse – Simning. Bristande instruktion och
demonstration.

Karl

Socialt lärande, kulturellt lärande

Första hjälpen och hjärt- och lugnräddning. Bristande

Max

instruktion och demonstration.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning samt

kulturellt lärande, socialt lärande

styrketräning och konditionsträning.
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5.2.1	
  Analys	
  idrott	
  och	
  ämnet	
  idrott	
  och	
  hälsa	
  
Resultatet visar att alla sju elever är fysiskt aktiva och anser att idrott generellt är roligt och
givande. Det går att utläsa tydligt i min undersökning att människans kulturella lärande
påverkas en hel del av mediaidrotten. Min studie visar att sex av sju elever tar del av idrott
genom media på sin fritid. Resultatet visar tydligt att eleverna Jan, Kia, Erik, Sara Max och
Lisa ägnar mycket tid åt tv-tittande och internet som är kopplat till idrott. Detta visar att
elevernas intresse till idrott kan påverkas av det kulturella lärandet såsom att de tar del av
idrott genom tv och internet. I likhet med Rønholt (2001) som förklarar hur tillgodogörelse av
kultur genom uppväxten påverkar relationen till idrott. Det påverkas dels av ”mediaidrotten”
och skolan (Rønholt, 2001). Den positiva bild eleverna har till idrott utanför och i skolan kan
kopplas till det mönster jag ser runt deras kulturella lärande. Att ta del av idrott genom diverse
media är ett slags kulturellt lärande.
Det jag ser i min studie är att eleverna har fått sin positiva inställning från media, men även
förebilder och kamrater i deras föreningsidrotter. Alla sju elever är fysiskt aktiva på sin fritid i
någon form av förening. Samtliga har en positiv attityd till ämnet. Detta mönster påvisar den
sociala interaktionens betydelse. Ett tydligt mönster där den sociala aspekten är viktig hos
individen kan jag se i eleverna Jan och Max. Eleven Jan berättade att alla hans kompisar är
lika fotbollsintresserade som honom och därför är det roligt att få umgås med varandra när de
har idrottslektioner. Ett annat exempel i min undersökning där jag kan se att det sociala
lärandet och interaktionen är avgörande för elevens inställning är Max. Han tycker det är
socialt viktigt att man tränar och träffar andra personer genom träning. Eleverna tycks
värdesätta det sociala lärandet och visar att det påverkar deras inställning och attityd till
idrottsämnet. Detta är i enlighet med Rønholts (2001) som beskriver att det sociala lärandet är
en viktig del hur människor uppfattar ett ämne. Individens inställning påverkas av många
faktorer såsom kamrater, omgivningen och förebilder Rønholts (2001).
5.2.2	
  Analys	
  om	
  innehåll	
  och	
  arbetssätt	
  	
  
Vad gäller elevernas uppfattning om ämnets innehåll ser jag tydligt att fem av de sju elever
anser att första hjälpen och hjärt- och lungräddning, konditionsträning och styrketräning är
viktigast i innehållet. Enligt eleverna är det viktigt för att kunna agera i nödsituationer och att
ha kunskap i att kunna träna rätt och förebygga skador men även för att det är hälsosamt.
Detta resultat är i linje med den didaktiska triangeln Rønholts (2001) och skolverket (2011).
Jag har detta begrepp som bakgrund då jag såg en möjlighet att som framtida lärare tydligare
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ta del av integrationen mellan eleven och ämnet. Eftersom min tolkning är att det inte finns en
del där läraren får ta del av elevens interaktion i ämnet valde jag att undersöka deras
uppfattningar. Skolverket (2011) beskriver att en av de didaktiska grundfrågorna är att kunna
sätta elevernas lärande i fokus. Med stöd i Skolverkets (2001) beskrivning av den didaktiska
triangeln har jag låtit eleverna i studien att uttrycka sig kring det centrala innehållet och fått
resultatet att första hjälpen och hjärt- och lugnräddning tillsammans med konditionsträning
och styrketräning är viktigast kring ämnets innehåll. I Rønholts (2001) didaktiska triangel,
beskrivs en treenighet mellan lärare, elev och ämne.
Det mönster jag kan utläsa utifrån min studie är att fem av sju elever tycker att instruktion,
demonstration och vägledning är bristfällig kring arbetssätt. Lisa, Jan, Erik, Sara och Karl
önskar mer instruktioner, demonstrationer och vägledning i idrottsämnet av läraren. Eleverna
anser att de saknar moment i undervisningen där läraren visar tydligt en övning och förklarar
hur det ska gå till. Detta är i enlighet (Peitersen, 2001) som lyfter fram vikten av de aktuella
dimensionerna. Han redogör begreppen instruktion, demonstration och vägledning och skriver
att dessa tre undervisningsformer är betydelsefulla för elevens inlärning och lärarens
undervisningsformer (Peitersen, 2001).
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6.	
  Diskussion	
  	
  
Detta avsnitt kommer att delas in i tre delar. Första delen är en metoddiskussion där jag
kommer att diskutera metodens eventuella svagheter och styrkor. Del två är resultatdiskussion
och avser att diskutera och koppla studiens resultat i relation till teoretiska begrepp och
tidigare forskning. Tredje avsnittet är slutsatser av studiens resultat och rekommendationer för
framtida forskning
6.1	
  Metoddiskussion	
  	
  
Syftet med denna studie är att undersöka årskurs nio elevers uppfattning till idrott och
specifikt idrottsämnet. Även att ta reda på elevernas uppfattning om kursplanens centrala
innehåll och arbetssätt. I min studie använde jag mig av ett bekvämlighetsurval då jag
använde mig av kontakter via min praktikplats. Detta gjordes för att det tidsmässigt och
bekvämlighetsmässigt passade min arbetsgång och undersökning. Nackdelen med denna
metod är att eleverna som finns närmast till hands kan ha en positiv inställning till ämnet och
därför vill medverka. Eftersom urvalet skedde på min praktikplats kan det även påverka att de
kände till mig sedan tidigare.
Studiens styrka med att använda kvalitativ studie gjorde att jag fick ta del av elevernas tankar
på ett djupare och mer detaljrikt sätt. Det kan ge mig en större ökad förståelse som en
kvantitativundersökning inte kan fånga. I förberedande arbetet med intervjuguiden testades
och korrigerades intervjufrågorna flera gånger för de inte skulle missuppfattas av eleverna.
En orsak som möjligtvis påverkar studiens resultat är antalet elever. Studien hade möjligen
gett annorlunda svar och det hade varit lättare att dra tydligare slutsatser om fler elever hade
deltagit i undersökningen. De intervjuade eleverna var också tillhörande på samma skola,
vilket kan påverka studiens resultat, även om eleverna hade relevant information att dela med
sig. Eftersom min intervjustudie består endast av sju elever är det därför svårt att generalisera
resultaten.
Ett par av de intervjuade eleverna uttryckte sig ett flertal gånger att det var svårt att förstå
vissa punkter i kursplanens innehåll. Därför hade det varit intressant att gjort om studien när
eleverna hade fått chansen att gå igenom och diskutera alla punkter i det centrala innehållet.
Detta för att vara säker på att de intervjuande förstår innehållet på samma sätt.
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6.2	
  Resultatdiskussion	
  	
  
Under denna del kommer resultatet i studien att tydligöras och kopplas till de teoretiska
begreppen samt till tidigare forskning. Skillnader och likheter mellan de olika områdena
kommer även att diskuteras.
6.2.1	
  Elevers	
  inställning	
  till	
  Idrott	
  samt	
  idrott	
  och	
  hälsa	
  	
  
Enligt mina resultat är alla sju elever fysiskt aktiva och medlemmar i idrottsföreningar. Detta
kan kopplas till Sandahl (2005) och Ekberg (2009) eftersom de skriver att föreningsidrotten
har haft en stor påverkan i svenska ungdomars idrottande och deras positiva uppfattning till
idrott. Enligt författarna är idrott något som intresserar och aktiverar många ungdomar på
fritiden och detta kan jag tydligt utläsa utifrån min studie. Mina resultat är även i linje med
Redelius och Larsson (2008) som skriver att elever som tycker att idrott och hälsa är viktigt
och nyttigt även är medlemmar i en idrottsförening.
Studien visar att det kulturella lärandet i denna undersökning är avgörande för elevernas
inställning till idrott. Resultatet visar att sex elever tar del av idrott genom media. Jan, Max,
Erik, Sara och Kia berättade att de ägnar sig åt att titta på sport i tv, medan Lisa är aktiv på
internet. Detta kan jag koppla till det kulturella lärandet som kan påverka en människas
inställning till ett ämne. Rønholt (2001) skriver att det kulturella lärandet är integrerat i varje
människas liv. Tillägnandet av kultur som ungdomar och barn gör genom sin uppväxt
påverkar även deras förhållande till idrott. Deras uppfattning till idrott kan påverkas av
faktorer som skola, familj och mediaidrotten (Rønholt, 2001).
	
  
Enligt studiens resultat anser alla sju elever att idrottsämnet är roligt. Detta i enlighet med
tidigare större studier som (Eriksson, Gustavsson, Johansson Mustell, Quennerstedt,
Rudsberg, Sundberg & Svensson, 2003) där 58 % av eleverna svarade att mest viktiga är att
ha roligt genom att rörelse. Det visar att eleverna är positiva till ämnet och tycker att det är
roligt. Det finns en tydlig koppling till min studie och elevernas inställning till ämnet.
”Roligt” var ett återkommande ord från alla sju eleverna när de beskrev idrottsämnet.
Däremot visar min studie att även majoriteten av eleverna tycker att första hjälpen och hjärtoch lungräddning samt konditionsträning och styrketräning är ytterst viktigast.
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Elevernas inställning till ämnet idrott och hälsa är positiv, vilket även Redelius (2004) även
tar upp. Hon skriver att eleverna tycker att ämnet är roligt och viktigt. Elevernas inställning
till idrottsämnet är positivt. Det positiva enligt Redelius (2004) är att eleverna tycker att det är
givande med idrottsämnet för att de får ett avbrott i deras vanliga skolarbeten och chans att
röra på sig. I likhet med Redelius (2004) kan jag koppla eleverna Sara och Lisa från min
studie. Sara uttryckte sig att …”idrottsämnet är roligt för att man får röra på sig och det får
man inte göra på andra lektioner”. Lisa anser att ”Det är skönt, för att en kommer ifrån själva
skolan”.
Max är positiv till ämnet, men han tycker också att idrottsämnet var roligare när han var
yngre. Det som påverkar hans inställning är betygsättningen. Han tycker att idrottsämnet är
mer seriöst i årskurs 9 på grund av betygen. I likhet med Larsson och Meckbach (2012) som
klargör att elevernas inställning är positiv även om det förändras i takt med elevernas ålder.
En annan elev tycker att ämnet har blivit mer seriöst på grund av betygssättningen, vilket
skapar mindre lust till ämnet. Detta resultat är i linje med (Eriksson, Gustavsson, Johansson
Mustell, Quennerstedt, Rudsberg, Sundberg & Svensson, 2003) där man kan utläsa att var
femte niondeklassare är med på idrottslektioner enbart för betygen. Min egen uppfattning är
att Max möjligtvis är med på idrottslektionerna för att hans fokus ligger på betygen och inte
kring lärandet i ämnet.
Fotboll är ett exempel på något som kan ses som en social interaktion. Sex av sju elever har
fotboll som ett av sina fritidsintressen. Detta resultat visar det sociala lärandets betydelse.
Rønholts (2001) beskriver det sociala lärandet som ett sätt där individen påverkas av
människor i sin närhet såsom kamrater och förebilder inom idrotten. Hon skriver även att
idrott ofta framställs som en lämplig syssla för socialt lärande. Detta för att det inom idrotten
arbetas det med regler, konflikter och roller (Rønholts 2001). Min tolkning av resultaten är att
elever som utövar någon form av idrott på fritiden, umgås och träffar andra människor genom
sport, utvecklas i sin sociala process. Den sociala process som skapar en positiv bild av
idrotten i skolan i detta fall.
Rønholt (2001) beskriver hur det sociala lärandet är en stor del hur människor kan uppfatta
idrott. Hon säger att en persons inställning påverkas av många faktorer. Det kan vara
omgivningen, kompisar eller förebilder som gör att man tycker att ett ämne är roligt (Rønholt
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2001). Detta är i linje med min studie där jag kan se i elevernas uttalande att alla i grunden har
en positiv inställning till ämnet. Detta kan ha påverkats av det sociala lärandet, allstå
elevernas omgivning, som delar sin positiva attityd till idrotten. Detta kunde jag tolka ur Jans
uttalande: ”Det är kul att få umgås med kompisar” när han motiverade vad han tycker om
ämnet idrott och hälsa. Min tolkning av Jans uttalande är att han tycker det är roligare att
träffa kamrater och umgås i idrott eftersom kompisarna har likadant intresse kring idrott.
Vidare i resultatet ser jag även i Maxs svar att det sociala lärandet är betydelsefullt. Det är
viktigt att träna något såsom konditionsträning och styrketräning för att hålla igång kroppen
och att man får träffa andra människor svarar Max. Jan och Max är två tydliga exempel där
den sociala aspekten är viktig i det sociala lärandet. Detta eftersom det är viktigt att träffa
kamrater och andra människor vid träning.
Larsson (2004) skriver att det inte behöver vara så att eleverna vet vad som är bäst kring
innehållet i ämnet, men att det är betydelsefullt att som lärare kunna se ämnet ur elevernas
ögon (Larsson, 2004). I enlighet med Larsson tycker jag att detta är viktigt för att få en mer
effektiv och stimulerande undervisning.
6.2.2	
  Elevers	
  uppfattning	
  om	
  innehåll	
  och	
  arbetssätt	
  	
  
Resultaten visar att fem av sju elever tycker att första hjälpen, hjärt- och lungräddning,
styrketräning och konditionsträning är mest betydelsefulla. I likhet med skolverket och
kursplanen (2011) för ämnet idrott och hälsa lyfts styrketräning och konditionsträning som
några av de obligatoriska och viktiga områdena i det centrala innehållet. Ämnets syfte är
bland annat att undervisningen bidrar till att eleverna lär sig om risker och säkerhetsfaktorer i
samband med aktiviteter och hur de agerar i nödsituationer. Elevernas svar kring
konditionsträning och styrketräning är i linje med Larsson och Meckbach (2012) forskning
som visar att eleverna tycker att det är viktigt att få ökade kunskaper kring kondition och
styrka för att kunna förbättra sin egen träning (Larsson & Meckbach, 2012).
Enligt mina resultat tycker fem elever att första hjälpen, hjärt- och lungräddning,
konditionsträning och styrketräning är mest betydelsefulla. Eleverna anser detta vara viktigt
för att man ska kunna agera i nödsituationer både på utanför skolan och att det är viktigt att
veta hur man tränar rätt, förebygger skador och att det är hälsosamt. Detta strider emot den
tidigare forskning som Larsson (2004) och Redelius och Larsson (2008) beskriver. De talar
om att eleverna tycker om flera olika aktiviteter i ämnet, dock kan inte eleverna specifikt säga
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vad som är viktigt. Enligt min intervjustudie med sju deltagare ser man vad eleverna tycker är
viktigast i kursplanens innehåll. Elevernas svar i min studie visar enbart vad en skola och
klass anser är viktigast. Resultatet skiljer bland annat från Redelius (2004) mer omfattande
studie (2004) då hon skriver att eleverna i grundskolans senare år anser att bollspel och
racketspel är viktiga aktiviteter.
Studien visar att majoriteten av eleverna tycker att första hjälpen, hjärt- och lungräddning,
styrketräning och konditionsträning är mest centrala i kursplanens innehåll. Resultaten visar
att eleverna Karl, Max och Jan anser att första hjälpen och hjärt- och lungräddning är
viktigast. Detta för att kunna agera i nödsituationer. Ett annat område i innehållet som Erik,
Kia tycker är viktigast är konditionsträning och styrketräning. Detta eftersom de vill ha
kunskap i att kunna träna rätt och förebygga skador men även för att det är hälsosamt. Ett
syfte med min studie är att gå djupare in på elevens möte med ämnet. Med stöd av den
didaktiska triangeln från skolverket (2011) och Rønholt (2001) har jag låtit elever vara i fokus
med sina tankar och åsikter. Detta eftersom min tolkning är att det inte finns en del där läraren
får ta del av elevens interaktion med ämnet i den didaktiska triangeln. I denna didaktiska
triangel ska elev, lärare och ämne samspela för stimulerande undervisning. Enligt Rønholt
(2001) är det viktigt att ge eleverna inflytande kring ämnet och innehållet. Skolverket (2011)
tar även upp den didaktiska triangeln som begrepp. De skriver att triangeln bland annat saknar
lärare som hjälper elever att uppnå mål i undervisningen. Läraren och innehållet ska
tillsammans kunna motivera elever att bli intresserade av ämnet. Problematik som kan uppstå
är hur innehållet ska förmedlas till eleverna (skolverket, 2011).
Undersökningen visar tydligt att fem av sju elever tycker att det saknas tydliga instruktioner
och förevisningar kring arbetssätt i undervisningen. Eleverna anser att läraren ska visa och
förklara mer kring aktivteter såsom styrketräning. Lisa, Jan, Erik och Sara är fyra elever som
berättar att de upplever att läraren öppnar dörren till styrkerummet och går inte vidare med
instruering av övningarna. Karl tycker att läraren måste kunna visa och förklara tydligare
kring friluftsplanering. Elevernas resultat kan kopplas till Peitersens (2001) tre begrepp:
instruktioner, demonstration och vägledning. Dessa tre begrepp betydelsefulla i lärarens
undervisning och elevens inlärning. Att läraren använder sig av dessa viktiga former medför
att eleverna lättare kan ta åt sig den information som pedagogen vill lära ut. Alla elever är
unika individer med olika förutsättningar. Det är därför viktigt att läraren ger enskilda elever
eller klasser instruktioner muntligt men även genom demonstration. Det innebär att läraren
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skall visa övningen, förklara och visa återigen för att låta eleverna se, höra och lära.
Ytterligare en viktig detalj är att läraren följer upp eleverna genom observationer och råd.
Genom att ge eleven vägledning under aktiviteterna blir det som nya instruktioner och
demonstrationer i lärandet. Detta gör att eleverna upplever framsteg (Peitersen, 2001). I
enlighet med Peitersen (2001) kan jag att tolka att Lisa, Jan, Erik, Karl och Sara saknar att
läraren använder sig av instruktion, demonstration och vägledning vid olika aktiviteter i
idrottsämnet. Utifrån min intervjustudie kan man utläsa att majoriteten av eleverna saknar
begreppen instruktion, demonstration och vägledning kring arbetssätt i undervisningen.

Enligt mina resultat anser fem av sju elever att det är bristande instruktioner och
demonstrationer i undervisningen. Detta eftersom eleverna upplever att läraren inte förklarar
och tydligt visar kring övningar och aktiviteter. Elevernas missnöjdhet kan kopplas till
skolinspektionen (2012) där man lyfter fram att lärarna i ämnet idrott och hälsa inte lyckas att
individanpassa innehållet till alla elever. Deras granskning visar att idrottslärare sällan arbetar
med att individanpassa undervisningen på ett sätt så det hjälper eleven att lära sig
(Skolinspektionen, 2012). Min uppfattning är att varje elev är en enskild individ som lär sig
på sitt egna sätt. Därför är det viktigt att kunna nå ut till alla elever med olika arbetssätt i
undervisningen.
6.3	
  Fortsatt	
  forskning	
  
Studiens resultat i relation med tidigare forskning visar att idrott och ämnet idrott och hälsa är
omtyckt. I likhet med den tidigare forskningen kan man se att eleverna har en positiv
inställning till idrottsämnet.
Denna intervjustudie visar vad eleverna i årskurs nio på en skola i Västsverige tycker är
viktigt och varför de tycker så. Detta för att eleverna motiverar varför det tycker något är
viktigt. Intressant att fastställa från min studie som skiljer sig från tidigare, mer omfattande
forskningen är att majoriteten av eleverna i min studie tycker att första hjälpen, hjärt- och
lungräddning, konditionsträning samt styrketräning är viktigast i innehållet. Det är viktigt
eftersom eleverna anser att det är viktigt att ha kunskaper för att kunna hjälpa människor i
nödsituationer. Styrketräning och konditionsträning är viktigt för att veta hur de ska träna rätt
och undvika skador under träning visar studiens resultat.
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Enligt studiens resultat visar undersökningen tydligt att majoriteten av eleverna tycker att det
saknas tydliga instruktioner och förevisningar vid aktivteter i undervisningen. Eleverna tycker
att lärarens arbetssätt brister speciellt vid styrketräning och hjärt- och lungräddning samt vid
friluftsplanering. Eleverna saknar dessa för att de vill känna en trygghet på lektionerna samt
att både få se och höra informationen. Dessa frågeställningar tycker jag är intressanta och bör
lyftas till alla idrottslärare.
Eftersom min studie endast riktar sig mot en specifik skola och klass, hade det varit intressant
att utföra större liknade studier med fler elever från olika skolor i Sverige. Detta för att kunna
jämföra och generalisera kring hur inställningen skiljer sig från olika skolor och elever i
landet.

	
  

34	
  
	
  

Referenser	
  
Annerstedt, C., Peitersen, B. & Rønholt, H. (2001). Idrottsundervisning: ämnet idrott och
hälsas didaktik. Göteborg: Multicare.
Annerstedt C, (red.), Idrottslärarna och idrottsämnet: utveckling, mål, kompetens – ett
didaktiskt perspektiv, (Göteborg, Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet,
1991)
Aggestedt, B & Tebelius, U. (1977): Barns upplevelser av idrott. Göteborg: Acta
Universitatis, Gothoburgensis.
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ekberg, J. (2009). Mellan fysisk bildning och aktivering: en studie av ämnet idrott och hälsa i
skola år 9. Diss. Lund: Lunds universitet, 2009. Malmö.
Esaiasson, P., Giljam, M., Oscarsson, H., & Wägnerud, L. (2007). Metodpraktikan – konsten
att studera samhälle, individ och marknad. Upplaga 3(1). Stockholm: Nordstedts
juridik.
Forskningsetiska Rådet, Forskningsetiska principerna vid humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2013-12-01 från:
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Meckbach, J. (2004) Ett ämne i förändring! – lärares reflektioner över ämnet idrott och hälsa
i grundskolan. Svensk Idrottsforskning, 13(4). 27-32
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur.	
  
	
  
Kursplanen idrott och hälsa. Hämtad 2013-12-04 från:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
Kommentarmaterial till kursplanen i ämnet idrott och hälsa, Hämtad 2013-12-04 från:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2F
skolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2589
Larsson, H. & Meckbach, J. (red) (2012). Idrottsdidaktiska utmaningar. (2 uppl.) Stockholm:
Liber.

35	
  
	
  

Larsson, H, & Redelius, K, 2008. v13 n4 p381-398 Oct. Physical Education and Sport
Pedagogy, Swedish physical education research questioned-current situation and future
directions.
Larsson, H. (2004). Idrott och hälsa – vad är det? Svensk Idrottsforskning, 13(4), 38-41
Redelius, K (2004) ” Bäst och pest! Ämnet idrott och hälsa bland elever i grundskolans senare
år”. Larsson, Håkan & Redelius, Karin (red.) Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet
Idrott och hälsa. Stockholm: Idrottshögskolan
Redelius, K, Larsson, H: Physical Education in Scandinavia: An Overview and Some
Educational Challenges. Sport in Society, Vol.13. Issue 4, p691.
Sandahl, B. (2005). Ett ämne för alla? normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning
1962-2002. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005. Stockholm.
Skolinspektionen (2011) Hämtad 2013-11-07 från:
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn-granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Idrott-ochhalsa/Utvecklingsomraden-idrott-och-halsa/
Skolverket (2004) Grundskolans ämne i ljuset av Nationella utvärderingen 2004. Hämtad
2013-11-13 från www.skolverket.se
Skolverket (2011) Hämtad 2013-11-04 från: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
Skolverket (2011) Hämtad 2013-11-06 från:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
Skolverket. Hämtad 2013-12-12 från:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik
Skolinspektionen (2011) Hämtad 2013-11-04 från:
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/idrottgr/kvalgr-idrslutrapport.pdf
Idrottsforum. Hämtad 2013-12-12 från:
http://www.idrottsforum.org/articles/isberg_lindblad/teori.pdf
Trost, J, Kvalitativa intervjuer, 2010. Studentlitteratur. AB, Lund 2010

36	
  
	
  

Bilagor	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Bilaga 1 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Intervjuguide
Tema 1: Allmänt om idrott
•

Vad tycker du om idrott?

•

Är du är aktiv inom någon idrott?

•

Kollar du på idrott på TV?

•

Brukar du läsa idrottsböcker?

•

Brukar du ta del av idrott genom media? (t ex internet, tidningar, böcker, film,)

Tema 2: Elevens inställning och attityd
•

Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa i skolan och varför?

Tema 3: Kursplanen: Centrala innehållet för årskurs 7-9
•

Vad tycker du är det viktigaste i ämnet idrott och hälsa och varför tycker du det?

•

Tycker du att något saknas kring arbetsätt?
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Bilaga 2
Centrala	
  innehållet	
  i	
  årskurs	
  7-‐9	
  (Skolverket,	
  2011)	
  
Rörelse
•

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser
till musik.

•

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter
påverkar rörelseförmågan och hälsan.

•

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

•

Olika simsätt i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil
•

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

•

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och
träningsformer.

•

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador,
genom till exempel allsidig träning.

•

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan
beroendeframkallande medel och ohälsa.

•

Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som
reglerar detta.

•

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

•

Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till
exempel av kön.

Friluftsliv och utevistelse
•

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

•

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

•

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

•

Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

•

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med
alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
38	
  
	
  

Bilaga 3
	
  
Till föräldrar med barn vid XXXX i årskurs 9
Mitt namn är Almir Aldzic och jag utbildar mig till idrottslärare på Karlstads universitet. Jag
har studerat i åtta terminer och gör under höstterminen min sista termin i idrott och hälsa. Jag
är intresserad av att intervjua elever som går årskurs nio.
Syftet med undersökningen är att undersöka hur elever i årskurs nio tänker kring ämnet idrott
och hälsa.
Metoder för datainsamling är intervjuer.
Ta gärna kontakt med mig om ni vill veta mera,
Aldzic.almir@hotmail.com
Tel: 0761387142
För formella samtal (intervjuer) med era barn behöver vi vårdnadshavarnas tillstånd. Vi ber er
därför att fylla i talongen och lämna till personalen på Hagaskolan.
Jag tillåter att mitt/mina barn deltar i samtal
Jag vill inte att mitt/ mina barn blir deltar i samtal
Barnet/barnens namn…………………………………………………………………………..
Vårdnadshavares
underskrift……………………………………………………………………………………….
Ort
och
datum…………………………………………………………………………………………….
Ev.
övrig
information………………………………………………………………………………………
………..
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