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Abstrakt  
 
Ett stort problem idag är att allt fler barn och vuxna blir fysiskt inaktiva. Det moderna 
samhällets livsstil inbjuder mer och mer till en relativt fysiskt inaktiv vardag. Detta sker 
samtidigt som det är vetenskapligt säkerställt att det medför stora hälsorisker att vara fysiskt 
inaktiv. Då skolan är en av det få verksamheter som är obligatoriska så erbjuder skolan en 
unik möjlighet när det gäller att informera och forma individers val av framtida livsstil. Målet 
med den här studien var att undersöka om samtal och dialog i undervisning i ämnet Idrott och 
hälsa kan ge kunskaper om vad  ett fysiskt aktivt liv innebär.   
 
Studien utfördes i en skola i Luleå kommun, genom att förändra lektionsinnehållet till att 
innefatta betydligt mera av samtal och dialog för att på så sätt lyfta fram ämnet Idrott och 
hälsas livslånga perspektiv. Vårt syfte är inte att göra ämnet enbart teoretiskt utan att blanda 
in det teoretiska innehållet in i de praktiska momenten för att på så sätt få en bättre helhet i 
ämnet. Detta är inte på något sätt en drastisk ide utan tvärtom helt i linje med rådande 
kursplan i ämnet idrott och hälsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING   
 
FÖRORD 
 
ABSTRAKT 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
BAKGRUND ............................................................................................ 1 
  
 Definition av fysisk aktivitet och hälsa ........................................... 2 
 
 Historiskt perspektiv ...................................................................... 2 
 
 Hälsoperspektiv ............................................................................. 3 
  
 Skolämnet Idrott och hälsa............................................................ 4 
 
 Synen på ämnet Idrott och hälsa................................................... 5 
 
 Reflektion i ämnet Idrott och hälsa ................................................ 6 
 
 Lärarnas syn på ämnet Idrott och hälsa ........................................ 8 
  
 Elevers syn på ämnet Idrott och hälsa .......................................... 9 
 
 Samtal och dialog.......................................................................... 9 
  
 Förståelse.................................................................................... 10 
 
 
SYFTE.................................................................................................... 10 
  
METOD .................................................................................................. 11 

 
Tidsplan....................................................................................... 11 
 
Mätinstrument.............................................................................. 12 
 
Urval ............................................................................................ 13 
 
Genomförande ............................................................................ 13 



Databearbetningsmetod .............................................................. 14 
 
RESULTAT ............................................................................................ 15 

 
Betydelsen av Idrott och hälsa ...................................................... 15 
 
Samtal och dialog.......................................................................... 16 
 
Elevers syn om lärandet................................................................ 18 

  
DISKUSSION ......................................................................................... 19 
  

Validitet ......................................................................................... 19 
 
Reliabilitet...................................................................................... 19 
 
Resultat diskussion ....................................................................... 19 

  
 Koppling till läraryrket.................................................................... 21 
  
 Fortsatt forskning .......................................................................... 23 
 
REFERENSER....................................................................................... 24 
 
BILAGA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

 
Bakgrund 
 
För över 100 år sedan skrev doktor Edward Stanley (1826-1893). 

 
De som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller 
senare avsätta tid för sjukdom” Bevisen för detta fanns inte då, men 
de finns idag. (Dagens nyheter, 25/11-98, s, A4). 

 
Vi är tre studenter som går den nya Lärarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet. Som 
blivande lärare i ämnet Idrott och hälsa har vi ett intresse av att utveckla ämnet. När vi under 
vår utbildning kom ut på den verksamhetsförlagda utbildningen, blev vi förvånade över att 
idrottsämnet i dag i stort sätt är oförändrat vad det gäller innehåll och utförandet. Den stora 
skillnaden mellan nu och då är att den fysiska statusen bland eleverna har förändrats till det 
sämre.  
  

”Många barn och ungdomar i dagens samhälle får ytterst lite 
träning utöver skolgymnastiken och diskotekdansen. Skolschemat 
tvingar dem till att sitta större delen av dagen och resten av deras 
vakna tid går hos många till stor del åt till att sitta eller ligga 
framför TV:n Vi vet också att otränade ungdomar löper större risk 
att drabbas av skador i muskulatur och leder, när de sporadiskt är 
aktiva , jämfört med regelbundet tränade skolungdom Fysisk 
aktivitet påverkar också blodfetterna och blodtrycket i gynnsam 
riktning och kan minska risken för hjärtkärlsjukdomar. Såvitt vi kan 
tolka forskningsresultaten har en stor andel av den uppväxande 
generationen en otillräcklig mängd av fysisk aktivitet för att få 
optimal hälsa.” (Hammar & Tross, Tidskrift i Gymnastik & Idrott,  
2/91, s, 15). 

 
Vi är övertygade om att ämnet Idrott och hälsa måste förändras i sin nuvarande form för att 
motverka den allt mer fysiska inaktiviteten bland eleverna i dagens skola. Vi avser att öka 
förståelsen bland eleverna för att vara fysisk aktiv genom att införa ett mera reflekterande 
förhållningssätt till ämnet. Målsättningen med skolans idrotts undervisning är att förmedla 
kunskap om olika motions- och idrottsaktiviteter samt att ge ett intresse för fysiska aktiviteter 
senare i livet. Molander (1977) anser att äkta kunskap leder till bättre och bättre vidare mot 
det som är gott för människan vidare menar Molander att inom alla verksamheter behövs det 
tid för reflektion och dialog samt att en språklig kritisk dialog är nödvändig för att människor 
skall få en ökad förståelse.  
 
Fysisk aktivitet i ämnet Idrott och hälsa utan en djupare tanke om de bakomliggande 
orsakerna till aktiviteten missar, enligt vårt sätt att se det ett av de målen som undervisningen 
skall syfta till. Vi menar att bara öka antalet idrottstimmar utan att ändra innehållet i 
undervisningen ger bara mer av samma undervisning. Vi är naturligtvis inte emot fler 
idrottstimmar i skolundervisningen, tvärtom. Men att bara Idrotta utan att förklara det djupare 
syftet med aktiviteten gör att många individer väljer ett fysiskt inaktivt liv efter skoltiden, 
befarar vi. Som idrottslärare har vi en uppgift att lära ut rörelsens betydelse för hälsan i ett 
livslångt perspektiv.  
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I dag är det vetenskapligt belagt att regelbunden fysisk aktivitet är en mycket viktig faktor för 
att förbättra hälsan för många människor. Vi har den uppfattningen att om vi kan förändra 
kunskapssynen i ämnet Idrott och hälsa så kanske vi kan komma ett steg närmare  en fysisk 
aktiv befolkning. De flesta har kunskapen om att det är nödvändigt att vara fysiskt aktiv men 
trots detta så är de inte fysiskt aktiva. I Engström (1993) LIV-90 studie finner man att 25 
procent av Sveriges befolkning över 30 år är idet närmaste helt fysiskt inaktiva. Siffran 
varierar något beroende på hur man definierar fysisk aktivitet 
  
Definition av fysisk aktivitet och hälsa 
 
Fysisk aktivitet kan definieras på en rad olika sätt. I den här rapporten använder vi oss av 
Ekblom & Nilsson (2001) definition av fysisk aktivitet. 

 
Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad 
energi omsättning. Denna definition omfattar all medveten och 
planerad typ av muskelaktivitet, t ex städning, trädgårdsarbete, 
fysisk belastning i arbetet, hobbyverksamheter t ex golf, 
svampplockning, motion och träning. Även omedvetna 
automatiserade rörelser av olika typ kan räknas till denna del. 
(Ekblom & Nilsson, 2001, s. 24)  

 
I boken Fysisk aktivitet för nytta och nöje från folkhälsoinstitutet (1999) står att fysisk 
prestationsförmåga uttrycker en individs kapacitet och funktioner i en lång rad fysiologiska 
del komponenter som energiomsättning, aktivering av hjärta och blodomlopp, enzymer, 
hormonbalans, koordination, teknik och muskelstyrka. Dessutom tar boken upp att 
regelbunden och måttlig fysisk aktivitet är ett av de enklaste sätten att förbättra och behålla 
hälsan. Fysisk aktivitet ökar konditionen, bidrar till minskad stress och sänker nivåerna på 
blodtryck och skadligt kolesterol. I samma rapport fastslås det att daglig fysisk aktivitet är till 
god hjälp för personer med funktionsnedsättning. Traditionellt så har hälsa varit 
målsättningen och mätts i frånvaro av sjukdom. I ett mera modernt synsätt är hälsa ett medel 
för att uppnå goda kroppsliga funktioner i många avseenden och att kunna förverkliga sina 
mål i livet. Denna definition innebär att människor med handikapp, kroniska sjukdomar kan 
uppleva att de har god hälsa. Å andra sidan, de som har medicinskt och fysiologiskt god 
funktion kan uppleva att de av olika skäl har dålig hälsa. Världshälsoorganisationens (WHO) 
definition av hälsa från 1947 betonar att hälsobegreppet innefattar flera olika dimensioner 
som biologiska, andliga och sociala. 
 
Historiskt perspektiv  
 
Folkhälsoinstitutets rapport (1999) sägs det att Hominiderna, det vill säga den moderna 
människan och hennes närmaste släktingar, har under i stort sett hela sin existens varit jägare 
och samlar folk. Vår egen art, homo sapiens existerade enligt nyare forskningsrön redan för 
200 000 år sedan. Att jaga och samla föda krävde timmar av daglig fysisk aktivitet. Först för 
cirka 10 000 år sedan inleddes en agrar livsstil. Med boskap och odlingar fanns maten på ett 
helt annat sätt ”inom räckhåll”. Vilket innebar att de första stegen togs mot en mindre fysiskt 
krävande vardag. Den bofasta gruppen av människor kunde växa i storlek. Ändringen i livsstil 
och människans påverkan på miljön skedde i ett mycket långsamt tempo. Människan levde i 
harmoni med naturen och det kan påstås att människosläktet under det senaste seklet har 
skapat mera teknisk utveckling än vad det gjorts under sin tidigare existens.  
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Vidare säger samma rapport (1999) att det finns beräkningar som visar att människosläktet 
tidigare nyttjade cirka 7000 – 8000 kcal per dygn och individ. I dagens industrialiserade värld 
är motsvarande siffra cirka 250 000 kcal per dygn och individ med uppenbara 
miljöpåfrestningar som följd. Betraktar vi nutidsmänniskan och jämför henne med 
föregångare finner vi att anatomin, i allt väsentligt, är identiskt. Det vill säga att människan 
förändras genetiskt mycket långsamt. Enligt Ekblom och Nilsson (2001) har vi således en 
miljö som förändras mycket snabbare än vad våra kroppar genetiskt konstruerats för. Trots att 
människoanatomin är ungefär 50 000 år gammal  har vår nuvarande livsstil har inte kunnat 
förändra den situationen.  
 
Enligt Engström (2000) så har det moderna samhället gjort allt för att vardagen ska kräva en 
så liten fysisk insats som möjligt. Särskilt stora förändringar har skett i våra transportmedel. 
Bland annat tar Engström upp att på 1950-och 1960- talet så var det inte ovanligt att cykla 
eller promenera långa sträckor för att ta sig till och från arbetet och hälsa på vänner och 
bekanta. I och med industrialismens framfart har maskiner och olika hjälpmedel såsom 
datorer och olika motorfordon tagit en allt större plats i vår vardag. Dessa hjälpmedel var 
tänkt att underlätta tillvaron för människan men följderna blev att inaktiviteten ökade i samma 
takt som tekniken utvecklades för att fysiskt underlätta ännu mer för individen. Dagens 
informationssamhälle har bidragit till ett större informationsflöde där kunskapen om följderna 
av fysisk inaktivitet aktualiseras.     
 
Ekblom och Nilsson (2001) menar att motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och 
hälsotillstånd bland svenska befolkningen förändrats under senare delen av 1900-talet fram till 
idag. De anser dessutom att antalet livsstilsrelaterade ohälsofaktorer ökar stadigt från yngre 
vuxen ålder upp till och med medelåldern. Därför kommer det preventiva värdet av 
regelbunden fysisk aktivitet att bli det centrala i dessa åldrar. ”Sverige har en epidemisk  
ökning av tillstånd som övervikt, åldersdiabetes och benskörhet på grund av för lite fysisk 
aktivitet”. ( ibid, s.35) 
 
Långt ifrån alla människor ägnar sig åt motionsverksamhet enligt Engström (2000) och 
behovet av rörelse är inte medfött snarare tycks vi vara inställda på att spara energi om det ges 
möjlighet. En strategi som säkert var nödvändig för överlevnad under det mer krävande 
livsbetingelser som människor tidigare levde under. I och med att inaktiviteten har ökat har  
allt fler livsstilsrelaterade sjukdomar uppkommit. Som följd av detta har det blivit ett 
samhällsvärde i att forska om följderna av inaktivitet. Idag är människan i gemen väldigt 
upplyst om konsekvenserna av för lite rörelse och motion. Tyvärr så verkar det vara svårt att 
omvandla kunskapen till att ändra livsstil. 
 
Hälsoperspektiv  
 
Effekterna av regelbunden fysisk aktivitet, motion och träning omfattar väldigt många 
områden, enligt Ekblom och Nilsson (2001). Då det gäller de medicinska och fysiologiska 
effekterna gäller det främst att kvantitativt förbättra eller bibehålla, cirkulationssystemets 
kapacitet och funktion, muskulaturens uthållighet, balans och koordination, allmän 
rörlighet/smidighet, upprätthålla hormonbalans och kroppslig och funktionell självständighet, 
främst för de äldre. Därtill kommer också en del mentala faktorer, som alla på olika sätt 
påverkas av fysisk aktivitet. Graden av en persons fysiska aktivitet kan alltså inte enbart 
bedömas genom att mäta fysisk prestationsförmåga.  
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Almvärn och Fäldt, (2001) menar att vår hälsa bevaras bäst om våra behov blir tillfredsställda. 
Vårt tänkande och vår inställning till livet har stor betydelse för vår förmåga att behålla hälsan 
och menar att om människan hittar en känsla av mening med vad vi gör, upplevs tillvaron som 
begriplig och då leder det till bättre hälsa. Genom fysisk aktivitet som motion får vi bättre 
hälsa och därmed förbättrar vi vår möjlighet att orka känna mening i vad vi gör. (ibid).        
 
Skolämnet Idrott och hälsa 
 
I slutet på 1700-talet ansågs det att gymnastik skulle fostra unga till att bli goda 
samhällsmedborgare och då framförallt pojkar. Målet var att motverka stillasittande och att ge 
mer lek och kroppsrörelse ute i det fria. En av förespråkarna för gymnastikstilen var Rousseau 
med boken Emile (1762). Utvecklingen av fysisk fostran i andra Europeiska länder påverkade 
den Svenska skolidrottens inriktning.  

 
Synen på gymnastik ämnet i skolan som en hälsobefrämjande åtgärd 
framhölls redan tidigt under 1800-talet, men fick ökad aktualitet 
under mitten och senare delen av seklet, då man både från 
pedagogisk och medicinskt håll betonade ämnets betydelse för att 
framförallt motverka stillasittande och så kallad själslig 
överansträngning. (Annerstedt, Pettersen & Ronholt, 2001, s.78) 

 
Annerstedt, Pettersen och Ronholt (2001) menar att synen på gymnastiken från mitten på 
1800-talet till långt in på 1900-talet stod Per Henrik Ling för och senare även hans son 
Hjalmar Ling. Linggymnastiken stod för ett systematiserad gymnastiskt övningsförråd och 
inkluderade ett lektionsprogram, som kallades dagövning och ett rot mästarsystem som 
innebar att eleverna delades in i grupper på grund av stora grupper av elever och efter 
kroppsutveckling, anlag och färdighet. I övrigt var ett huvudtema i Linggymnastiken att varje 
rörelse skulle ha ett specifikt syfte med en bestämd början och slut. Ling ville att rörelserna 
skulle utföras på kommando från läraren och syftet med rörelseprogrammet hade en frisk 
vårdande karaktär och någon tänkt tävlingsverksamhet fanns inte med verksamheten Ling 
menade att tävlingsgymnastik var skadlig.  
 
När ämnet Gymnastik 1919 bytte namn i folkskolan till Gymnastik med lek och Idrott så 
ändrades innehållet på ämnet från den Ling inspirerade filosofin till att omfatta även andra 
aktiviteter än Linggymnastiken. Under 1950-talet blev det allt tydligare att den styrda 
Gymnastiken i allt högre grad ersatts med lek och idrott i friare former. I läroplanen för 
grundskolan [Lgr69] så var betoningen att elevernas allmänna prestationsnivå skulle höjas och 
teknikfärdigheter skulle premieras. Eleverna skulle få möjligheten att pröva på olika grenar 
inom både Gymnastik och Idrott. I och med [Lgr69] bytte ämnet namn från Gymnastik till 
Idrott och inriktningen ändrades till att omfatta alltifrån färdigheter i Idrott till ekologiska 
samband.  
 
När den nya läroplanen för grundskolan 1980 [Lgr80] kom så förändrades återigen inriktning 
på ämnet Idrott när det gäller prestationskraven på den enskilda eleven till att innefatta mer 
rörelseglädje, gemenskap, skapande förmåga. Syftet med den ändringen var att detta skulle få 
även den mindre motoriskt kunniga eleven att känna glädje i idrottsundervisningen.      
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När den senaste läroplanen för den obligatoriska förskoleklassen och fritidshemmet, 1994 
[Lpo94] infördes återigen ett namnbyte från Idrott till Idrott och hälsa. Den läroplanen tog 
fasta på den egna livsstilens betydelse för hälsa och de specifika Idrotterna i ämnet får en mer 
undanskymd roll. Ämnet ska stå för en helhetssyn på människan där elevens 
kroppsuppfattning skall utvecklas. Den positiva upplevelsen av rörelse där allsidigheten skall 
stå i fokus och den hälsofrämjande livsstilen är centralt i den nya läroplanen [Lpo94]. En av 
de stora förändringarna som den nya läroplanen medförde om det jämförs med tidigare 
läroplaner är, att tidigare följde eleverna rikstäckande på varje skola en förutbestämd mall när 
det gällde innehåll och i samband med att [Lpo94] genomfördes så kan ämnesinnehållet 
variera från skola till skola. 
  
Synen på ämnet Idrott och hälsa 
 
Ämnet Idrott och hälsa legitimitet debatteras relativt ofta i massmedia och då är det ämnets 
relevans för elevers totala lärande som fokuseras. Annerstedt, Pettersen och Ronholt (2001) 
skriver att den fysiska bildningen har varit det primära för idrottsämnet och statusen i ämnet 
har varit eftersatt om man jämför med de teoretiska ämnena. Historiskt sett har 
gymnastikämnet under många decennier haft en relativt marginell roll i skolan. 
Gymnastiklärare hade länge en undanskymd roll i skolan med sämre lön och hade dessutom 
mera undervisningstid än övriga lärare på skolan. Fortfarande betraktas ämnet Idrott och hälsa 
som roligt men oviktigt ibland den breda allmänheten.  
 
I den ovan nämnda debatten om ämnet Idrott och hälsa har man under åtskilliga år kunnat 
urskilja två grunduppfattningar. Den ena talar för en mera hälsoorienterad idrottsundervisning 
i fysiologisk bemärkelse och att eleverna skall svettas och vara aktiva. Den andra 
uppfattningen bygger på en mera teoretisk och kunskapande del i undervisningen. 
Uppfattningen bland allmänheten är att idrottsliga kunskaper och färdigheter i bred 
bemärkelse, idrottsämnet inkluderat inte är ”bildande” det vill säga, inte är viktigt. Ämnet är 
visserligen populärt och roligt, men det är varken särskilt viktigt eller något individerna har 
nytta av sett i ett livs perspektiv. Ett exempel på denna uppfattning kan denna anonyma 
insändare i en lokaltidning få utgöra. 
 

Idrott är inte ett ämne - det är någonting man gör för sitt nöjes 
skull!! Det är rekreation, men inte något man har någon större nytta 
av. Inga prov, inga läxor eller inget som man nödvändigtvis måste 
lära sig. Nej idrott är inte ett ämne som förtjänar någon central 
plats i skolan. Det finns ingen anledning att slösa pengar på ett 
ämne som inte är nödvändigt eller ens viktigt, utan satsa i stället 
resurserna på svenska, matematik, språk eller något annat som är 
bra för eleverna att kunna. Idrott kan väl eleverna göra på fritiden 
och där finns det ju idrotts klubbar som tar hand om 
dem!.(Annerstedt, Pettersen & Ronholt, 2001, s.125) 

 
Ofta läggs tyngdpunkten i skolan på att idrottsämnet skall vara en avkoppling ifrån de mer 
teoretiska kärnämnena. Enligt Annerstedt, Pettersen och Ronholt (2001) gör detta synsätt att 
idrottsämnet på detta sätt får en svag ställning i skolan när det gäller sin bildande uppgift. 
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Hammar och Tross (1991) menar att barn och ungdomar behöver utveckla kunskaper om hur 
kroppen fungerar och hur regelbunden fysisk aktivitet förhåller sig till fysisk välbefinnande. 
[Lpo94] säger tydligt att undervisningen inte skall premiera någon kunskapsform utan att 
samtliga former som främjar lärandet skall ingå.      

 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i 
olika former, såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 
som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får 
inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen 
[Lpo94], s. 3. 
 
 

Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje och att skapa lust att 
fortsätta lära. I undervisningen skall eleverna få utveckla förmågan att dra slutsatser, förklara 
och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser. Med utgångspunkt i egna erfarenheter 
och frågor kan eleven utveckla ett gott omdöme och få känsla för vad som är väsentligt.  

 
Kunskap är något värdefullt i sig själv. Men det är också något som 
är värdefullt eftersom det är användbart. Vi kan i många 
sammanhang inte vara utan det. (Hartman, 2004, s. 21)  

 
I kursplanen för Idrott och hälsa går det att läsa att ämnet Idrott och hälsa skall ha ett brett 
innehåll där alla skall kunna delta på sina egna villkor och det skall också ha ett längre 
tidsperspektiv i åtanke när det gäller undervisningen. Ämnet skall även förmedla en syn på 
Idrott och hälsa som ska ha betydelse för både uppväxttiden och senare skeden i livet. En 
beskrivning av ämnets karaktär tydliggör att Idrott och hälsa skall stå för en helhetsbild på 
människa där kropp och intellekt är beroende av varandra och bidra till att elevens 
kroppsuppfattning utvecklas. Ämnets karaktär gör det möjligt för eleverna att diskutera 
hälsofrågor när det gäller Idrott och friluftsliv.       
  
Carlgren (1994) menar att skolan måste bli bättre på att ge eleverna praktiska erfarenheter av 
kunskapande arbete och de praktiska ämnena måste bli mer teoretiskt reflekterande. Carlgren 
skriver även att om eleverna får möjligheter att reflektera utifrån praktiska erfarenheter blir de 
bättre att handskas med förändringar senare i livet. 
 
Reflektion i ämnet Idrott och Hälsa 
 
Ordet reflektion har ett latinskt ursprung, med en innebörd som inte tycks ha ändrats nämnvärt 
genom tiderna. Ordet härstammar från det latinska verbet reflectere, som betyder böja eller 
vända bakåt, tillbaka eller åter. 
 

Med reflektion avses ibland begrundan, meditation, tänkande, 
funderande och liknande intellektuella aktiviteter. I denna mening 
innebär reflektion att någon företeelse görs till föremål för ingående 
eftertanke. Fakta och förslag på tänkbara lösningar utgör två 
oundgängliga faktorer i all reflektion (Annerstedt, Pettersen & 
Ronholt, 2001, s. 174) 
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Annerstedt, Pettersen och Ronholt, (2001) har den uppfattningen att reflektionen i ämnet 
Idrott och hälsa är särskilt viktigt med tanke på ämnets karaktär där historiskt sätt muskler 
haft en mer framträdande plats än hjärnans verksamhet och fortsätter mena att teknikträning 
och taktik har inget större värde om det inte efterträds av reflektion kring dess betydelse. 
Reflektion, samtal och diskussion syns i mycket liten utsträckning i ämnet Idrott och hälsa. 
Lärande sker ofta enbart genom att göra. Dom teoretiska ämnena värderas på ett annat sätt än 
dom praktiska/estetiska som slöjd, dans och musik. Annerstedt menar att skolan måste bli 
bättre på att jämställa de olika ämnenas behov av kunskapskrav och olika behov av både ett 
praktiskt görande och ett teoretiskt reflekterande. Dessutom blir frågan då med vilket djup och 
vilket innehåll lärandet sker. (ibid) 
 
Kursplanen i Idrott och hälsa behandlar inte hälsa och fysisk aktivitet som två separata 
moment, utan snarare handlar ämnet om hälsofrämjande fysisk aktivitet. I en utvärdering som 
gjordes hösten 2002 så togs det fasta på att utifrån rörelse även utveckla goda förutsättningar 
för samtal och reflektion som kan främja människors hälsa och välbefinnande, och därmed en 
praktik som kan ge perspektiv på detta. Skolverket (2002) 
 
I nämnda rapporten syns det att Idrott och hälsa fortfarande undervisas med fysisk aktivitet i 
centrum och inte med hälsan som integrerad del i ämnet. Det är vanligt att inom skolidrotten 
ha ett enskilt moment som fotboll, vilket är roligt för de allra flesta men i ett vidare perspektiv 
så är det inte tillräckligt om inte syftet förklaras där moment som kondition, spelförståelse och 
gruppgemenskap. 
 
I Skolverket (2002) rapport när det gäller ämnet Idrott och hälsa tar upp att synsättet på ämnet 
lever kvar i sitt praktiska görande och lägger lite vikt på att ämnet också skall lära eleverna att 
tänka på vad som lärs ut på timmarna. 
 
När ämnet Idrott och hälsa skall beröra hälsobegreppet så sker det ofta som en lösryckt del av 
helheten. Vilket talar emot styrdokumentet i Idrott och hälsa som säger att ämnet skall stå för 
en helhetssyn på människan där både kropp och intellekt jämställs. Tiden för reflektion, 
samtal och dialog är begränsat vilket kan tolkas som att innehållet och det som skall läras ut är 
taget för givet och behöver inte diskuteras eller reflekteras över. 

 
Det viktiga är att man rör på sig, och inte en reflektion exempelvis 
om synsätt på kroppen eller om olika perspektiv på fysisk aktivitet 
och hälsa. Men är det så att exempelvis en positiv relation till den 
egna kroppen, positiva rörelseerfarenheter eller ett lärande om 
hälsa bara skapas genom att man rör på sig? Och gör den då det för 
alla?”( Skolverket, 2002, s. 45). 

 
Raustorp (2000) argumenterar för ett tydligare bildningsperspektiv i ämnet Idrott och hälsa.  
Han anser att kriterier som utmärker en rörelsebildad person är att tillägna sig färdigheter som 
är nödvändiga för att kunna delta i en mängd olika fysiska aktiviteter och bedriva regelbunden 
fysisk aktivitet samt har förmåga att sköta sin egen träning på ett välbalanserat sätt. Dessutom 
ha förmåga att värdera olika former av fysisk aktivitet och dess bidrag till en hälsosam livsstil 
och medvetet välja att delta i livslånga fysiska aktiviteter.  
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Maltén (1995) menar att genom att öka kunskapsbegreppet i skolidrotten kan det ha en vital 
betydelse när det gäller att öka insikten av ämnets betydelse. Det innebär inte att ämnet skall 
bli ett tråkigt ämne utan att det blir en kombination av att både vara ett roligt såväl som ett 
kunskapsämne. Att få eleverna i ämnet Idrott och hälsa att inse att idrotten skall vara rolig och 
nyttig för stunden innebär inte att de inte skall bortse att den viktigaste uppgiften vi har är att 
hälsa är en kunskap som vi har med oss hela livet. 

 
Det är med andra ord viktigt att till eleverna förmedla skillnaden 
mellan kunskap med bruksvärde respektive enbart bytesvärde men 
också inskärpa i dem vikten av äkta behovstillfredsställelse kontra 
den falska varianten. Därmed blir målsättningen att lära för livet en 
realitet och man har närmat sig visdomsbegreppet, sett som en 
integration an kunskap och värden, av kognitiva och affektiva 
upplevelser. Visdomen är målinriktad mot såväl enkla, praktiska 
mål, t.ex. meningen med livet. ( Maltén, 1995, s. 134) 

 
 
Eleverna måste få kunskap om varför, vad och hur man tränar så att de förstår vad de gör och 
varför de gör det samt att de tillgodogör sig de nödvändigaste färdigheterna för att kunna ha 
ett aktivt liv. Teori är inte enbart någonting som fås genom att titta på en tavla utan kan likväl 
förmedlas i en idrottshall. Annerstedt, Pettersen och Ronholt (2001) menar att ett fel som 
oftast begås när det gäller teoretiskt undervisning i ämnet Idrott och hälsa är att det finns en 
uppfattning att teori undervisning skall förmedlas vid en tavla och inte i samband med 
praktiska moment i gymnastik salen. Annerstedt menar att det finns mycket att lära sig om 
träning om den skall utövas på ett riktigt och bra sätt.    

 
I samhället och skolan värderas de intellektuella kunskaperna högre än de praktiska. Detta 
talar mot [Lpo94] som betonar att det intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och 
estetiska skall uppmärksammas. De praktiska ämnena måste bli mer teoretiskt reflekterande. 
Även de mest praktiska ämnena har sin teoretiska del och endast när praktik och teori 
kombineras skapas kunskap menar Carlgren (1994). Vidare menar Carlgren att tyngdpunkten 
i undervisningen borde bygga på en strävan att eleverna själva utvecklar mönster och teorier 
vilka sätter faktakunskaperna i ett sammanhang.  
 
Lärarnas syn på ämnet Idrott och hälsa 
 
De gemensamma och mest utmärkande dragen i Skolverket (2002) är att lärarna lyfter fram 
mötet med barnen och det praktiska momenten i undervisningen som någonting viktigt.. 
Lärarna tycker själva att det är kul och nyttigt att röra på sig och denna känsla vill dom 
förmedla vidare till eleverna. Lärarna vill ge eleverna livslånga kunskaper om att leva ett 
hälsosamt liv. Detta överensstämmer helt med läroplanen [Lpo94]. Innehållet i lektionerna 
påverkas av vad den enskilda läraren anser vara viktigt att lära ut. Den enskilt viktigast 
lärdomen undervisningen kunde ge eleverna, enligt lärarna är att eleverna har roligt genom 
fysisk aktivitet. 
Den enda skillnaden som finns mellan ett ämneslärare och flerämneslärare i ämnet Idrott och 
hälsa enligt Skolverkets (2002) är att flerämneslärare inte prioriterar rena idrottskunskaper så 
högt som ett ämneslärarna. Det stora antalet lärare satsar på gruppen istället för individen och 
främjandet av en frisk kropp och ett sunt leverne i stället för tävlings moment i sin 
undervisning. 
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Elevers syn på ämnet Idrott och hälsa 
 
I Skolverket (2002) visar tydligt att eleverna anser att idrottsämnet var både roligt och 
avkopplande men inte särskilt bildande i jämförelse med andra ämnen. De flesta elever tyckte 
att Idrott och hälsa är ett intressant ämne att delta i, omkring två tredjedelar tyckte dessutom 
att ämnet har för lite tid i skolans undervisning. Det eleverna lyfte fram som viktigt i ämnet 
Idrott och hälsa var: att ha roligt genom att röra på sig.  
 
I Skolverket (2002) uppger eleverna särskilt tre saker att de lär sig i ämnet Idrott och hälsa. 
dels lär de sig olika idrottsaktiviteter, att de mår bra av att röra på sig och visa hänsyn till 
varandra. På frågan om vad ämnet bidragit till fanns svar som; lust att röra på sig, positiv syn 
på kroppen och förmåga att tävla. Förmågan att tävla var mest framträdande i dom yngre 
åldrarna vilken avtog sedan ju äldre eleverna blev. 
 

Om man frågar eleverna vilket ämne de anser som ”viktigast” i 
skolan kommer matematiken högst upp på listan. Ställer man frågan 
litet annorlunda och frågar dem vad de tycker om de enskilda 
ämnena utan att jämföra dem med varandra och utan att fråga om 
nyttovärde eller viktighet, då ligger teckning och gymnastik främst. 
(Imsen, 2000, s. 453.)  

 
Samtal och dialog. 
 
Redan de gamla grekerna som Sokrates (470-390 f Kr) förstod betydelsen av dialogen som en 
metod att få kunskap. Sokrates använde samtalet som metod att lära sina lärjungar att tänka 
själva och använda sitt eget förnuft till egna resultat. Det Sokrates trodde sig kunna få fram 
genom samtalet var ett vetande som redan fanns och genom eftertanke ” få det dunkelt anade 
att träda fram i full blom” (Svedberg & Zaar, 1998, s. 89) 
 
Maltén (1995) menar att kommunikationsförmågan mellan människor spelar en central roll 
när det gäller utbytet av kunskap. Med kommunikationen så överför vi kunskap till varandra 
och påverkar andra vad det gäller åsikter och attityder. Nordlund (1982) tar upp 
dialogpedagogiken där samspelet mellan lärare och elever sker i samarbete med det 
omkringliggande samhället och fortsätter att det är nödvändigt att såväl lärare som elever görs 
uppmärksamma på den samhällsuppgift de är ålagda. han menar att det måste klargöras varför 
kunskaper och färdigheter måste inläras och kondition är så viktig, att det är vår likt mot 
samhället att vi sköter vår hälsa ” samt i handling omsätter vad vi vet om kost, motion och 
miljö” (Nordlund, 1982, s. 27). Annerstedt, Pettersen och Ronholt (2001) menar att 
integrationen mellan teori och praktik i undervisningen bör ingå i ämnet Idrott och hälsa där 
samtalet tillsammans med praktisk instruktion borde vara en självklar förutsättning för 
inlärning och menar att kommunikation handlar om ett socialt samspel mellan människor som 
påverkar varandra och en bra mänsklig dialog är när båda parterna i dialogen agerar på ett 
lämpligt sätt efter att de tolkat budskapet.  
I [Lpo94] tas det upp att ”skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala 
kompetens” och den tar även upp att” skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en 
aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp”. (ibid). Enligt oss är det  
väsentligt att diskutera hur kunskapsutvecklingen skall se ut i framtiden i ämnet Idrott och 
hälsa. Samtal och dialog skulle kunna bidra till att eleverna får en djupare förståelse för 
innehållet i ämnet Idrott och hälsa. Utan en djupare förståelse om syftet med 
Idrottsundervisningen så kan ämnets bildningsperspektiv ifrågasättas, enligt oss.         
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Förståelse 
 
Gardner i Svedberg och Zaar (1998) säger att all undervisning måste sträva mot förståelse, om 
individen uppnår detta, kan tillämpa det och kan utföra så kallade förståelsehandlingar då har 
individen uppnått kunskap.  
 
Gardner definierar förståelse som: 
 

”förmågan att använda kunskap, begrepp och färdigheter för att 
belysa nya problem och oförutsedda frågeställningar”. (Svedberg & 
Zaar, 1998, s. 222)  

 
Enligt Gardner kan en person som inte använder sina kunskaper på rätt sätt inte förstått vad 
hon lärt sig. Om situationen skall förändras till det bättre, måste förståelse bli ett centralt mål i 
skolan. Vidare så menar han att det måste ske en förändring när det gäller ämneskunskapen 
från att täcka allt till att täcka det väsentliga. Svedberg och Zaar (1998).  
 
Det här är en av de definitioner som finns av begreppet förståelse.  
 

Ett fenomen eller en händelse klargörs genom att man söker efter 
den mening fenomenet eller händelsen har för en människa i ett 
bestämt sammanhang. De frågor som ställs kan vara såväl 
deskriptiva ( Vad? Hur?) som analytiska ( Varför?). ( Stensmo, 
1994, s. 37) 

 
Maltén, (1997) anser att helhetsbilden när det gäller att tillägna sig kunskap är vital. Att bara 
lära sig saker utan att ha ett sammanhang skapar ingen djupare förståelse och att koncentrera 
sig på bara en aspekt av människan är ineffektivt.   
 
Vi vill undersöka elevers uppfattningar om ämnet Idrott och hälsa samt om samtal och dialog 
kan bidra till en djupare förståelse för ämnet Idrott och hälsa bland eleverna.  
 
Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att studera hur väl samtal och elevreflektion, enligt elevers 
uppfattningar kan bidra till förståelsen för betydelsen att vara fysisk aktiv. 
 
Speciellt har vi valt att studera om: 
   

• Ämnet Idrott och Hälsa är ett kunskapsämne?  
• Kommunikation ökar förståelsen i ämnet 

Idrott och Hälsa.? 
• Eleverna reflekterar över innehållet i ämnet  

Idrott och Hälsa.? 
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Metod 
 
I den här studien är vi ute efter att undersöka elevers uppfattning om ämnet Idrott och hälsa i 
skolan. Uppfattningar är en kvalitativ egenskap på grund av att man inte får ut ett resultat som 
inte stöder sig på siffror eller tal, enligt Backman (1998). Det inbegriper eller resulterar i 
verbala formuleringar, skrivna eller talade. Enligt Trost (2001) så är det en kvantitativ studie 
om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt.   
 
Studien vi har gjort är i vissa delar fenomenologisk till sin karaktär och utmärkande för denna 
typ av studie är att man är ute efter variationer i uppfattningar. Normalt vid undersökningar av 
individers uppfattningar så används intervju som undersöknings metod. Intervju kräver bra 
relation till undersökningsgruppen och den enskilde intervjupersonen. På grund av den korta 
tiden och tidigare erfarenheter när vi har gjort intervjuer för tidigare arbeten så har dessa inte 
givit någon mer djuplodande information än när vi använde enkät. Därför har vi i vår studie 
valt enkät som undersökningsmetod. 
 
I kvalitativ forskning är begreppet uppfattning en central del enligt Lind, (2000) och menar att 
begreppet är komplext och han pekar på det fenomenologiska perspektivet som en viktig del 
av den kvalitativa metoden. När det skrivs om fenomenologi betonas närvaron i nuet och 
upplevelsen ”som den främsta källan för kunskap om verkligheten” (Lind, 2000, s. 22) och 
han fortsätter att de föreställningar, känslor som de personer som berörs av en viss 
handlingsverksamheten blir det väsentliga.  
 
I fenomenologin är den undersökta (subjektets) perspektiv det centrala, inte undersökarens. 
Hur subjektet ser på situationer och händelser och vilka symbolvärden de tilldelar dessa, 
enligt Lind. En uppfattning av något menar Lind är människans grundläggande förståelse av 
något. Fenomenologin av idag, enligt Lind ”intresserar sig för att klargöra både det som 
framträder och det sätt på vilket det framträder” (Lind, 2000, s. 21). Den studerar 
individernas perspektiv på sin värld, beskriver innehållet och strukturen hos individernas 
medvetande och försöker förstå variationen av dess upplevelser. 
 
Lind (2000) menar att den kvalitativa metoden har vissa karaktärsdrag som till exempel att 
den kvalitativa studien har den naturliga miljön som datakälla och intresserar sig mer för 
processen än utfallet och forskaren försöker förstå termer som tankar, intentioner, känslor.   
 
Tidsplan 
 
I detta avsnitt redogör vi för hur arbetets process har varit och vid vilka tidpunkter respektive 
del i arbetet har genomförts.  
 
Vårterminen - 04 
 
V: 4-6  Arbete med PM.  
 
V: 7 Inlämning av PM. 
 
V: 9 Verksamhets förlagd  
 utbildning påbörjas.  
 
V: 10 Eleverna har sportlov. 
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V: 11-13 Lektionsserie med eleverna där vi använde samtal, dialog 
 i undervisning i syfte att utforma enkäten.   
 
V: 14 Enkätens utformning.  
 
V: 15-16 Arbete med bakgrunden  
  
V:16 Handledarträff: Bakgrund. 
 
V: 17-18 Arbete med metod och resultat.   
 
V: 18  Handledarträff: Metod och resultat. 
 
V: 19-20  Arbete med diskussion. 
 
V: 20 Handledarträff: Diskussion 
 
V: 21-22 Färdigställande av C : Uppsats. 
 
V: 22 Inlämning av C : Uppsats för opponent  
 
V: 23 Seminarium C : Uppsats 
 
V: 23  C : Uppsats färdigställs och lämnas      
 för slutbedömning 
 
Mätinstrument 
 
Vår utgångspunkt var att göra en kvalitativ studie det vill säga att studera elevers 
uppfattningar, åsikter och tankar i ämnet Idrott och hälsa. Vår studie är av kvalitativ sort. Med 
kvalitativ menar Trost (2001) att undersökningens syfte är att försöka hitta mönster eller att 
förstå undersökningsdeltagarna genom frågeställningarna. 
 
En stor fördel med enkäten som datainsamlingsmetod är att det snabbt går att samla in stora 
mängder data. Dessutom är det en relativt kostnadseffektiv metod. Orsaken till att vi valde att 
använda oss av enkäten som metod är att den är lämplig att använda i skolan där flera är 
samlade på en plats och lätt går att nås med ett frågeformulär.  
 
Enligt Patel och Davidson (1994) måste man ha syftet klart för sig och det måste preciseras 
innan enkäten görs annars är risken att syftet inte har med den studien som planeras att 
genomföras. Enkäten bör sträva mot är att undvika värdeladdade ord eftersom dom kan 
påverka svaren. Det är viktigt att klargöra på vilket sätt individens bidrag kommer att 
användas, om det är konfidentiellt eller inte. Vid enkätstudier är det viktigt att det framgår om 
deltagande är anonymt eller ej. Den som har gjort enkäten bör vara med och kunna förklara 
oklarheter i enkäten vid undersökningstillfället. Eftersom vi eventuellt hade tänkt komma 
tillbaka och göra intervjuer så ville vi att dom som ville skulle namnge sin enkät, alltså inte en 
anonym enkät.     
 
En enkät kan innehålla både öppna och inte öppna frågor det som menas är att frågorna är 
försedda med fasta svarsalternativ eller ej. Trost (2001) varnar för öppna frågor vid en enkät i 
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huvudsak av två anledningar. Den ena är teknisk och har att göra med att det vanligen är 
tidsödande att handskas med de skrivna svaren. Den andra anledningen kan vara som 
svarande vara osäker på vad den egna uppfattningen är och då är det lätt att låta bli att skriva 
någonting alls. Även attitydfrågor kan förekomma i en enkät som har fasta svarsalternativ 
men dom tenderar att rikta sig mot den enskilda individens referens ram. Med det menas 
frågor som typen hur ofta, sällan och ibland. I enkäten bör det användas ett enkelt språk och 
det bör även undvikas negationer samt långa formuleringar i frågorna. Innan enkäten görs och 
delas ut måste syftet med enkäten klargöras och preciseras för att få ut bästa resultat av 
materialet, enligt Trost (2001). Eftersom den här undersökningens syfte behandlar elevers syn 
på ämnet Idrott och hälsa så var personerna och urvalet i undersökningen okomplicerad. Vi 
använde oss av den senaste verksamhetsförlagda utbildningsperioden (vfu) som vi var ute på.  
 
Urval 
 
Enkätundersökningen genomfördes vid en skola i Luleå kommun. Eleverna som deltog i 
undersökningen gick i årskurs 7-9 och var 72 till antalet. Urvalsgruppen valdes utifrån ett 
bekvämlighetsperspektiv. För att få ut så mycket som möjligt av enkätsvaren så använde vi 
oss av den verksamhetsförlagda utbildningen på skolan till att ge eleverna en förförståelse i 
vad vi menade när det gällde frågornas karaktär. Urvalspersonerna var de eleverna som vi 
hade undervisning med. Frågornas art var standardiserade, det vill säga att enkätens utseende 
var likadan för alla som deltog i enkäten. Frågornas utformning var strukturerade med fasta 
svarsalternativ. Trost (2001) menar att en undersökning har struktur om frågorna är väl 
genomtänkta och inte behandlar ovidkommande saker som inte rör undersökningens syfte. 
Det viktiga i undersökningsmetoden är att undersöka det som avses att undersökas vilket 
innebär att ha bra validitet. Undersökningarna måste göras på ett tillförlitligt sätt, vilket 
innebär att dom hänger samman och har god reliabilitet. För att veta vad man mäter måste 
mätningen vara tillförlitlig enligt Patel och Davidsson (1994). 
 
Genomförande 
 
Då vi redan var i kontakt med både skola och berörd idrottslärare så gick det enkelt att 
förklara enkätens syfte och mål. Vi började med att presentera enkäten för ansvariga lärare 
och elever Enkäten genomfördes med samtliga elever som var närvarande vid 
undersökningstillfället. Alla fick svara på samma frågor i samma ordning den var alltså 
standardiserad. Vi förklarade för eleverna att vi var intresserade av vem som hade svarat vad 
och vi ville att dom kunde på frivillig basis skriva under med sitt namn bara i det syftet ifall vi 
ville komma tillbaka och intervjua eller få klargörande i någon fråga. Enkäten delades ut när 
eleverna hade teoretisk verksamhet i huvudbyggnaden och var samlade på en och plats. 
Enkäten tog 15 minuter att genomföra och vi var närvarande för att kunna svara på eventuella 
frågor om enkäten, efter att ha samlat in enkäterna informerade vi eleverna att vi eventuellt 
skulle komma tillbaka för en kompletterande data insamling. Vi tackade för deras medverkan 
och hjälpsamhet till enkätens utförande. Vi genomförde en lektionsserie på vår 
verksamhetsförlagda utbildningen där vi hade som mål att ge eleverna en tydligare bild av vad 
ämnet Idrott och hälsa hade för långsiktigt syfte. Vi använde 20 minuter av 80 minuters 
lektioner där vi hade teoretiska genomgångar i form av samtal och diskussioner. Syftet med 
det var att ge en förförståelse till enkäten för att på så sätt få högsta möjliga reliabilitet i 
enkätsvaren. Enkätfrågorna hade vi omsorgsfullt bearbetat så att dom skulle träffa syftet så 
bra som möjligt vilket krävs för att få högsta möjliga reliabilitet. 
 
 



 14

Databearbetnings metod  
 
För att studera om det föreligger statistiskt säkerställda skillnader mellan årskurserna 7-9 så 
har vi valt Kruskal - Wallis en- vägs variansanalys, som innebär att k stycken (fler än två) 
oberoende stickprov av mätvärden jämförs enligt Henriksson (1997).  
 
Orsaken att vi väljer Kruskal - Wallis signifikans test är att den passar bäst in på vårt resultat. 
Resultatet bygger på 72 enkät svar och enkäten innehåller flertalet svarsalternativ vilket 
innebär att enkäten ger alternativ med mindre än 5 svar. Testets bakomliggande ide är relativt 
enkel och den kan uttryckas i allmänna termer på ungefär följande sätt att om alla gruppers 
mätvärden rangordnas sammantagna så måste, om det inte är någon skillnad mellan grupperna 
respektive grupps rangtals medelvärde vara ungefär lika. Om det däremot föreligger 
skillnader mellan grupperna så återspeglas detta av motsvarande skillnader mellan gruppernas 
rangtals summor.  
 
Vad avser användbarheten av Kruskal - Wallis en- vägs variansanalys kan konstateras att 
testmetoden utifrån tre olika aspekter är en utomordentligt bra metod för att avgöra huruvida 
fler än två oberoende stickprov av mätvärden är lika vad avser rangtals medelvärde, dvs. 
huruvida de kan sägas komma från samma eller identiska populationer 
 
Den första aspekten är på metoden i jämförelse med den klassiska envägsanalysen (F-test), 
som har en styrke- effektivitet på 95.5%. Jämförelsen baseras på en situation där F-testets 
antagande är uppfyllda. Den andra aspekten är att Kruskal - Wallis envägs variansanalys har 
högre styrkeeffektivitet än det utvecklande mediantestet vid analys av data på 
ordinalskalenivå, och den tredje aspekten är att metoden kan utnyttjas i situationer som 
innefattar extremt få mätvärden, enligt Henriksson (1997). 
 
Flertalet av våra frågor är av nominal data nivå. Den nominala datanivån är den enklaste eller 
lägsta data nivån och innebär att man sysslar med klassificering. Så snart man kan rangordna 
på något meningsfullt sätt befinner man sig på nästa nivå och arbetar på ordinaldatanivå. 
Rudberg (1993)  
 
Våra frågor hade ett kvantitativt perspektiv vilket innebär att man definierar ett antal svars 
alternativ efter frågorna medan ett kvalitativt perspektiv kännetecknas att man från början inte 
vet exakt vilka resultat som är tänkbara, och därmed omöjligt kan ha färdiga svarsalternativ.  
 
Alla frågor i enkäten är bearbetade med Stat view program och Kruskal – Wallis analys för att 
se om det förelåg någon signifikans mellan frågorna och årskurserna. Vi har valt att testa 
fråga mot fråga och årskurs mot årskurs. Orsakerna till att vi studerade skillnader i åsikter 
mellan årskurserna var att skolan där studien utfördes är åldersintegrerat. En annan faktor var  
att få ut ett statistiskt bearbetningsbart resultat.     
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Resultat 
 
Totalt antal personer som deltog i undersökningen var 72st, varav 23 elever gick i årskurs sju, 
32 stycken i årskurs åtta och 17 elever i årskurs nio.  
Som nämndes i metod delen har vi analyserat fråga mot fråga och årskurs mot årskurs med 
hjälp av Kruskal – Wallis icke-parametriska test. Generellt gäller att vi inte erhöll några 
signifikanta resultat. Varför samtliga skillnader är att härföra till slumpen.    
 
Betydelsen av idrott och hälsa  
 
När det gäller hur betydelsefullt ämnet Idrott och hälsa är för ett val av att vara fysisk aktiv så 
anser en knapp majoritet av eleverna att alternativet ganska betydelsefullt stämmer bäst in på 
deras åsikter både ur ett nutida och i ett framtida perspektiv. Intressant är att ingen av eleverna 
anser att ämnet inte alls har någon betydelse när det gäller valet av att vara fysisk aktiv. 
Ungefär en fjärdedel av eleverna anser att ämnet har en mycket betydelsefullt roll när det 
gäller val av att vara fysisk aktiv. Se frekvenstabell nedan över fråga 2. 
    
Tabell 1: Anser du att ämnet Idrott och Hälsa kommer att ha betydelse när det gäller ditt val 
om att vara fysiskt aktiv i framtiden? 
 
Årskurs   7 8 9   Totalt  
       
Mycket betydelsefull 7 9 4 20 
Ganska betydelsefull 12 21 10 43 
Inte särskilt betydelsefull 4 2 3 9 
Inte alls betydelsefull 0 0 0 0 

  
Tabellen visar antal elever och årskurs n=72. 
     
  
Sammanfattningsvis så visar svaren på frågorna om ämnets betydelse att dom allra flesta 
anser att ämnet har ganska stor betydelse för varje enskild individ.  
 
En majoritet av eleverna anser att lektionsinnehållet i ämnet Idrott och hälsa är mycket viktigt. 
En tydligt tendens är att eleverna i årskurs 8 anser att innehållet är mycket betydelsefullt. Det 
är mycket tydligt att eleverna både värderade innehållet och ämnet Idrott och hälsas existens i 
skolundervisningen. Det är fler antal elever som anser att existensen är viktigare än själva 
innehållet. Se frekvenstabell nedan över fråga 6.   
 
Tabell 2: Är det viktigt att ämnet Idrott och Hälsa finns med i skolundervisningen? 
 
Årskurs   7 8 9  Totalt 
      
Mycket viktigt  19 28 16 63 
Ganska viktigt  2 2 1 5 
Inte särskilt viktigt  2 2 0 4 
Inte alls viktigt  0 0 0 0 

 
Tabellen visar antal elever och årskurs n=72. 
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Samtal och dialog  
 
På frågorna som rör samtal och dialog i ämnet Idrott och hälsa så svarar en majoritet av 
eleverna att de ibland samtalar om Idrott och hälsas betydelse vid valet av livsstil. Intressant 
är att det finns elever som aldrig samtalar om ämnets betydelse när det gäller livsstil.  
 
Figur 1: Hur ofta pratar du om ämnet Idrott och Hälsas betydelse när det gäller ditt val av 
livsstil ? 
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Figur 1, staplarna motsvarar antal elever och årskurs n=72. 
 
När det gäller hur ofta eleverna samtalar om nyttan av att vara fysisk aktiv i vardagen så 
framkommer det att även här så är alternativet ibland mest frekventa. Det intressanta är i en 
jämförelse mellan fråga 3 och 9 så ökar antalet elever som anser att alternativ sällan passar 
bäst in.  
 
Figur2: Brukar du diskutera med dina kompisar om nyttan av att vara fysisk aktiv i vardagen? 
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Figur 2, staplarna motsvarar antal elever och årskurs n=72. 
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På frågan om ämnet Idrott och hälsa blir bättre om innehållet diskuteras mera grundligt under 
idrottslektionen anser eleverna att alternativ ibland stämmer bäst in på deras åsikt. Intressant  
är att svaret på om ökad dialog med läraren har någon betydelse så har det stora flertalet 
elever ingen egen bestämd åsikt. 
 
Figur 3: Jag vill ha en ökad dialog med läraren omkring innehållet i ämnet Idrott och Hälsa! 
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Figur 3, staplarna motsvarar antal elever och årskurs n=72. 
 
Om dialog i ämnet Idrott och hälsa ökar den personliga kunskapen i ämnet. Är tendensen som 
framkommer att flertalet är osäkra och de som är av en annan åsikt anser att alternativet 
instämmer ibland passar bäst in. Se tabell nedan 
 
Tabell 3: En dialog i ämnet Idrott och Hälsa ökar min kunskap i ämnet! 
 
Årskurs   7 8 9 Totalt 
      
Instämmer helt 6 3 3 12 
Instämmer ibland 6 12 5 23 
Vet ej/ obestämd 9 13 5 27 
Tar avstånd ibland 2 3 3 8 
Tar helt avstånd  0 1 1 2 

 
Tabellen visar antal elever och årskurs n=72.  
 
På påståendet huruvida samtal och dialog i ämnet Idrott och hälsa skapar ett tydligare  
livslångt rörelse intresse har flertalet ingen bestämd åsikt. Sammanfattningsvis visar resultatet 
att eleverna inte har någon bestämd åsikt om frågorna kring samtal och dialog i ämnet Idrott 
och hälsa. 
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Elevers syn om lärandet 
 
När det gäller hur betydelsefullt det är att lära sig något i ämnet Idrott och hälsa anser det 
stora flertalet (50st) av eleverna att det är mycket betydelsefullt. Den totala bilden är positiv 
vilket innebär att alternativen mycket betydelsefullt och ganska betydelsefullt visar sig vara 
mest svarsfrekventa. En överraskning är att när eleverna får frågan om dom funderar på vad 
de lär sig under en idrottslektion så visar det sig att alternativet ibland blir mest frekvent, 
vilket talar mot resultatet på frågan om hur betydelsefullt det är att lära sig något under en 
idrottslektion.  
 
Figur 4: Funderar du kring vad du får lära dig under en idrottslektion ?  
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Figur 4, staplarna motsvarar antal elever och årskurs n=72 
 
 
Även när det gäller påståendet om att ämnet Idrott och hälsa inte kräver någon 
tankeverksamhet så visar resultatet att eleverna (28st) anser att alternativet vet ej/obestämd 
passar bäst in. Intressant är att elever i årskurs 8 och 9 i stor utsträckning tar avstånd ifrån 
påståendet. Resultatet på frågan är överraskande då samma elever anser det vara viktigt att 
lära sig något i ämnet Idrott och hälsa. Det stora flertalet av eleverna har en positiv bild om att 
få teoretisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa.  
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Diskussion  
 
Vi börjar vår diskussion med att behandla undersökningens validitet och reliabilitet därefter 
kommer vi att behandla resultatdiskussionen och avsluta med en slutsats och förslag till 
fortsatt forskning 
 
Validitet  
 
Med validitet avses tillförlitligheten på mätinstrumenten, om det som mäts är det som avses 
att mätas i enlighet (Patel & Davidsson, 1994). Vi väljer enkät som undersöknings metod för 
att enkät passar vår frågeställning och det faktum att vi har en begränsad tid med att göra 
undersökningen. Vi anser att både intervju och observation kräver mer tid med 
urvalspersonerna för att få ett bra resultat. Vi anser att vi får ut vad vi avser att mäta med 
enkätundersökningen och därför anser vi att den har hög validitet, enligt med Trost (2001).  
En svaghet kan vara att enkätfrågornas karaktär när det gäller att undersöka huruvida elever 
har samtal, dialog och funderingar om bildningsvärdet i ämnet Idrott och hälsa är av sådan art 
att eleverna inte tolkar den rätt trots att vi är på plats för att förklara eventuella oklarheter.     
 
Reliabilitet  
 
Med reliabilitet menar Patel & Davidsson (1994) i vilken grad olika faktorer kan påverka 
resultatet. Undersökningen hade enligt oss hög reliabilitet. Enkätundersökningen kan 
naturligtvis haft sina brister eftersom vi endast genomförde undersökningen på en enda skola, 
med två anställda idrottslärare. Trots att vi hade liknande erfarenheter från andra skolors 
idrottsundervisning när det gäller val av innehåll i ämnet idrott och hälsa så kan vi ju inte med 
bestämdhet säga att det resultat vi fick fram gäller rikstäckande på Sveriges övriga skolor. Vi 
upplevde inte att undersökningen gjorde att någon kände obehag med frågeställningarna. En 
egen reflektion kring reliabiliteten är att det kan ha påverkats och styrts av att eleverna visste 
att vi är blivande idrottslärare och därmed intresserade av ämnets innehåll och då är det 
rimligt att anta att eleverna ville svara ”rätt” när det gäller reflektion, samtal och dialogens 
betydelse för ämnet Idrott och hälsa. Resultatet skulle kanske ha blivit annorlunda om någon 
annan gjort samma undersökning med en annan inställning till ämnet Idrott och hälsa. 
Ytterligare en orsak, enligt oss så är det en omöjlighet att veta hur sanningsenliga och 
ambitiösa eleverna var i sina svar.  
 
Resultat diskussion  
 
Huvudsyftet med undersökningen är att ta reda på om en ökad dialog och mera samtal i ämnet 
Idrott och hälsa kan förtydliga ämnets syfte. Enligt studien så är eleverna generellt sett inte 
vana att föra ett samtal eller en dialog i ämnet Idrott och hälsas. Enligt [Lpo94] så är dialogen 
ett verktyg i alla ämnen i skolan och enligt vår mening så används varken samtal eller dialog i 
någon större utsträckning i ämnet Idrott och hälsa. Detta syns tydligt i skolprojekt (2001)   
som visar att endast 5% av idrottslektionen består av teoretiska moment.   
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Vår undersökning visar att ämnet Idrott och hälsa ofta behandlas i skolan som ett ämne främst 
för avkoppling från de mera teoretiska studierna i dom övriga skolämnena. Majoriteten av 
eleverna anser att ämnet har en viss betydelse när det gäller deras val att vara fysisk aktiv 
både i nutid och i framtiden. Det positiva är att ingen elev anser att ämnet Idrott och hälsa inte 
har någon betydelse alls för dem när det gäller deras fysiska aktivitetsgrad. Eleverna upplever 
ämnet Idrott och hälsa som roligt och meningsfullt och någonting som kan inspirera de till nya 
fritidsaktiviteter. Detta är i linje med en tidigare gjord utvärdering av Skolverkets rapport 
(2002).  
 
Utbudet när det gäller fritidsaktiviteter har ökat markant under de senaste decennierna. 
Skolidrotten lever kvar i ett mer traditionellt utbud av aktiviteter och följer inte alltid med i de 
nya fritidstrenderna, enligt oss. Vad det beror på kan vi bara spekulera i, om det är avsaknad 
av resurser, lektionstid eller kunskapsbrist hos läraren.      
 
Studien visar på en intressant tendens, nämligen att eleverna tycker att ämnet Idrott och hälsa 
är viktigt både sett ur ett innehållsmässigt perspektiv och det faktum att det finns med i 
skolundervisningen. Att idrottslektionerna uppfattas som ett träningstillfälle för de fysiskt 
inaktiva eleverna är en utbredd uppfattning ibland elever enligt Skolverkets rapport (2002).     
Skolan blir allt mer komplex när det gäller vad som skall läras under skoltiden med allt fler 
ämnen som eleverna måste behärska och då kan idrotten med dess relativt enkla innehåll 
enligt oss, ses som ett andningshål från övrig verksamhet.  
  
Det finns en klar majoritet som anser det vara mycket viktigt att lära sig någonting i samband 
med undervisningen. Trots denna tydligt positiva bild på ämnets viktighet så visar studien att 
endast ett fåtal elever funderar på vad man får lära sig i ämnet Idrott och hälsa. Vi anser att 
när eleverna svarar att ämnet Idrott och hälsa är viktigt så är de starkt påverkade av den 
massmediala bilden, där hälsa diskuteras i stor utsträckning. Eleverna vet att det är viktigt att 
röra på sig och därför svarar de att ämnet är viktigt men, enligt oss så reflekterar de inte över 
vad idrottsundervisningen skall leda till i ett framtida perspektiv.   
 
Det moderna samhället som vi lever i har gjort att vi i allt högre grad blir inaktiva och 
avsaknaden av fysisk ansträngning leder till allt fler livsstilsrelaterade ohälsofaktorer. Modern 
forskning som till exempel Statens folkhälsoinstituts rapport (2002) visar att fysisk aktivitet är 
ett av de enklaste sätten att förbättra och behålla hälsan. Vi anser att idag är folk väldigt 
medvetna om vikten av att vara fysisk aktiv men allt färre väljer att vara det i sin vardag. På 
grund av detta kommer skolidrotten att ha en ännu viktigare roll när det gäller att i framtiden 
skapa kunskap och förståelse hos unga till ett fysiskt aktivt liv.  
 
På grund av att teknologins framsteg de senaste århundradet har människan blivit mindre 
fysisk aktiv. Att gå i ett varuhus och jämföra hur många som tar trapporna och hur många som   
tar rulltrappan säger ganska mycket om utvecklingen mot att vi inte rör på oss om vi inte 
måste, enligt oss. Vi anser likt Engström (2000) att det moderna samhället gör oss alltmer 
inaktiva som får konsekvenser med exempelvis mindre spontanidrott ute på gatorna och mer 
stillasittande inomhus.   
  
Den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan skall inte underskattas, enligt oss. Ekblom och 
Nilsson (2001) menar att livsstilsrelaterade ohälsofaktorer ökar stadigt ibland yngre och vi 
menar att skolidrotten tillsammans med samhället i stort har ett stort ansvar för att vända 
trenden till ett mer fysiskt aktivt liv för alla i vårt samhälle.  
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Gymnastik och numera Idrott och hälsa har spelat en stor roll i skolan och samhället när det 
gäller folkhälsan. Allt från Linggymnastiken på 1800-talet till dags dato. Att gå från styrd 
undervisning till [Lpo94] där det är mer fritt att göra vad den enskilda skolan själv bestämmer 
kan, enligt oss få konsekvenser om inte uppgiften ibland idrottslärarna tar sin uppgift på 
fullaste allvar. 
 
Synen på Idrott och hälsa som skolämne måste förändras från att vara endast ett ”roligt” ämne 
till att bli ett både roligt och bildande ämne. Annerstedt, Pettersen och Ronholt (2001) tar upp 
en insändare där en teoretisk lärare på en skola vädrar sitt förakt för vad som lärs ut på 
idrotten, och vi menar att om inte bildningsperspektivet ökas i ämnet så kanske läraren har fog 
för sin kritik. Läroplanen [Lpo94] betonar tydligt att alla kunskapsformer som gör att lärandet 
blir bättre skall ingå, och då menar vi att det bör göra det också. Vi anser likt läroplanen 
[Lpo94] som säger att kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet ska gälla även i ämnet Idrott och hälsa som också har sin kunskap 
som i sig själv är värdefull            
 
Bilden av att ämnet Idrott och hälsa bidrar till att aktivera de som är fysiskt inaktiva på 
fritiden existerar både ibland elever, föräldrar och lärare. Med det få timmar som ämnet Idrott 
och hälsa har så är det en omöjlighet att tillgodose rörelsebehovet hos den enskilde eleven. Vi 
anser att elever skall utbildas så att de själva kan ta ansvar över sin egen träning i ett livslångt 
perspektiv. Även de som tränar mycket på fritiden behöver som vi ser det även träning i att 
reflektera över vad som tränas och varför det tränas. Vi ser annars en risk att allt för många 
ungdomar slutar träna för att de ledsnat utan att insett den livslånga nyttan med träningen. 
Carlgren (1994) anser att skolan måste ge de praktiska ämnena chansen att teoretiskt 
reflektera över vad som görs.  
 
Att få eleverna att reflektera över vad som lärs ut i idrottsundervisningen ser vi som ett 
centralt tema i vår kommande undervisning för att få ut vårt budskap. I skolverkets rapport   
(2002) tas det upp att idrottsämnet bara verkar vara ett ämne för görande och inte för ett 
lärande.        
 
Hur skall vi kunna få till stånd den här förändringen med nuvarande timantal och läroplan. Vi 
menar att en attitydförändring hos både elever som idrottslärare måste ske. Naturligtvis kan vi 
inte dra alla elever och lärare över en kam utan vi pratar om en generell förändring i synsätt 
hos gemene individ. När vi har tittat på vad idrottslärarna har svarat i skolverket (2002) när 
det gäller hur de ser på ämnet Idrott och hälsa så kan vi se att lärarna själva ofta är väldigt 
fysiskt aktiva och vill förmedla den känslan vidare till eleverna samtidigt som de har roligt.  
Frågan blir då varför inte lärarna kan få ut det budskapet så eleverna förstår det? När det 
gäller hur eleverna ser på ämnet Idrott och hälsa så står det i samma rapport från skolverket, 
(2002) att eleverna uppfattar ämnet som roligt och intressant, men inte bildande.  
 
Koppling till läraryrket  
 
Att vi som blivande lärare är intresserade av vad eleverna har för uppfattningar om det ämne 
som vi har för avsikt undervisa i är ju en självklarhet. Idén till arbetet uppkom under tiden vi 
gick inriktningen Idrott och hälsa och var ute på verksamhetsförlagd utbildning. Efter som 
ingen av oss hade någon erfarenhet ifrån skolans pedagogiska verksamhet så var vi relativt 
oskrivna blad, när det gäller om hur den svenska skolundervisningen bedrivs och framförallt 
vad som lärs ut. Men liksom de allra flesta som inte arbetar i skolan har vi ändå en personlig 
bild om hur det ser ut i skolan. Bilden är baserad på våra egna minnen från tiden då vi själva 
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gick i skolan. Efter att ha gjort ett par verksamhetsförlagda veckor så började den verkliga 
bilden av skolan klarna och då framförallt bilden av ämnet idrott och hälsa. 
Universitetsstudierna i ämnet Idrott och hälsa var väldigt seriösa och innehållsrika, vi läste allt 
om barns motoriska utveckling, kroppens olika sinnen och koordination plus en hel del till.  
 
Syftet är helt enkelt att vi ska få en så hög kompetens att vi utifrån den själva ska kunna bygga 
upp roliga övningar anpassade efter en klass ålder. Inget negativt eller konstigt med detta, 
men den verksamhetsförlagda utbildningen visar på ett tydligt sätt att ämnet Idrott och hälsa 
ofta undervisas på ett sätt där en stor del av kunskapen stannar kvar hos läraren. 
Uppfattningen att idrottslärare som är både intresserade och kunniga om kroppens anatomi 
inte undervisar om det ute i skolorna blir allt tydligare, enligt oss. Denna insikt plus den att 
ämnet har en stämpel av att vara roligt och lekfullt, men inte viktigt får oss att börja diskutera 
om en förändring av innehållet kan göra så att både statusen och nyttan med ämnet på ett helt 
annat sätt än tidigare tydliggörs. 
 
Att ämnet Idrott och hälsa har ett kunskapsvärde i klass med vilket av grundskolans övriga 
ämnen, är enligt oss självklart. Men att få lärare i andra ämnen och elever att inse detta är 
ingen lätt uppgift. Det är i den här problematiken själva iden med rapporten tog sin grund.  
 
Vi menar att genom att införa mer av dialog, samtal och reflektion i ämnet Idrott och hälsa 
kan det förbättra ämnets status och tydliggöra ämnets mening. Undersökningen visar på det 
faktum att elever har en positiv bild av idrotten men den visar också att de nästan aldrig 
funderar kring vad som lärs  på Idrott och hälsa. 
 
Med den kunskapen i ryggen så är det självklart att vi i framtiden kommer att förändra det 
traditionella sättet att undervisa i ämnet Idrott och hälsa. Visst kommer det att exempelvis 
undervisas i fotboll på våra lektioner men på sätt där eleverna först ha fått en förståelse i vad 
fotboll faktiskt innehåller, det är den kunskapen som vi inte vill behålla för oss själva.    
 
Den slutsats vi drar är att både lärare och elever uppfattar att idrottsämnet är roligt men 
samtidigt så fortsätter den generella inaktiviteten hos ungdomar idag. Det vi anser är att en 
förändring i innehållet måste komma till stånd i ämnet Idrott och hälsa för att försöka ändra 
skolelevers inställning till fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv Vi menar att ämnet Idrott 
och hälsas innehåll måste förändras till att bli mera djupsinnigt och mindre praktiskt görande. 
I vår framtida undervisning vill vi ibland annat ha teoripass i ämnet Idrott och hälsa invävd i 
den praktiska undervisningen i syfte att ge så mycket kunskap som möjligt till eleverna.  
     
Undervisningen bör enligt oss ha mer samtal och dialog invävd i lektionerna för att på så sätt 
öka förståelsen varför undervisningen ser ut som den gör. Vi menar liksom Annerstedt, 
Pettersen och Ronholt (2001) att utan dessa moment sker inget lärande. Men att som idag bara 
ha ett huvudmoment utan att förklara vad dess syfte är skapar ingen helhet. Att istället 
förklara momentets olika innehållsmässiga detaljer skapar en helhet i undervisningen. På så 
sätt tror vi att det går att förklara nödvändigheten med att vara fysisk aktiv, inte bara i 
skolåldern utan i ett livslångt perspektiv.  
 
Raustorp (2000) skriver om en ”rörelsebildad” person som tar ansvar för sin egen träning på 
ett välbalanserat sätt. Vi menar att om inte kunskapen används på rätt sätt så har individen inte 
förstått vad den lärt sig. Vad vi menar med det är att oavsett om eleven inte tycker att idrotten 
är rolig så skall den teoretiska kunskapen delges så att eleven förstår att fysisk aktivitet är 
nödvändig i ett livslångt perspektiv.  
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Fortsatt forskning  
 
När vi läste om tidigare forskning i ämnet Idrott och hälsa så upptäckte vi att den ofta 
handlade om det fysiska görandet och diskussionen om det minskade timantalet i ämnet och 
mindre om själva innehållet i lektionerna. I stället för att fokusera på att få mer tid till ämnet 
som vi naturligtvis inte är negativt inställda till så anser vi att diskussionen om ämnets 
karaktär och substans borde diskuteras mer. Vi anser att det skulle vara intressant att titta på 
hur bildningsvärdet i ämnet Idrott och hälsa skulle kunna förbättras och därmed likställas med 
de mer teoretiska ämnena. Att göra en studie om huruvida införande av läromedel i ämnet 
Idrott och hälsa skulle bidra till en ökad förståelse för ämnets syfte och eventuellt bidra till att 
statusen på ämnet höjs skulle vara intressant att följa.     
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Enkät   Bilaga 1 

 
Elevsyn på ämnet Idrott och Hälsa i skolan ? 

 
Namn:………………………………………………………. 
 
Årskurs:………. 
 
1) Anser du att ämnet Idrott och Hälsa har betydelse när det gäller ditt val av att vara fysiskt 
aktiv i dagsläget? 
  
 Mycket betydelsefullt     
 Ganska betydelsefullt   
 Inte särskilt betydelsefullt  
 Inte alls betydelsefullt   
  
2) Anser du att ämnet Idrott och Hälsa kommer att ha betydelse när det gäller ditt val om att 
vara fysiskt aktiv i framtiden? 
  

Mycket betydelsefullt     
 Ganska betydelsefullt   
 Inte särskilt betydelsefullt  
 Inte alls betydelsefullt   
 
3) Hur ofta pratar du om ämnet Idrott och Hälsas betydelse när det gäller ditt val av livsstil ? 

 
Ofta     

 Ibland      
 Sällan       
 Aldrig     
 
4) Hur viktigt anser du innehållet i lektionerna i ämnet Idrott och Hälsa vara ?  
 

Mycket viktigt     
 Ganska viktigt    
 Inte särskilt viktig    
 Inte alls viktigt    
 
 5) Hur betydelsefullt anser du att det är att lära sig något i ämnet Idrott och Hälsa? 
  

Mycket betydelsefullt     
 Ganska betydelsefullt   
 Inte särskilt betydelsefullt  
 Inte alls betydelsefullt   
 
 
 



 

 
6) Är det viktigt att ämnet Idrott och Hälsa finns med i skolundervisningen? 
  

Mycket viktigt     
 Ganska viktigt    
 Inte särskilt viktig    
 Inte alls viktigt    
 
7) Rangordna ämnet Idrott och Hälsa utifrån dessa alternativ när det gäller hur viktigt som du      
anser det vara. Enligt en skala 1-5. Där 1 är oviktigt och där 5 mycket viktigt    
 

Svenska   ……….. 
 Matematik  ……….. 
 Slöjd   ……….. 

Engelska  ……….. 
Idrott och hälsa  ……….. 

 
8) Har ämnet Idrott och Hälsa någon betydelse för dig? kryssa i det alternativ som stämmer 
bäst in på dig.   
 

Mycket betydelsefullt     
 Ganska betydelsefullt   
 Inte särskilt betydelsefullt  
 Inte alls betydelsefullt   

 
9) Brukar du diskutera med dina kompisar om nyttan av att vara fysisk aktiv i vardagen?   

Ofta      
 Ibland      
 Sällan       
 Aldrig     
 
10) Funderar du kring vad du får lära dig under en idrottslektion   

  
Ofta      

 Ibland      
 Sällan       
 Aldrig      
 
11) Skulle ämnet Idrott och Hälsa bli bättre om innehållet diskuterades mera grundligt under 
idrottslektionerna?   
 

Högst troligt     
 Troligt     
 Mindre troligt     
 Inte alls troligt    
 
 
 
 



 

 
Ta ställning till följande påståenden: 
 
12) Enligt styrdokumenten så skall eleven ha ett reflekterande förhållningssätt i ämnet Idrott 
och Hälsa. ? Ämnet Idrott och Hälsa kräver ingen tankeverksamhet! 
 

Instämmer helt    
 Instämmer delvis    
 Vet ej / obestämd   
 Instämmer inte    

Instämmer inte alls   
        
13) Jag vill ha en ökad dialog med läraren omkring innehållet i ämnet Idrott och Hälsa!  

  
Instämmer helt    

 Instämmer delvis    
 Vet ej / obestämd   
 Instämmer inte    

Instämmer inte alls   
 
14) Teoretisk undervisning ökar min förståelse för ämnet Idrott och Hälsa!  
 

Instämmer helt    
 Instämmer delvis    
 Vet ej / obestämd   
 Instämmer inte    

Instämmer inte alls   
 
15) En dialog i ämnet Idrott och Hälsa ökar min kunskap i ämnet!  
 

Instämmer helt    
 Instämmer delvis    
 Vet ej / obestämd   
 Instämmer inte    

Instämmer inte alls   
 
16) Samtal och dialog i idrottsundervisningen skapar på ett tydligare sätt ett livslångt rörelse 
intresse!   

Instämmer helt    
 Instämmer delvis    
 Vet ej / obestämd   
 Instämmer inte    

Instämmer inte alls   
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