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Abstrakt 
 
För fysiskt inaktiva elever kan undervisningen i idrott och hälsa utgöra deras enda 
möjlighet till att få testa olika idrottsliga aktiviteter. Trots detta får didaktiska frågor ofta 
stå åt sidan när läraren ska utforma idrottsundervisningen. Istället påverkas läraren i 
mångt och mycket av egna intressen när han/hon idag ska planera lektionerna i idrott och 
hälsa, som idag till stor del har kommit att innehålla olika bollaktiviteter. Bollaktiviteter 
är visserligen populära hos de flesta av dagens elever men det finns också ett fåtal elever 
som är missnöjda över att dessa utgör en så pass stor del av innehållet. Syftet med 
examensarbetet har varit att undersöka hur vi som blivande lärare kan arbeta för att 
påverka fysiskt inaktiva och ointresserade grundskoleelevers inställning till idrott och 
hälsa. Studien har genomförts både ur ett didaktiskt perspektiv och ur ett hälsoperspektiv. 
De metoder vi har använt är intervjuer och aktionsforskning. Undersökningsgruppen har 
bestått av fyra elever i årskurs 9 i Luleå kommun. Resultatet visar att eleverna är mer 
aktiva och att de tycker att det är roligare om innehållet är varierat och om de får planera 
lektionernas innehåll utifrån deras egna intressen. Av resultatet framgår det också att det 
kan vara en fördel att arbeta med mindre grupper, eftersom dessa elever då trivs bättre 
och känner sig duktigare. Dessutom önskar eleverna få testa ”annorlunda aktiviteter”. 
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Inledning 
 
Vi kommer i vår framtida yrkesroll dagligen att ha kontakt med elever som inte visar 
något eller lite intresse för idrott och hälsa och för oss blivande idrottslärare väntar därför 
stora utmaningar. Vi tycker därför att det skulle vara intressant för oss att genomföra 
denna undersökning som syftar till att se om och i sådana fall hur vi som blivande lärare 
kan påverka fysiskt inaktiva grundskoleelevers inställning till idrott och hälsa. Självklart 
finns det elever som tycker att idrott är det roligaste som finns och mer än gärna utövar 
fysiska aktiviteter men det är inte dessa elever vi har intresserat oss för i denna studie. 
  
För att kunna besvara syftet har vi valt att arbeta med frågor och problem som rör 
undervisningen och därför kommer det didaktiska perspektivet att ligga i fokus. Inom 
didaktikens område har vi bland annat valt att undersöka vad idrottsläraren bör tänka på 
vid val av arbetssätt och innehåll, samt hur ett ökat elevinflytande kan påverka elevers 
intresse för fysisk aktivitet. Enligt Eriksson (2002) kan lektionerna i idrott och hälsa vara 
dessa elevers enda möjlighet till fysisk aktivitet och därför har vi valt att delvis analysera 
resultatet ur ett hälsoperspektiv. 
 
Bakgrund 
 
Arbetssätt och innehåll i dagens idrottsundervisning 
 
En viktig del i det didaktiska fältet utgörs, enligt Annerstedt (2001), av vilka 
arbetsmetoder idrottsläraren väljer att använda sig av. Han menar vidare att arbetssättet 
kan ha en avgörande betydelse för vilket innehåll idrottsläraren väljer och tvärtom. För 
läraren är det viktigt att arbeta på ett sätt som inte känns enformigt för eleverna, eftersom 
en tråkig undervisning lätt kan leda till att eleverna tappar intresset för ämnet idrott och 
hälsa och därför inte är lika aktiva under lektionerna. Istället bör läraren tänka på att 
arbetssättet ska vara omväxlande och utgå från enskilda individer. Annerstedt menar 
vidare att läraren också ska tänka på att instruktionerna ska vara enkla och få, eftersom 
det annars lätt kan uppstå missuppfattningar bland eleverna. Av samma anledning bör 
läraren inte använda sig av ett krångligt språk när han/hon ska förklara olika övningar. 
Sist men inte minst visar tidigare forskning att det är betydelsefullt att läraren ger positiv 
feedback till eleverna, det vill säga att han/hon berömmer eleverna för deras insatser. 
Samtidigt har tidigare forskning konstaterat att så kallad negativ feedback kan vara värre 
än att inte ge någon feedback över huvudtaget, eftersom sådan feedback kan framkalla ett 
”negativt klimat”. Exempel på sådan feedback kan vara att tillrättavisa eleverna när de 
inte utför en rörelse exakt så som läraren har instruerat eller påpeka att eleverna kan 
prestera bättre och springa fortare.       
 
Passar innehållet i dagens idrottsundervisning elevernas intressen? Enligt Erikssons et al. 
(2003) undersökningar är flickor och pojkar inte intresserade av samma sorts aktiviteter. 
Medan aktiviteter som består av styrke- och konditionsövningar i överlag verkar passa 
pojkars intressen bättre så är aerobics och dans (det vill säga aktiviteter som inte ges 
mycket utrymme på lektionerna) populärast hos flickorna. Allra bäst gillar pojkarna olika 
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bollaktiviteter. Även flickor verkar vara intresserade av bollaktiviteter, men inte i samma 
utsträckning som pojkarna. Idag består lektionerna av ca: 70 % bollaktiviteter, vilket 
skulle kunna ses som något positivt på grund av populariteten hos eleverna. Dock 
uttrycker en del elever ett missnöje över innehållet och vill istället hellre prova på nya 
aktiviteter. 
 
Meckbach och Söderström (2002) menar att ämnets målfrågor och frågor av mer 
didaktiskt karaktär ofta får stå åt sidan på grund av idrottslärarna som istället ”…både 
producerar och reproducerar sina egna upplevda idrottsminnen och kulturhistoriska 
idrottstraditioner.” (ibid., s. 227) Ett exempel på detta är att många av dagens idrottslärare 
någon gång har varit eller fortfarande är idrottstränare och att detta starkt påverkar hur de 
väljer att utforma undervisningen. Detta behöver dock inte bara vara en svaghet utan kan 
också vara en styrka, eftersom läraren på grund av detta kan ha goda ämneskunskaper 
(ibid.). Vad är det då som kännetecknar en god idrottslärare? Denna fråga är, enligt 
Annerstedt, Dieserud och Elvestad (2004) egentligen omöjlig att ge något exakt svar på 
men de ger ändå några förslag på vilka egenskaper och förmågor som de tycker att en bra 
lärare i Idrott och hälsa bör besitta. Som exempel på viktiga egenskaper nämner de goda 
ämneskunskaper, gott självförtroende och god initiativförmåga. Förmågan att kunna få 
andra att växa med uppgiften är en annan viktig aspekt av vad som är utmärkande för en 
bra idrottslärare. Vidare framhåller de att en god lärare ger uppmärksamhet åt och bryr 
sig om alla individer i gruppen och sedan lockar fram det bästa hos dem. Annerstedt et al. 
nämner därtill ytterligare två förmågor som karakteriserar en bra idrottslärare. För det 
första måste en god lärare, enligt dem, kunna inse att alla elever är bra på något och för 
att lyckas stärka elevens självförtroende gäller det för läraren att kunna anpassa innehåll 
och arbetssätt utifrån den enskilda elevens styrkor. För det andra måste lärare kunna 
skapa en trygghet i gruppen och minska elevernas rädsla för att misslyckas. Först då kan 
varje individ utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och lyckas uppnå de uppsatta 
målen som beskrivs i kursplanerna för Idrott och hälsa samt 1994 års läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet [Lpo94] (ibid.). 
 
Annerstedt (2001) menar vidare att elevernas intresse av att delta i undervisningen beror 
på idrottslärarens förmåga att kunna visa upp ett innehåll som känns engagerande och 
meningsfullt för eleverna. Om eleverna tycker att innehållet är tråkigt och meningslöst 
uppstår också lätt disciplin- och organisationsproblem.  
 
Innehållet i ämnet idrott och hälsa på grundskolan utgörs idag i mångt och mycket av 
olika idrottsgrenar, som har stora likheter med de tävlingsaktiviteter som erbjuds i 
idrottsföreningarna på fritiden (Karlefors, 2002). ”I skolan är dock inte den uttalade 
avsikten med idrottsaktiviteterna att tävla eller kora en vinnare, utan att befrämja elever 
kunskaper och möjligheter att sköta sin egen hälsa” (ibid., s. 7). Karlefors säger dessutom 
att de innehållsproblem som ämnet idag lider av kan ha uppstått som en följd av dess 
historiska utveckling (ibid.). Med detta som utgångspunkt beskrivs i nästa avsnitt hur 
idrottsämnet har utvecklats innehållsmässigt från 1800-talets början till och med 
införandet av Lpo94. 
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Idrottsämnets historiska utveckling 
 
Fysisk fostran började etableras som ett skolämne när linggymnastiken slog igenom i 
början av 1800-talet. Anledningen till att de första försöken att införa fysisk fostran i 
undervisningen då togs var inrättandet av en gymnastiklärarutbildning vid namn 
Gymnastiska Central Institutet [GCI] år 1813. Initiativtagare till grundandet av denna 
utbildning var den svenska linggymnastikens fader, Per Henrik Ling. Införandet av fysisk 
fostran som en obligatorisk del i undervisningen gick emellertid långsamt. 
Gymnastiksalarna var till en början i dåligt skick, lärarna saknade den utbildning som 
krävdes och intresset var svagt både från allmänheten och från politikernas sida. Därtill 
fanns det ytterst få anvisningar och läroböcker som gymnastiklärarna kunde rätta sig 
efter. Innehållet i undervisningen, som var utformade utifrån Per Henrik Lings tankar och 
idéer, bestod till störst del av militär- och medikalgymnastik (Annerstedt, 1989). Lings 
mål med undervisningen var att den skulle vara vetenskapligt förankrad och de 
gymnastiska övningarna var därför utformade i enlighet med dåtidens medicinska och 
fysiologiska forskning (Engström, 1989). ”Varje rörelse och kroppsställning skulle vara 
exakt formbestämd och utföras korrekt för att få avsedd verkan” (ibid., s. 26). Trots den 
relativt långsamma utvecklingen under 1800-talets första hälft kom ämnet så småningom 
att skapa ett visst intresse bland Sveriges befolkning. Anledningen till detta var de 
militära inslagen, vars övningar kom att betraktas som nödvändiga förberedelser inför 
den då, enligt Annerstedt (1989), populära värnplikten. Sverige ansågs behöva starka 
gossar som kunde försvara rikets gränser vid eventuella hot utifrån. På grund av de 
militära inslagens starka ställning kom undervisningen att riktas till pojkar och av samma 
anledning leddes undervisningen enbart av män. 
 
Skolgymnastiken blev under P-H Lings tid inte skolbildande i någon vidare mening, utan 
detta skedde först på 1860-talet när hans son Hjalmar Ling skapade ”tabeller”, så kallade 
dagövningar, och rörelseförråd som han sedan gav ut i tryckt form. Rörelserna och 
”ställningarna” som eleverna skulle utföra var utformade så att de skulle korrigera 
kroppens anatomi och hållning efter bestämda kroppsliga ideal. Utmärkande för 
rörelserna var den så kallade växelsidigheten: ”Man skulle med andra ord alltid se till att 
vänster sida, arm och ben tränades lika mycket som den högra och att en lämplig växling 
där ägde rum” (Engström, 1989, s. 27). Därutöver saknades inslag av prestationsinriktade 
färdighetsövningar, eftersom det fanns en stor osäkerhet om huruvida dess effekter var 
hälsofrämjande eller inte. Det var nämligen en nödvändighet, ansåg lingianerna, att alla 
övningarna inom linggymnastiken hade en medicinsk grund att stå på (ibid.). 
   
Att flickorna också var i behov av att röra på sig under gymnastiklektionerna började 
uppmärksammas först i slutet av 1860-talet. Dock kom inte flickornas undervisning att 
ges något större utrymme förrän vid sekelskiftet 1900-tal. Istället dominerades perioden 
1860 till 1890 av militära dagövningar och skolgymnastiken var därför nästan uteslutande 
något som enbart pojkar skulle ägna sig åt. Anledningen till att flickorna ofta inte gavs 
någon som helst möjlighet att delta berodde till stor del på att sjukgymnastiken nästan 
helt försummades under denna period. Fortfarande hade en ämnet en ganska svag 
position och gymnastikundervisningen fungerade mycket dåligt runt om i landet enligt 
dåtidens folkskolinspektörer (Annerstedt, 1989).  
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Linggymnastiken behöll sin ledande position i kroppsövningsämnet även under 1900-
talets första hälft. Innehållsmässigt kom dock ämnet att genomgå en del förändringar och 
många av linggymnastikens dagövningar ersattes så småningom av lek och idrott (ibid.). 
Sedermera kom linggymnastiken att försvagas ytterligare och under 1900-talets andra 
hälft kom innehållet alltmer att förändras till förmån olika idrottsgrenar och 
färdighetsträning. Denna utveckling berodde, enligt Engström (2002a), dels på att 
idrottsrörelsen gjorde allt starkare framsteg inom skolans värld och dels på att ämnet och 
dess innehåll i allt större utsträckning motiverades utifrån det fysiologiska 
kunskapsområdet. Att ämnet under senare delen av 1900-talet genomgick en 
innehållsmässig förändring tydliggjordes inte minst under 1980-talet när ämnets namn 
förändrades till Idrott i och med införandet av 1980 års läroplan för grundskolan [Lgr80]. 
Meckbach och Söderström (2002) skriver att staten nu för första gången i ämnets historia 
angav att pojkar och flickor skulle undervisas tillsammans och att skolan skulle verka för 
jämställdhet mellan könen. Detta kom att få betydelse för ämnets innehåll och utforming 
och enligt lärarutbildaren Barbro Carli innebar samundervisningen att de traditionella 
manliga idrotterna ökade i omfattning. Samtidigt menar hon att lektionerna i idrott och 
hälsa väldigt sällan kom att bestå av dans och gymnastik som en följd av detta (Carli i 
Meckbach och Söderström, 2002).   
 
1990-talet präglades av att eleverna, liksom de olika skolorna runt om i landet, gavs allt 
större frihet. Fortfarande utgjordes innehållet först och främst av olika idrottsgrenar med 
tävlingsinslag men så småningom kom även idrottsformer (exempel aerobics) som hade 
utvecklats utanför idrottsrörelsen att göra intåg i idrottsundervisningen. Dock kom dessa 
inte att ges samma utrymme som de tidigare idrottsgrenarna. Ett centralt inslag i 
undervisningen var lek som användes för att kunna stimulera eleverna till ett livslångt 
intresse för idrott och hälsa (Engström, 2002a).    
 
Elevers inställning till dagens idrottsundervisning 
 
Eriksson (2005) har i sin lägesrapport om elevers uppfattningar om olika skolämnen 
funnit att Idrott och hälsa är högt uppskattat bland eleverna i grundskolan. Den bild som 
framkommer i undersökningen är eleverna tycker att ämnet är roligt, nyttigt och 
förhållandevis lätt. De anser också ämnet borde få mer tid på schemat. Erikssons 
jämförelse mellan de olika skolämnena ger avslutningsvis en bild av att elever i ämnet 
Idrott och hälsa ofta arbetar tillsammans och att det i liten utsträckning förekommer 
diskussioner, prov och läxor.  
 
Studier av Larsson och Redelius (2004) har visat på att det finns skillnader när det gäller 
pojkars och flickors inställning till ämnet Idrott och hälsa. Fler pojkar än flickor i årskurs 
5 och 9 tycker att ämnet är roligt och känner att de blir duktigare i ämnet. Samtidigt 
svarar färre pojkar att de känner sig dåliga i ämnet och att de skulle vilja slippa delta 
under lektionerna. Larsson och Redelius hävdar att detta resultat troligen är föga 
förvånande för många människor eftersom Idrott och hälsa ofta innehåller inslag som 
intresserar fler pojkar än flickor. Fysiska aktiviteter med inslag av att prestera resultat kan 
till exempel vara en bidragande orsak till att fler pojkar har en bättre inställning till 
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ämnet, på grund av att de ofta är mer tävlingsinriktade. Dock finns det inte bara 
skillnader mellan flickor och pojkar, utan även inom könen. Alla pojkar tycker 
exempelvis inte att lektionerna i Idrott och hälsa är roliga. Det finns de som hellre inte 
vill delta och som känner sig dåliga på lektionerna (ibid.).  
 
Vad denna skillnad mellan könen beror på har Redelius (2004) studerat mer ingående. De 
resultat hon har fått fram visar på att flickor och pojkar, trots olikheter när det gäller 
inställning till idrottsämnet, inte kan ses tillhöra två skilda och homogena grupper. Hon 
har nämligen kommit fram till att skillnaderna inom könen är lika stora som differenserna 
mellan könen och att det därför kan vara svårt att jämföra flickor och pojkar som två 
åtskilda grupper. Hon har därför försökt att se om det finns någon/några gemensamma 
nämnare för de pojkar och flickor som har en negativ inställning till ämnet. Hennes 
undersökningar visar att likheterna mellan dem är stora. Både flickor och pojkar som är 
negativt inställda till ämnet känner sig till exempel ofta dåliga på lektionerna och de 
tycker därtill att de, genom att delta på idrottslektionerna, sällan blir duktigare i idrott.  
 
Didaktik 
 
Didaktik är ett begrepp som idag ofta blandas ihop med metodik men är egentligen 
mycket mer omfattande än så. ”Medan metodikens företrädare i stort sett enbart sysslat 
med hur-frågor har man inom didaktiken sysslat med vad- och varför-frågor” (Ronholt, 
2001, s. 10). Dock är de arbetsmetoder läraren använder sig av en mycket väsentlig del i 
didaktiken. Det kan också vara svårt att särskilja begreppen didaktik och pedagogik, 
eftersom didaktiken i mångt och mycket inkluderar sådant som också tas upp inom 
pedagogiken. Som exempel på detta nämner Ronholt (2001) att synen på människan och 
samhället är en viktig aspekt av både pedagogik och didaktik. För att kunna skilja dessa 
begrepp åt skriver Ronholt att ämnesområdet för didaktik först och främst är 
undervisning, medan pedagogik också rör sådant som ligger utanför själva 
undervisningen. ”Teorier om uppfostran och utbildning hör således till pedagogikens 
forskningsfält, medan däremot teorier om undervisning sorterar under didaktiken” (Ibid., 
s. 9). Det är dock inte möjligt och heller inte nödvändigt att göra en stark åtskillnad 
mellan dessa två begrepp på grund av att teorier om uppfostran, undervisning och 
utbildning ofta inverkar på varandra. När det handlar om idrottsdidaktik har vi utgått från 
den definition som presenteras av Ronholt: ”Idrottsdidaktik är den teori och praktik som 
omfattar frågor och problem knutna till idrotts-undervisning, -fostran och –utbildning.” 
(ibid., s. 12) Dock är det främst de frågor och problem som rör idrottsundervisningen som 
är relevanta för denna studie. 
 
Hälsa 
  
Hälsa betraktats vanligen som frånvaro av sjukdom eller handikapp men är i själva verket 
mycket mer omfattande än så. En vidgad definition av begreppet hälsa har framtagits av 
världshälsoorganisationen, WHO, vilken inbegriper såväl fysiskt, psykiskt som socialt 
välbefinnande (Quennerstedt, 2006). Deras definition har varit gällande ända sedan 1940-
talet, trots att den genom åren har fått utstå kritik från olika forskare på grund av den talar 
om ”Ett tillstånd av högsta möjliga medicinska, psykiska och sociala hälsa” (Wiking, 
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1999. s. 7), det vill säga ett idealt och ouppnåeligt tillstånd. Att det är omöjligt att må 
perfekt beror enligt kritikerna på att livet är kantat av både upp- och nedgångar 
(Quennerstedt, 2006).  
 
Rydqvist & Winroth (2002) har formulerat en definition som stämmer väl överens med 
våra tankar om vad hälsa är. De talar om hälsa som en resurs för att klara av vardagens 
alla krav och för att kunna förverkliga personliga målsättningar. De menar också att hälsa 
har en själslig dimension. Hälsa handlar därför också om att få uppleva mening och 
sammanhang i tillvaron. För eleverna är synen på hälsa däremot, enligt Quennerstedt 
(2006), förmodligen påverkad av tidigare erfarenheter och hälsa för dem är därför först 
och främst en fysiologisk fråga. Quennerstedt menar därtill att det är troligt att eleverna 
lär sig att hälsa enbart handlar om regelbunden motion och rätt kost som medel för att 
uppnå en hälsosam kropp. Hur en hälsosam kropp ser ut och fungerar och hur den bör 
skötas kan de med stor sannolikhet ha lärt sig genom media. Han menar också att de finns 
en fara om denna hälsosyn påverkar skolans dagliga verksamhet: ”Om hälsa enbart är en 
fysiologisk fråga är det i ett hälsoperspektiv inte heller orimligt att läraren fokuserar sitt 
intresse till de elever som har dålig kondition respektive de som är överviktiga, och 
därmed har behov att röra på sig mer, och att de elever som redan är idrottsaktiva på 
fritiden snarast får sköta sig själva.” (ibid., s. 254). Alla elever har behov av att lära sig 
om hälsa och inte bara de fysiskt inaktiva (ibid.)  
 
Hur kan god hälsa skapas? För att må bra krävs det, enligt Wiking (2005), inte bara goda 
motionsvanor och näringsriktig kost, utan även socialt och psykiskt välbefinnande med 
bra familjeförhållanden, meningsfull fritid och goda relationer till vänner och bekanta. 
Därutöver anser han att det är betydelsefullt för hälsan att ägna tid åt sig själv, att slappna 
av och bara finnas.  
 
Vad är idrott?  
 
Idrott är ett relativt svårdefinierat begrepp eftersom det ges olika betydelse beroende på 
sammanhanget. Ordet idrott förknippas ofta med en viss idrottsaktivitet såsom skidåkning 
och fotboll. Samtidigt kan ordet vara en benämning på samtliga idrottsliga aktiviteter. Att 
beskriva ordet idrott som ovan kan dock, enligt Blom och Lindroth (2002), lätt leda till 
missförstånd. För det första kan en viss idrottsaktivitet som till exempel friidrott innehålla 
aktiviteter på en lägre nivå och för det andra kan det vara problematiskt att bestämma 
vilka fysiska aktiviteter som räknas till idrott som ett samlingsbegrepp. Vilka fysiska 
aktiviteter räknas egentligen till begreppet idrott? Engström (2002a) säger att ”All idrott 
är fysisk aktivitet, men all fysisk aktivitet är inte idrott” (s. 16). Till fysiska aktiviteter 
som inte klassas som idrott i den rätta bemärkelsen räknas, enligt honom, bland annat 
trädgårdsarbete och hushållsarbete. Detta på grund av att de tjänar ett annat syfte än de 
aktiviteter som ingår i själva begreppet idrott. Idrottsliga aktiviteter syftar till att öka 
prestationsförmågan, må bra, ha roligt, lära sig olika motoriska färdigheter eller att nå 
tävlingsframgångar (ibid).  
 
Vad är det då som utmärker denna definition utav begreppet idrott? Framför allt så är det 
den stora räckvidden som är påfallande. ”Den innebär att varje fysisk aktivitet med 
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motions-, rekreations- och/eller tävlingssyfte är idrott. Uppsåtet bakom den fysiska 
aktiviteten blir det centrala, inte aktivitetens utformning och intensitet. Idrott blir ett 
relativt begrepp i den meningen att man inte ställer krav på den fysiska aktiviteten.” 
(Blom och Lindroth, 1995, s.11-12) 
 
Motiv till fysisk aktivitet 
 
Varför har vissa människor utvecklat en positiv inställning till fysisk aktivitet och 
motionerar regelbundet medan andra är negativt inställda till idrott och är fysiskt 
inaktiva? Denna fråga kan dels besvaras med att de fysiskt aktiva till skillnad från de 
fysiskt inaktiva har funnit ett egen- eller investeringsvärde i deras idrottsliga aktiviteter, 
och dels med att människor växer upp i skilda miljöer och under olika sociala 
förhållanden (Engström, 2002b). För att kunna förklara varför och hur det ”sociala arvet” 
påverkar individens val av fritidsaktiviteter så kommer begreppet habitus att användas 
som en teoretisk utgångspunkt.  

Investerings- och egenvärde 
 
Engström (1999) har i sina studier lyckats urskilja två huvudsakliga motiv till varför 
individen ägnar sig åt fysisk aktivitet. Dessa motiv kallar han för investerings- respektive 
egenvärde. Individer som framhåller investeringsvärde som motiv till varför de ägnar sig 
åt fysiska aktiviteter strävar efter att uppnå bättre hälsa, anseende, fysisk kapacitet 
och/eller utseende etc. Investeringsvärde handlar därför om någonting som ligger utanför 
själva aktiviteten. Aktivitetens egenvärde tar sin utgångspunkt i att individen vill uppleva 
någonting här och nu, att till exempel känna glädje i att röra på sig eller lyckan i att 
prestera någonting utöver det vanliga i någon form av idrott. 
 
När ämnet idrott och hälsa idag ska motiveras och legitimeras betonas investeringsvärdet, 
menar Meckbach och Söderström (2002).  Argument som ofta förkommer är, enligt dem, 
att eleverna får bättre kondition, slipper sjukdomar i framtiden och att de orkar med den 
teoretiska undervisningen bättre. Det är väldigt sällan som det talas om egenvärdet, det 
vill säga att utövandet i sig är värdefullt. Vidare har Meckbach och Söderström inte heller 
kunnat finna några som helst formuleringar om idrottsämnets egenvärde i sina analyser 
av dagens kursplaner. Dock är diskussioner kring ämnets egenvärde, enligt dem, vanligt 
förkommande bland idrottslärarna själva (ibid.). 
 
De elever som har deltagit i Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan år 2003 
nämner både egen- och investeringsvärden när de beskriver vad som är viktigt i ämnet 
idrott och hälsa. Viktigast för eleverna (hela 70 %) är att de i olika idrotter får ha roligt 
genom att röra på sig. De talar alltså om att uppleva någonting här och nu, ett egenvärde. 
Samtidigt tar ungefär två tredjedelar av eleverna upp vikten av att de, genom att delta på 
idrottslektionerna, kan uppnå någonting som ligger utanför själva aktiviteten. De vill bli 
duktigare i att samarbeta, få bättre självförtroende och bli mer vältränade (Eriksson, 
Gustavsson, Quennerstedt, Rudsberg, Öhman & Öijen, 2005). 
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Habitus reglerar val 
 
I vilken mån människor väljer att vara fysiskt aktiva och vilka fritidsaktiviteter som olika 
individer uppskattar styrs, enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu, av habitus. 
Detta begrepp skulle kunna översättas med ”det sociala arvet” och har sin utgångspunkt i 
att tidigare samlade erfarenheter är avgörande för vilka föreställningar och förmågor en 
individ besitter och för vilka fritidsaktiviteter han/hon väljer att ägna sig åt senare i livet. 
Erfarenheter, upplevelser och relationer samt omgivande miljöer under uppväxten 
påverkar därför såväl fritidsintressen som val av idrottsliga aktiviteter. På så sätt styrs 
individens idrottsvanor på fritiden inte minst av hur relationen med föräldrar och 
kompisar har fungerat under uppväxtåren. Den period i livet som är av störst betydelse 
för formandet av en individs habitus är barndomen, eftersom individen då är som mest 
påverkbar och mottaglig för intryck. Detta innebär i sin tur att personer som har vuxit upp 
i liknande sociala miljöer ofta tenderar att vara lika varandra när det gäller livsstil, 
handlingar och värderingar etc. Med denna utgångspunkt kan habitus därför också läsas 
av på gruppnivå. (Bourdieu i Engström, 2002b). Vidare skall habitus ses som något mer 
än vad som är direkt inlärt i form av kunskaper, värderingar och färdigheter: ”Habitus 
ligger på ett djupare plan och möjliggör för människor att orientera sig i omvärlden, att 
göra den begriplig, att tänka och handla även i helt nya situationer.” (ibid. s. 138)                                            
 
Människor är sällan medvetna om sitt habitus och det kan därför vara svårt för fysiskt 
inaktiva att förändra livsstilen. För många individer som har fått dåliga erfarenheter av 
diverse idrotter under uppväxten kan det vara svårt att senare i livet inleda en positiv 
relation till olika idrottsliga aktiviteter. Samtidigt kan tidigare erfarenheter också få 
positiva följder för deras känslor och beteenden inför olika idrottsaktiviteter. Medan vissa 
känner obehag inför att besöka ett gym eller en simhall, ser andra fram emot det och kan 
där finna personer som de känner sig bekväma med och förstår sig på. Ytterligare ett 
exempel på hur såväl ungdomar som vuxna påverkas av habitus är fritidsaktiviteten golf. 
De individer som utövar denna fritidsaktivitet kan ibland, enligt honom, te sig som lite 
”snobbiga” på grund av sitt språkbruk, beteende och klädsel. Därför känner många 
människor obehag inför att närma sig denna fritidsutövning. Utövarna själva är dock av 
en annan uppfattning och ser i golf en möjlighet att komma ut i naturen, få motion, andas 
frisk luft och träffa både gamla och nya bekantskaper. På vilket sätt en individ berörs av 
habitus tydliggörs på detta sätt i mångt och mycket av dennes livsstil (Engström, 2002b).  
 
Habitus är visserligen svår att påverka men det är inte omöjligt. Om en individ till 
exempel flyttar från uppväxtmiljön till en ny miljö med helt andra förutsättningar när det 
gäller exempelvis livsstilar och utbud fritidsaktiviteter kan en individs habitus så 
småningom förändras, förutsatt att han/hon är medveten om att de faktiskt behöver byta 
livsstil. Dock kan denna process vara långvarig och det är därför av stor vikt att barn och 
ungdomar under uppväxten inte införskaffar negativa erfarenheter av idrott och motion 
(Engström, 1999). Vidare kan utövandet av en idrottslig fritidsaktivitet ge barn och 
ungdomar en möjlighet att uttrycka en viss livsstil. På så sätt kan de genom 
fritidsaktiviteten erhålla en identitet, ett värde och en kompetens (Engström, 2002b). 
”Vad barn och ungdomar gör på fritiden, hur väl de lyckas och i vilket socialt 
sammanhang de vistas, får därigenom stor betydelse i deras liv” (ibid., s. 23). För att det 
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ska bli möjligt för elever att bli intresserade av fysiska aktiviteter krävs det bland annat, 
enligt Engström, att skolidrotten breddar utbudet av aktiviteter så att alla eleverna kan 
finna en idrott eller motionsform som passar just dem. Då skulle många elever som växer 
upp i ogynnsamma sociala förhållanden ändå kunna bli intresserade av att vara fysiskt 
aktiva även på fritiden (ibid.).  
 
Idrottens betydelse för hälsan 
 
Vid tidpunkten för införandet av den senaste kursplanen för idrott och hälsa väcktes 
debatter kring ämnets timplan och innehåll till liv. En fråga som diskuterades handlade 
om huruvida ämnet borde få behålla det antal obligatoriska timmar som ämnet hade haft 
under den tid då skolans verksamhet styrdes av Lgr 80. Tillsammans med verksamma 
personer i idrottsrörelsen och militärmakten försökte idrottslärare påverka utgången 
genom att hävda ämnets stora betydelse för fysiskt inaktiva elevers hälsa. Deras krav var 
att ämnet åtminstone skulle få behålla det antal obligatoriska timmar på skolschemat som 
det hade haft sedan tidigare. Trots deras insatser skars dock den obligatoriska 
undervisningstiden ner och istället skulle eleverna i och med Lpo94 ges möjlighet till att 
välja idrott och hälsa som tillval (Gustavsson, 1996). 
  
Trots läroplanernas högt uppsatta mål och debattens argumentationer om ämnets 
betydelse för elevernas hälsa menar Engström (2002a) att ämnet idag är förhållandevis 
lågt prioriterat. Vid sidan av antalet obligatoriska timmar har även friluftsliv drabbats av 
tidsmässiga nedskärningar. Till exempel är tillfällena då eleverna får ägna sig åt simning, 
skidåkning och skridskoåkning, enligt honom, alltför få till antalet. Följden av detta har 
blivit att flertalet av eleverna endast har en till två lektioner i veckan, något som 
Engström anser är alldeles för lite. För att kunna bibehålla hälsan krävs det, enligt 
Gustavsson (1996), att eleverna motionerar regelbundet: ”Idealt bör fysisk aktivitet 
bedrivas minst tre gånger i veckan fördelat på olika dagar. Genom att kroppen får en 
återkommande dos skall ett bestående intresse för fysisk aktivitet väckas. Ett eftersträvat 
ideal är att individen skall träna sin kropp regelbundet.”(ibid., s. 171).  
 
Men vilken betydelse har egentligen lektionerna i ämnet Idrott och hälsa för elevers 
välbefinnande? Engström (2002a) menar att de har en avgörande betydelse för många 
elevers hälsa, eftersom idrottsundervisningen kan vara deras enda möjlighet till fysisk 
aktivitet. Genom att delta på lektionerna i ämnet Idrott och hälsa kan deras lust och 
intresse för idrott och hälsa väckas till liv.  
        
Idrottsvanor och hälsostatus bland barn och ungdomar i Luleå kommun 
 
Luleå kommun genomförde under läsåret 2005-2006 en webbundersökning om elevers 
levnadsvanor och hälsotillstånd. De kom i den studien fram till att de flesta eleverna är 
fysiskt aktiva och har goda kostvanor. Trots detta är flera av eleverna, enligt studien, 
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överviktiga och feta oavsett kön eftersom deras BMI1 överstiger det normala värdet, 
varav den största andelen (25 %) går i årskurs 4 (Luleå kommun – Barn och ungdomars 
hälsa och levnadsvanor 2005-2006).  
 
Larsson & Nilsson (1997) har i sin forskning om svenska barn och ungdomar funnit att 
andelen som är medlemmar i idrottsföreningar sjunker med stigande ålder. Till exempel 
är medlemsantalet som högst redan när barnen är mellan tio och tolv år. Då är 75 % av 
pojkarna och 52 % av flickorna medlemmar i någon förening. Detta kan jämföras med 
pojkar och flickor i 16-18 års ålder. Då är motsvarande andel 60 % för pojkar och 44 % 
för flickor. Medlemsantalet påverkas emellertid inte bara av barnens ålder utan också av 
var någonstans de bor i Sverige. Till exempel visar Luleå upp ett mycket högre 
medlemsantal i jämförelse med Stockholms innerstad och södra förorter när det handlar 
om flickor i 16 års ålder. Detsamma gäller för Luleås pojkar, även fast skillnaderna 
mellan olika områden inte är lika stora som för flickor. Det finns också, enligt Redelius 
(2004), ett samband mellan elevers inställning till ämnet idrott och hälsa i skolan och 
deras medlemskap i idrottsföreningar. Till skillnad från de positiva eleverna har de 
negativt inställda eleverna det gemensamt att färre är medlemmar i en förening. 
 
Barn och ungdomar i Sverige är, enligt Larsson och Nilsson (1997), också ofta fysiskt 
aktiva utanför föreningslivet och detta gäller i högre grad idrottande på egen hand än 
idrottande under organiserade former. Exempel på organiserad idrott är aerobics och 
spinning, det vill säga aktiviteter som har en vuxen ledare. Till idrott på egen hand, som 
kan vara till exempel jogging, räknas i Larssons och Nilssons undersökning också fysiska 
aktiviteter tillsammans med kompisar och föräldrar. Av deras resultat framgår det att det 
är betydligt fler flickor än pojkar som är fysiskt aktiva i någon form av organiserad idrott. 
Dock är skillnaderna mellan olika områden inte alls lika stora som i fallet med 
medlemsantalet i idrottsföreningar. Några större skillnader beroende på kön och område 
har de inte funnit när det gäller ungdomarnas idrottande på egen hand (ibid.).  
 
Deltagandet på idrottslektionerna är högt bland Luleås grundskoleelever oavsett kön. 
Över 80 % svarar att de alltid är med på lektionerna och samtidigt är endast ett fåtal (ca: 4 
%) av eleverna aldrig eller någon gång i månaden med på lektionerna. Beträffande 
elevernas idrottsvanor på fritiden är över 80 % av dem fysiskt aktiva tre till fyra gånger i 
veckan. När eleverna sedan når gymnasieåldern avtar den fysiska aktiviteten på fritiden 
något både bland flickor och pojkar. Samtidigt ökar deras intresse för fritidsaktiviteter 
som saknar inslag av idrott och motion, som till exempel tv-spel, tv- respektive 
videotittande och datoranvändning. När det gäller tv-spel och datoranvändning visar det 
sig att det är fler pojkar än flickor som ägnar sig åt dessa fritidsaktiviteter (Luleå 
kommun – Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor 2005-2006). 
 
 
 
                                                 
1 ”Det numera vanligaste måttet för att studera kroppsvikt i relation till kroppslängd är 
BMI (Body Mass Index). I detta index divideras kroppsvikten i kilo med kvadraten på 
kroppslängden uttryckt i meter” (Nordström, 1997. s. 73). 
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Elevinflytande i Idrott och hälsa 
 
Lpo94 beskriver att elevinflytande är betydelsefullt för elevernas utveckling: ”De 
demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta 
alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt 
större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande 
över utbildningens utformning.” (Skolverket, 2006, s. 14) Dessutom anger Lpo94 att 
flickor och pojkar ska ges lika stort inflytande i undervisningsprocessen och att läraren 
både ska planera och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna (ibid.). 
 
Trots läroplanens direktiv visar Skolverkets utvärdering som genomfördes 2003, att 
elevinflytande inte är ett vanligt förekommande fenomen i ämnet idrott och hälsa. Av de 
grundskoleelever som deltog i undersökningen är det till exempel endast ungefär hälften 
som tycker att de har möjlighet att påverka lektionernas innehåll. Av lärarnas svar att 
döma förekommer denna möjlighet dock i en något större omfattning än så. Drygt 70 % 
av lärarna menar att eleverna ganska mycket kan påverka vad de gör på lektionerna. När 
det gäller elevernas möjlighet att planera inslagen i ämnet idrott och hälsa tillsammans 
med läraren visar studien ett ännu sämre resultat. Bland annat tycker lärare att 
lektionsplaneringen tillsammans med eleverna inte fungerar särskilt bra. Eleverna är 
heller inte nöjda med hur planeringen tillsammans läraren och klasskamraterna fungerar 
(Eriksson et al. 2005).  
 
Har eleverna möjlighet att påverka arbetssättet i idrott och hälsa? På denna fråga råder det 
delade meningar och på vilket sätt den besvaras beror till stor del på om det är en lärare 
eller en elev som tillfrågas. Medan ingen av lärarna har svarat ”inte alls”, tycker ungefär 
12 % av eleverna att de inte har någon som helst möjlighet att påverka arbetssättet. 
Samtidigt svarar något fler elever än lärare att de i hög grad kan påverka arbetssättet 
(ibid.).  
 
Kurs- och läroplaner om Idrott och hälsa 

Kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan tar upp ett antal viktiga punkter som 
belyser ämnets kärna och som vi anser är av relevans för denna undersökning. Bland 
annat ska skolan i undervisningen sträva efter att eleven ska ta ett ansvar för den egna 
hälsan och införskaffa ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet. Ett annat 
mål med undervisningen är att eleven ”utvecklar en kunskap om vad som främjar hälsa, 
en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör att det blir möjligt att se, välja och 
värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv.” (Skolverket, 2006/07) Idrott och 
hälsa ska även vara ett ämne som ska väcka en nyfikenhet och ett intresse hos eleven att 
vilja pröva på nya aktiviteter. Därtill tar kursplanen upp att ”Ett grundläggande syfte med 
ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna 
villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för 
andra.”(ibid.) Genom att delta i idrottsundervisningen ska eleverna dessutom kunna 
utveckla en positiv självbild. Andra viktiga punkter i kursplanen som är relevanta för 
denna undersökning handlar om att elevernas lust att röra på sig ska väckas och att de ska 
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kunna utveckla förmågan att leka och idrotta på egen hand, samt tillsammans med andra 
(ibid.). 

I Lpo94 står det bland annat att skolan har som mål att sträva efter att varje elev ska 
utveckla en nyfikenhet och lust att lära. Vidare säger läroplanen att läraren ska ”svara för 
att eleverna får pröva på olika arbetssätt och arbetsformer”. (Skolverket, 2006, s. 13). 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om och i sådana fall hur vi som blivande 
lärare kan påverka ointresserade och fysiskt inaktiva grundskoleelevers inställning till 
idrott och hälsa. För att kunna besvara syftet kommer vi att utgå ifrån nedanstående 
frågeställningar. 
 
 

• Vad anser eleverna om dagens idrottsundervisning? Behöver den förändras och i 
sådana fall hur? 

• Hur påverkas elevernas intresse för fysisk aktivitet av ett utökat elevinflytande? 
• Vilka arbetssätt och vilket innehåll kan lärare använda sig av för att stimulera 

eleverna till att vilja vara fysiskt aktiva? 
• Hur ser elevernas idrottsvanor ut på fritiden? 
• Har idrottslektionerna någon betydelse för elevernas intresse att vilja testa nya 

aktiviteter på fritiden? 
 

Metod 
 
Syftet och frågeställningarna var avgörande för oss i vårt val av metoder. Dels användes 
intervjuer och dels aktionsforskning. Med intervjuerna ville vi få en djupare insikt i 
varför eleverna är ointresserade av idrott och hälsa. Med intervjuerna ville vi också få ett 
bra underlag inför studiens andra del, det vill säga aktionsforskningen. Den innebar att vi 
planerade och genomförde ett lektionspass tillsammans med undersökningsgruppen. Vi 
valde att utgå ifrån denna metod på grund av att vi ville se vad vi som blivande 
lärare/pedagoger kan göra för att stimulera och motivera dessa elever till att bli 
intresserade utav fysisk aktivitet. Efter aktionsforskningen följde vi upp med ytterligare 
intervjuer för att se om det hade skett några förändringar beträffande elevernas inställning 
till fysisk aktivitet.  
 
 
En kvalitativ studie    
 
Denna studie är först och främst kvalitativ, eftersom den handlar om att framhäva elevers 
åsikter, funderingar och tankar kring ämnet och inte om siffror eller jämförelser. Genom 
att använda sig av kvalitativa intervjuer kan man, enligt Trost (2005), få ett oerhört rikt 
material med många intressanta åsikter och tankar. ”Kvalitativa intervjuer utmärks bland 
annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man 
komplexa, innehållsrika svar” (Trost, 2005, s. 7). Innehåller undersökningen däremot 
siffror eller jämförande ord såsom längre, fler eller större är undersökningen kvantitativ 
(ibid.).  
 
Undersökningar som är kvantitativ karaktär anses av många vara bättre, mer 
lättförståeliga och mer tillförlitliga än kvalitativa studier. Samtidigt hävdas det ofta i 
läroböcker att kvalitativa studier enbart är användbara som förstudier till de ”riktiga” 
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kvantitativa studierna. Trost (2005) menar dock att detta resonemang är helt ologiskt. 
Kvantitativa studier lämpar sig också, enligt honom, minst lika bra för förstudier som 
kvalitativa studier. Om undersökningen ska vara kvalitativ eller kvantitativ avgörs, enligt 
Kvale (1997) av syftet och frågeställningarna. Är syftet är att visa hur stor andel av 
befolkningen som tycker si och hur många som tycker så är en kvantitativ undersökning 
att föredra. Handlar undersökningen däremot om att förstå människors sätt att tänka och 
resonera bör en kvalitativ metod användas. En undersökning är dock sällan enbart 
kvalitativ eller kvantitativ, utan istället rör det sig ofta om en växelverkan mellan dessa 
(ibid.). Å ena sidan kan en enkätundersökning som bearbetas kvantitativt innehålla 
kvalitativa frågeställningar som till exempel ”Hur känner du dig…?”, eller svarsalternativ 
med kvalitativa inslag såsom ”bra” eller ”dålig” och å andra sidan kan en studie som 
huvudsakligen är kvalitativ innehålla kvantitativa beräkningar i resultatdelen (Trost, 
2005).   
 
Aktionsforskning 
 
Som vi nämnde tidigare kommer den här undersökningen att innefatta ett 
lektionsexperiment, så kallad aktionsforskning. Aktionsforskning i sig är inte ett så stort 
och svårt begrepp som vi kan tycka, men det kan betyda många olika saker för olika 
personer i skilda sammanhang. För att kunna beskriva själva begreppet måste man som 
forskare utgå ifrån de aktörer och de miljöer som är delaktiga i undersökningen (Lorentz, 
rapport, 2004). Enligt Hansson (2003) har aktionsforskning vuxit i popularitet i 
utbildningsforskning de senaste åren och är numera ett starkt alternativ i 
undervisningssammanhang i förhållande till undervisningsforskningen som är mer 
traditionellt baserad. Hansson menar att ”Genom aktionsforskning stimuleras lärare att 
reflektera över sin egen praktik för att höja undervisningskvalitén både för sig själv och 
för sina elever”. (ibid., s. 52-53)  
 
Metoden aktionsforskning beskrivs enligt (McNiff 1988, Axelsson 1997, Berge & Ve 
2000 i Hansson, 2003, s. 53) vara ”Stark som metod för att brygga över gapet mellan 
teori och praktik när det gäller utbildning”. De menar också att ”Lärarna stimuleras att 
förändra det gamla invanda och börja forska på erfarenheter från sin egen klass och 
utifrån sina klassrumserfarenheter utveckla sina egna undervisningsteorier” (ibid., s. 53). 
Anledningen till varför vi har valt denna metod är att vi vill kunna utveckla egna teorier 
om hur vi som blivande idrottslärare kan arbeta för att stimulera ointresserade elever till 
att bli intresserade av idrott och hälsa.   
 
Urval 
 
En del elever är ointresserade av idrott och hälsa och en av våra viktigaste uppgifter som 
blivande lärare kommer bli att ändra deras inställning. Detta påverkade oss i vårt val av 
undersökningsgrupp som kom att bestå av fyra stycken någorlunda ointresserade 
grundskoleelever i Luleå kommun. Dessa elever var vid tidpunkten för undersökningen 
(höstterminen 2006) 16 år gamla och gick i årskurs 9. Två av dem var pojkar och två var 
flickor. Vilka elever som var med i undersökningen avgjordes utav berörd idrottslärare. 
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Vi valde en mindre undersökningsgrupp eftersom vi ville kunna genomföra en djupare 
analys av syftet och frågeställningarna, och för att underlätta aktionsforskningen.      
 
Bortfall 
 
Något bortfall av elever vid intervjuerna och lektionsexperimentet (aktionsforskningen) 
blev det inte. Vi var dock tvungna att genomföra både lektion och lektionsplanering 
under ett och samma lektionspass, vilket inte var optimalt. Därför kunde vi se ett bortfall 
ur aktivitetssynpunkt. Vi hade nämligen varken tid eller möjlighet att genomföra alla 
aktiviteter som eleverna hade önskemål om att få utöva. 
 
Genomförande 

De inledande intervjuerna genomfördes med de fyra stycken eleverna från årskurs 9 och 
med hjälp av idrottsläraren kunde vi hitta elever som inte visade något större intresse för 
fysisk aktivitet. Den första intervjun tvingades vi genomföra i ett omklädningsrum men 
alla de övriga intervjuerna ägde rum i någorlunda ljudisolerat konferensrum. Efter att vi 
hade hittat en lämplig lokal för intervjuerna inledde vi med att tydligt förklara för 
eleverna vilket syfte vi hade med vår undersökning. Därefter satte vi igång intervjuerna 
med den inledande frågan ”Kan du berätta för oss om vad du tycker om att röra på dig?”, 
eftersom ”Sådana inledande frågor kan ge spontana och rika beskrivningar där 
intervjupersonen återger vad han upplever som de viktigaste dimensionerna hos de 
undersökta fenomenen.” (Kvale, 1997, s. 124) En annan mer öppen fråga som vi ställde 
under intervjun var: ”kan du berätta för oss om en speciell upplevelse du har haft under 
en idrottslektion?”. Alla frågor och frågeområden följdes upp så noggrant som möjligt. Vi 
intervjuade en elev i taget och vi använde oss utav både bandspelare och anteckningar. 
Eftersom vi använde oss av bandspelare kunde den av oss som intervjuade koncentrera 
sig på ämnet och dynamiken, medan den andre antecknade de synliga intrycken och det 
som uppfattades som extra viktigt.  

Aktionsforskningen genomfördes under ett lektionstillfälle och alla de fyra eleverna som 
deltog under intervjuerna var närvarande under både planering och genomförande. 
Lektionen inleddes med planering tillsammans med eleverna i lektionssalen och den 
varade i ungefär 30 minuter. Eleverna gavs under planeringen möjligheten att själva välja 
vilka aktiviteter lektionen skulle innehålla. Vid planeringen fungerade en av oss som 
ledare medan den andre observerade och antecknade vad som diskuterades. När denna 
hade slutförts genomfördes lektionen under ett 60 minuter långt pass i samma lektionssal 
som den inledande planeringen. Under genomförandet av lektionen var eleverna inte 
bundna till planeringen utan de kunde när som helst förändra innehållet utifrån 
förutsättningen att de kunde enas om ett nytt innehåll. Den av oss som höll i planeringen 
var även ledare under själva lektionen samtidigt som den andre fungerade som observatör   

När aktionsforskningen sedan var avslutad genomfördes ytterligare intervjuer under 
samma dag med var och en av eleverna utifrån en intervjumall (se: ”bilaga 3”) 
innehållande ett fåtal intervjufrågor. Dessa hade arbetats fram både utifrån de inledande 
intervjuerna och utifrån aktionsforskningen, samt syftet och frågeställningarna. Därutöver 
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genomfördes dessa intervjuer på samma sätt som de inledande intervjuerna. Intervjuerna 
ägde rum i samma lokal, bandspelare användes även denna gång och därtill inleddes 
intervjuerna med frågor av mer öppen karaktär. Tiden för hur länge intervjuerna varade 
varierade mellan 20 till 30 minuter. 

Tidsplan 

 
•        11/9 PM-seminarium. Där gick vi igenom hur ett PM skulle vara uppbyggt. 
•        18/9 Val av examensarbete och PM klart. 
•        22/9 Handledare till examensarbetet tilldelas. 
 
Därefter hade vi gruppträffar med två andra grupper och vår handledare där vi  
gick igenom följande moment tillsammans.  
 
•        10/11 Bakgrund 
•        16/11 Metod 
•        27/11 Resultat 
•        4/12 Diskussion 

 
Däremellan hade vi enskilda gruppträffar med vår handledare. Under dessa träffar gick vi 
igenom hur arbetet fortlöpte och fick tips och råd på vad som skulle förbättras eller  
läggas till. Datum för träffarna presenteras här nedan: 

 
•        9/11 Bakgrund - klar 
•        17/11 Metod - klar 
•        24/11 Resultat – klar 
•        4/12 Första intervjuerna genomförs med de utvalda eleverna. 
•        6/12 Diskussion  
•        13/12 Aktionsforskningen och uppföljningsintervjuerna genomförs. 
•        14/12 genomgång av intervjuer och aktionsforskning.  

Bearbetning, analys och tolkning 
  
Både de inledande och efterföljande intervjuerna skrevs ut ordagrant i den mån det var 
möjligt och därefter bearbetades dessa utifrån den mall som Kvale (1997) beskriver i 
”Den kvalitativa forskningsintervjun”. Enligt denna mall tolkas den utskrivna med hjälp 
av olika steg. Först strukturerade vi upp det omfattande materialet utifrån intervjuernas 
olika frågeområden. Därefter skiljde vi på vad som var väsentligt och oväsentligt utifrån 
syftet och frågeställningarna genom att ta bort överflödig text och eliminera 
upprepningar. För att göra svaren mer läsvänliga satte vi sedan ut kommatecken och 
punkter, dock utan att ändra innebörden i det som hade sagts under intervjuerna. Under 
analysarbetet klarlagdes slutligen de intervjuades egna uppfattningar kring syftets olika 
frågeställningar. Under aktionsforskningen förde vi anteckningar både under och efter 
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lektionen för att underlätta den efterföljande analysen och tolkningen av hur lektionen 
tillsammans med eleverna hade fungerat. Vid analysarbetet sorterade vi ut det material 
som var relevant utifrån syftet och frågeställningarna. 
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Resultat 
 
Här nedan presenteras de resultat vi har erhållit både från intervjuerna och 
aktionsforskningen. Inledningsvis innehåller resultatet elevernas tankar och funderingar 
kring de olika frågeområdena i intervjuguiden (se: bilaga 1). Därefter beskrivs våra 
intryck under den efterföljande aktionsforskningen och slutligen utgörs innehållet här av 
en utvärdering där eleverna bland annat berättar om hur de upplevde lektionerna som de 
själva fick vara med och planera. 
 
Om fysisk aktivitet på idrottslektionerna 

En av frågeställningarna handlar om vilken betydelse idrottslektionerna har för elevernas 
intresse att vilja testa nya aktiviteter på fritiden. Här nedan kommer bland annat denna 
fråga att besvaras. Dessutom beskrivs hur eleverna reagerar beroende på om aktiviteterna 
passar deras intressen eller inte. 

Lektionernas betydelse  

Idrott och hälsa är roligt ibland menar eleverna och det är roligt endast när aktiviteterna 
passar deras intressen. När det är roligt på lektionerna känner eleverna glädje och att de 
inte vill sluta. Dessutom tycker en elev att det vore bättre med fler idrottstimmar, 
eftersom de då skulle kunna genomföra fler sällan förekommande aktiviteter som till 
exempel simning och skridskoåkning.  När aktiviteten inte känns tillfredställande för 
eleverna reagerar de på olika sätt, dock får deras reaktioner aldrig positiva följder. En 
elev säger exempelvis att han blir förbannad och mer inåtvänd. En annan elev menar att 
hon blir mindre koncentrerad då och att hon istället vill gå på ”vanliga” lektioner.  

Lektionerna i idrott och hälsa kan också ha stor betydelse för elevers fritidssysselsättning. 
En av eleverna berättade till exempel att hon blev intresserad av basket på grund av att 
hon tyckte att denna idrottsaktivitet var rolig på idrottslektionerna. Att idrottslektionerna 
kan ha stor påverkan på elevernas fritidsintressen visar också intervjun med en annan 
elev:    

- Ja. När vi spelar handboll här på gympan, tyckte jag var ganska kul och så fanns 
det en handbollsförening i Luleå och så testade jag på det. (Intervjuperson 1). 

 
Lektionernas innehåll 

Här nedan presenteras elevernas tankar om lektionernas innehåll och deras möjligheter att 
påverka vad lektionerna ska innehålla.  

Elevers tankar om lektionernas innehåll 

Lektionspassen är uppdelade på två dagar i veckan och innehållet skiftar beroende på 
vilken dag det är. Medan det ena lektionspasset består av konditions- och styrkeövningar 
innehåller det andra olika lekar, mestadels bollekar. Detta upplägg och innehåll verkar 
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inte falla alla eleverna i smaken. Resultatet av intervjuerna visar nämligen att tillfällena 
då aktiviteten passar elevernas önskemål kan vara väldigt få till antalet. En av de 
intervjuade menar till exempel att de sällan får åka skridskor. Skridskoåkning är en 
aktivitet som hon tycker är roligt och som hon anser sig vara duktig i. En av eleverna 
tycker inte om att behöva anstränga sig och bli svettig och tycker därför att konditions- 
och styrkeövningarna är tråkiga. Däremot gillar han lektionspassen som innehåller olika 
bollekar, framförallt innebandy. En annan elev föredrar det motsatta, det vill säga 
konditionspassen framför bollekarna. Eleverna eftersöker därtill mer variation i ämnet 
idrott och hälsa.   

En av eleverna tycker att de får göra väldigt mycket på lektionerna och som exempel på 
detta nämner han flera olika bollekar såsom fotboll, innebandy, volleyboll, badminton 
och brännboll. Vidare nämner han att innehållet till stor del också består av olika 
hinderbanor och cirkelträning där de får träna kondition och styrka. Han säger också att 
de har en styrketräningshall och ett pingisrum men att de inte får vistas där så ofta. Detta 
är något som inte bekommer honom speciellt mycket, utan han verkar i överlag vara nöjd 
med lektionernas innehåll.    

Elevers möjligheter att påverka innehållet 

Eleverna tycker att de har dåliga möjligheter att påverka lektionernas innehåll. Till 
exempel säger två av dem att det inte alls förkommer någon som helst gemensam 
planering där de själv får delta. Två av eleverna hävdar dock att de får vara med och 
bestämma ibland. Av de intervjuade eleverna ger en av dem ett exempel på detta: 

- Vi har till viss del möjlighet att påverka innehållet. Vi har planering i början av 
läsåret. (Intervjuperson 4).  

Eleverna verkar vara mindre nöjda med att de har så pass dåliga möjligheter att påverka 
innehållet i ämnet. De skulle vilja ha fler möjligheter att tillsammans kunna diskutera vad 
lektionerna ska innehålla.  

- Jo, jag tycker att vi skulle få ha såhär att vi sätter oss ner och pratar om vad vi ska 
göra och vad vi tycker är kul och så här…få visa våra åsikter. (Intervjuperson 1). 

Eleverna vill testa ”annorlunda” aktiviteter 

Av intervjuerna framgår det att eleverna gärna skulle vilja prova aktiviteter som vanligen 
inte förekommer på under idrottslektionerna. Exempel på sådana aktiviteter är fäktning 
och kampsporter såsom ju-jutsu, boxning och judo. Förklaringen till varför de vill testa 
kampsporter är att det verkar intressant och att de vill kunna försvara sig. Därutöver säger 
en elev att hon gillar aktiviteter som är annorlunda och fysiskt krävande. 

- Jag vill ha mer skridskor för att jag är bra på det, mer rugby eftersom det är 
fysiskt, jag gillar hårda tag och när man får tacklas. Jag tycker om att simma 
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också. Dans som vi håller på med nu är också rätt roligt. Jag skulle vilja prova på 
lite mer annorlunda aktiviteter som till exempel yoga. (Intervjuperson 4). 

Om fysisk aktivitet på fritiden 

Detta avsnitt beskriver dels fritidens betydelse för elevernas inställning gentemot 
idrottslektionerna och dels hur föräldrarna, kompisarna och utbudet av fritidsaktiviteter 
påverkar vad eleverna gör på fritiden.  

Föräldrarnas och kompisarnas betydelse för elevernas fritidsvanor 

Ingen av eleverna har föräldrar som idag är aktiva inom någon idrottsförening men några 
av föräldrarna, och då främst papporna, har varit det tidigare. Då har de främst hållit på 
med fotboll och innebandy. Därutöver har en elevs pappa åkt mycket skidor när eleven 
var yngre. Den fysiska aktivitet föräldrarna till alla fyra eleverna ägnar sig åt idag utgörs 
först och främst av promenader. Så verkar fallet vara även för eleverna som nämner att de 
promenerar för att kunna ta sig till och från skolan. 

Tre av eleverna menar själva att föräldrarna inte har haft någon större betydelse för deras 
fritidsintressen. Ändå framgår det under intervjuerna att de flesta föräldrarna har stöttat 
dem när de har varit fysiskt aktiva i olika idrottsföreningar på fritiden. En av eleverna 
menar dock att föräldrarna har haft en viss betydelse för hans fritidsintressen. Till 
exempel menar han att de har uppmuntrat honom när han har testat olika 
idrottsaktiviteter. Vidare tror han att hans intresse för fotboll har vuxit fram eftersom 
både hans pappa och hans styvpappa har varit aktiva inom denna idrott. Fotboll är en 
idrott som han är aktiv i än idag, dock inte inom någon förening. 

Vad kompisarna gör på fritiden kan ha en relativt stor betydelse för deras 
fritidssysselsättning både vad gäller idrottsliga aktiviteter och andra mer stillasittande 
aktiviteter. En av eleverna nämner att han nyligen har blivit intresserad av kampsport på 
grund av en kompis som är aktiv, dock känner han sig osäker om huruvida han i 
framtiden kommer att utöva denna aktivitet eller inte. En annan elev säger under 
intervjun att kompisarna har haft betydelse för hans intresse för idrotter och då framför 
allt alpina idrottsgrenar. Detta gäller speciellt slalom som han har åkt sedan han var liten. 

Fritidens betydelse för vad eleverna tycker är roligt på idrottslektionerna 
 
De idrotter som eleverna har varit eller är aktiva i på fritiden tycker de också är roliga att 
utöva under idrottslektionerna. Detta beror på att de känner sig duktiga i dessa idrotter. 
En av pojkarna gillar till exempel innebandy, eftersom han ibland spelar det med sina 
kompisar på fritiden. Flickorna gillar basket, eftersom de tidigare har varit aktiva i 
föreningar på fritiden. En av dem nämner också att hon skulle vilja åka mer skridskor på 
lektionerna på grund av att hon har åkt konståkning när hon var yngre. Vidare känner hon 
sig missnöjd med att lektionerna innehåller väldigt få tillfällen då de har möjlighet att få 
åka skridskor.  
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- Det är roligt ibland på lektionerna. Det är roligt när vi har skridskor och basket, 
eftersom jag är bra på det, men speciellt skridskor som vi har väldigt sällan. Jag 
har hållt på med konståkning. (Intervjuperson 4). 

 
En av eleverna nämner att hon blir mycket mer utmattad hemma än på idrottslektionerna 
de få gånger hon tränar. Hemma tränar hon kondition och styrketräning på grund av att 
hon tycker att hon känner sig vältränad efteråt. Hon tränar för att det är hälsosamt och för 
att hon vill komma i form. Hon tycker att många av aktiviteterna på idrottslektionerna, till 
exempel innebandy, inte ger henne tillräckligt med träning. Hon menar vidare att detta 
beror på att hon inte får några passningar och på att hon inte känner sig delaktig i spelet. 
Basket tycker hon däremot är roligt och hon säger att denna idrott ger henne tillräckligt 
med träning. Detta beror på att hon har varit aktiv inom denna idrottsaktivitet på fritiden 
och på att hon känner sig duktig.  

Utbud av fritidsaktiviteter 

Tre elever tycker att utbudet av fritidsaktiviteter är tillräckligt men trots detta är eleverna 
inte fysiskt aktiva i någon större utsträckning. De nämner att de gärna testar nya 
aktiviteter på lektionerna i idrott och hälsa men på fritiden visar de inget större intresse 
för att utöva dessa, trots att möjligheterna finns.    

En av eleverna tycker inte att det finns tillräckligt utbud av fritidsaktiviteter och som ett 
exempel på detta nämner hon rugby. Hon tycker att det finns alldeles för få möjligheter 
för tjejer att testa aktiviteter som är fysiskt krävande och innehåller närkampsmoment.  
   
Resultat av aktionsforskningen 

Här nedan följer en redogörelse för de resultat vi erhöll under studiens andra del, 
nämligen aktionsforskningen. Dels presentas resultatet av våra observationer under 
lektionsplaneringen och dels våra intryck av hur eleverna agerade under lektionens 
genomförande.  

Lektionsplaneringen 
 
Enligt våra observationer fungerade samarbetet mellan elever och lärare bra under 
planeringen, alla var aktiva i diskussionen och lyssnade med intresse när läraren pratade. 
De visade att de var intresserade och att de ville vara aktiva genom att komma med egna 
förslag på övningar. Alla eleverna var dessutom glada och inspirerade när de planerade 
lektionens olika aktiviteter tillsammans med läraren. Det förekom heller inga protester 
under planeringen. Eleverna tog även hänsyn till varandra och lyssnade på sina 
klasskamraters önskemål. Under planeringen var en av eleverna lite mer aktiv än de 
andra, men de andra gavs ändå gott om utrymme att få vara med diskussionen.  
 
Det uppstod vissa hinder under planeringen, men dessa påverkade inte elevernas intresse 
i någon större utsträckning. De planerade ändå aktivt och kom med flera förslag på 
aktiviteter som de ville genomföra. De hinder som uppstod berodde på att 
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förutsättningarna för planera och genomföra lektionen inte var optimala vid det tillfälle 
då undersökningen genomfördes. Svårigheterna under planeringen uppstod på grund av 
resurs- och tidsbrist, eftersom vi tvingades planera och genomföra lektionen under 
samma dag. Det var till exempel svårt för oss att tillgodose elevernas önskemål om att få 
testa aktiviteterna simning, skridskoåkning och kampsport, det vill säga aktiviteter som 
sällan eller inte alls förekommer i dagens idrottsundervisning. Kampsporter kunde 
visserligen genomföras i den gymnastiksal vi befann oss i men eftersom vi saknar den 
rätta kompetensen att kunna lära ut de efterfrågade kampsportsgrenarna och inte heller 
kunde få tag på någon behörig instruktör var dessa inte aktiviteter inte genomförbara. 
Skridskoåkning kunde inte genomföras dels på grund av det hade medfört stora 
ekonomiska kostnader om vi hade utnyttjat den ishall som fanns tillgänglig och dels på 
grund av avsaknaden av isar utomhus.  
 
Istället för de ovan nämnda aktiviteterna valde eleverna uppvärmning med 
springövningar och stretching till musik. Därefter valde de badminton, basketövningar, 
och fotboll som huvudaktiviteter. Bortsett från fotboll så var alla överrens om det var 
dessa aktiviteter som skulle genomföras, men eftersom eleverna var villiga att tillgodose 
varandras önskemål så kom fotboll ändå att utgöra en av huvudaktiviteterna. Att spela 
fotboll och basket tyckte de inte var något problem trots att de var så pass få till antalet, 
snarare tvärtom. Dock nämnde en av eleverna under lektionsplaneringen att han gärna 
hade spelat innebandy om fler elever hade varit närvarande.  

Planering av olika övningar förekom även under lektionens gång. Till exempel avbröt de 
en av basketövningarna eftersom de istället ville prova på en annan övning inom denna 
idrott. Detta ställde krav på läraren, som behövde vara flexibel och öppen för nya förslag 
även under lektionens genomförande för att kunna tillgodose elevernas önskemål. 

Lektionens genomförande 
 
Eleverna visade ett stort intresse och engagemang även under lektionens gång. Alla var 
aktiva och verkade, enligt våra observationer, tycka att det var roligt. Under några 
basketövningar visade sig dock några av eleverna vara otåliga och ledsnade därför. 
Läraren fick i och med detta vara flexibel och avbryta övningen för att istället gå över till 
en annan övning, vilket skedde vid några enstaka tillfällen. Läraren gav då förslag på nya 
övningar som var möjliga att genomföra. Ibland gav eleverna också egna förslag på 
övningar som passade deras önskemål bättre, och eftersom elevgruppen var så pass liten 
kunde läraren tillgodose alla elevers önskemål på ett tillfredsställande sätt. Vid några av 
de tillfällen när eleverna var mindre aktiva och verkade vara uttråkade under en övning 
kunde bakgrundsmusik användas för att ge eleverna extra energi. 
 
Samarbetet mellan lärare och elever fungerade bra. Eleverna visade respekt för läraren 
och lyssnade på dennes instruktioner inför de olika övningarna. Dessutom tyckte vi att 
eleverna fungerade bra tillsammans under alla aktiviteterna. De lyssnade på varandra och 
alla tilläts delta i aktiviteterna. Till exempel fick alla eleverna passningar under fotbollen 
och under badmintonpasset hjälptes eleverna åt att plocka fram och ta bort materialet utan 
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att läraren behövde ge några direktiv. Därför tycktes eleverna, enligt våra observationer, 
vara positivt inställda till att arbeta tillsammans.  
 
Elevernas åsikter efter aktionsforskningen 

Under de efterföljande intervjuerna framkommer det att alla eleverna tycker att lektionen 
var rolig och att detta beror på flera olika faktorer. Variation i innehållet, ett utökat 
elevinflytande och elevgruppens storlek är de faktorer som i hög grad påverkar elevernas 
inställning till idrottslektionerna. Eleverna berättar också hur de tycker att en god lärare 
ska vara under idrottslektionerna.  

Elevinflytande och variation 

Under de efterföljande intervjuerna med eleverna nämner alla att de vill vara med och 
kunna påverka innehållet i idrottslektionerna. Resultatet visar alltså att fler elever än 
tidigare nämner att de är positivt inställda till att ha inflytande över planeringen av 
innehållet i idrottslektionerna efter genomförd aktionsforskning. En av eleverna menar att 
lektionen blir roligare om han får vara med och planera innehållet, eftersom han då får 
möjlighet att välja aktiviteter som passar hans intressen. Det framgår dessutom att 
elevinflytande inte förekommer ofta i den ordinarie idrottsundervisningen.   

Vad skilde sig från andra idrottslektioner ni brukar ha? 
 

- Ja, att vi fick bestämma själv vad vi skulle göra. Det var som kul när vi fick 
bestämma, att vi skulle spela badminton och sånt, det brukar vi inte få göra på 
våra lektioner. Då brukar läraren ha uppsatt exakt vad vi ska göra. (Intervjuperson 
1). 

Det framgår även under intervjuerna att variation är betydelsefullt för hur aktiva eleverna 
är under lektionerna och för att de ska tycka att det är roligt. Två elever anser att en 
lektion gärna får bestå av flera huvudaktiviteter, eftersom de då inte tröttnar på aktiviteten 
lika fort.   

Kan du berätta för oss vad du tyckte om dagens idrottslektion? 

- Ja, jag tyckte den var roligare än vanliga, man fick mer varierat. Även om det inte 
var så ovanliga idrotter så kändes det inte lika enformigt som vanliga 
idrottslektioner. (Intervjuperson 4). 

Elevgruppens storlek 

Att elevgruppens storlek kan ha betydelse för elevernas deltagande och för hur aktiva de 
är under lektionerna visar de efterföljande intervjuerna. En av eleverna säger till exempel 
att lektionerna är roligare om det är en mindre elevgrupp. Då känner hon sig mer delaktig 
och att hon inte blir lämnad utanför på grund av att andra är bättre än henne. Som 
exempel på detta nämner hon att hon får mer passningar i aktiviteterna fotboll och 
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innebandy om det är en mindre grupp elever. En annan elev tycker det motsatta, det vill 
säga att en större elevgrupp är att föredra. Detta beror enligt honom på att de då kan 
anordna turneringar i badminton och spela fotbollsmatcher över hela gymnastiksalen. 
Samtidigt nämner en annan elev att aktiviteten rugby som hon egentligen skulle ha velat 
prova på inte är genomförbar i en så pass liten elevgrupp. Dock är en mindre grupp elever 
enligt henne att föredra på grund av att det känns mindre seriöst då. Vidare menar hon att 
detta också beror på att hon trivdes bättre i den här gruppen än i den egna klassen, 
eftersom hon upplevde att ingen i experimentgruppen såg ned på henne.   

- Jo, vet inte men vi känner inte varandra lika bra. Man ger liksom varandra en 
större chans, man dömer inte varandra lika mycket. Mina andra klasskamrater 
kollar liksom på en, en del ser ner på mig. Vi har inte så bra sammanhållning i 
våran klass. (Intervjuperson 4).  

Idrottslärarens arbetssätt 
 
Eleverna tycker att en bra idrottslärare ska vara snäll, rolig och kunna ge instruktioner 
som är lätta att förstå. En elev påpekar dessutom att hon trivs bättre om läraren ger 
positiv feedback och inte säger åt henne att hon kan göra bättre ifrån sig. Med positiv 
feedback syftar hon på att läraren ska ge henne beröm, något som hon menar sällan 
förekommer under de ordinarie lektionerna i idrott och hälsa. Vidare menar en annan elev 
att det är positivt om läraren deltar aktivt under olika aktiviteter. 
 
Hur trivdes du med läraren idag? 
 

- Ja, det var bra. Du var aktiv. Det är kul när läraren också är med. Jag tycker du 
ska vara med, det är kul när du är med och visa och sådär. Våran lärare brukar 
bara stå och gå runt och kolla och fråga om det går bra och sådär. Det var kul när 
du var med. (Intervjuperson 1). 
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Diskussion 
 
Reliabilitet och validitet 

För att kunna verifiera denna undersöknings resultat har begreppen validitet och 
reliabilitet använts. Dessa begrepp tillhör inte något specifikt stadium i undersökningen 
utan ska, enligt Kvale (1997), genomsyra hela forskningsprocessen. Reliabilitet handlar 
om studiens tillförlitlighet och Trost (2001) menar att forskaren bör undvika till exempel 
negationer och krångliga ord, eftersom sådana motverka möjligheterna att få 
sanningsenliga svar under en intervju. Kvale (1997) påpekar att det också kan vara av 
betydelse att undvika ledande frågor, eftersom även dessa kan han en negativ inverkan på 
svaren. Begreppet validitet kan översättas med studiens giltighet och brukar ha sin 
utgångspunkt i frågan: mäter denna metod vad den är avsedd att undersöka (ibid.)?  

Intervjumanualen som användes under de inledande intervjuerna har utformats utifrån 
syftet och frågeställningarna. En del av svaren ändå har inte kunnat användas vid 
analysarbetet, eftersom dessa inte mäter vad undersökningen är avsedd att mäta. 
Detsamma gäller vissa av de svar vi erhöll under utvärderingen av aktionsforskningen. 
Däremot har i stort sett alla de diskussioner som uppstod under aktionsforskning varit av 
relevans för studien, liksom våra egna tankar och funderingar under observationerna. 

Det visade sig under intervjuerna att åtminstone pojkarna som deltog i studien till viss del 
är fysiskt aktiva på fritiden, eftersom de sysslar med så kallad spontanidrott. Med detta 
menar vi att de är aktiva på fritiden utanför föreningsidrotten och den organiserade 
idrotten. Ett exempel på detta är att en av eleverna ibland spelar innebandy tillsammans 
med sina kompisar. Detta tycker vi visserligen är positivt, men syftet med denna 
undersökning var inte att studera de elever som redan är aktiva på fritiden utan istället att 
studera dem som inte alls är intresserade av att utöva idrottsliga aktiviteter vare sig på 
idrottslektionerna eller på fritiden. För att kunna få ett urval av elever som inte alls är 
aktiva på fritiden krävs en förstudie där fler elever deltar. På så sätt ökar möjligheten att 
kunna finna de elever som inte visar något som helst intresse för idrottsliga aktiviteter. 

Under intervjuerna har vi försökt undvika krångliga ord och negationer, eftersom dessa 
kan ha en negativ inverkan på svarens tillförlitlighet. Av samma anledning har vi så 
mycket som möjligt försökt undvika ledande frågor. Kvale (1997) menar dock att ledande 
frågor också kan förstärka en intervjus tillförlitlighet beroende på syftet med 
undersökningen. ”Utifrågare kan medvetet ställa ledande frågor för att erhålla 
information som de misstänker hålls undan” (ibid., s. 145). Vi har under intervjuerna 
ändå inte använt oss av denna metod, eftersom vi inte anser att det har varit nödvändigt. 
Vissa av intervjufrågorna kan ha varit ledande inte bara på grund av hur dessa har 
formulerats utan även på grund av hur vi har agerat kroppsligt. Enligt Kvale (1997) kan 
nämligen såväl verbala som kroppsliga reaktioner under intervjun ”…fungera som 
positiva eller negativa förstärkare för intervjupersonens svar och därigenom inverka på 
svaren på andra frågor” (ibid., s. 146). 
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På grund av tekniska komplikationer under de inledande intervjuerna har två av de 
inspelade banden inte kunnat användas vid analysarbetet. Inspelningen under de två 
övriga intervjuerna har också varit av dålig kvalitet. Vi har därför i mångt och mycket fått 
förlita oss på de anteckningar vi förde både under och efter dessa intervjuer. Detta tror vi 
dock inte har inverkat på resultatets tillförlitlighet i någon större utsträckning, men 
eftersom vi har gått miste om en del material på grund av detta har det varit svårare att 
göra en djupare analys av en del frågor som ställdes under intervjuerna.   

Under den första intervjun uppstod ett störningsmoment som kan ha haft en negativ 
inverkan på svaren. En av elevens klasskamrater kom in det omklädningsrum där en av 
intervjun ägde rum, varför det då kan ha varit svårt för eleven att ge ett tillförlitligt svar 
på frågeställningarna. Denna situation försvårade även möjligheterna för oss att gå 
djupare in på känsliga ämnesområden. Detta skedde dock i slutet av intervjun, vilket 
medförde att vi vid analysarbetet kunde lita på det mesta som hade sagts.   

Relevant för undersökningen hade varit att göra en mer djupgående analys av elevernas 
uppväxtförhållanden. Eleverna är under uppväxten som mest formbara och eftersom 
deras habitus kan vara svår att påverka senare i livet tycker vi att det hade varit intressant 
att studera relationen med föräldrar och kompisar på ett mer djupgående plan. 

Resultatdiskussion 

En av våra frågeställningar handlar om vad eleverna anser om dagens idrottsundervisning 
och om den behöver förändras. Av våra resultat framgår det att eleverna efterlyser mer 
annorlunda aktiviteter och att de tycker att dagens idrottsundervisning är alltför enformig. 
I kursplanerna står det att idrott och hälsa ska vara ett ämne där elevernas nyfiken och 
intresse för att testa nya aktiviteter ska väckas och det är därför av stor vikt att läraren 
arbetar aktivt för att lyckas med detta. Vi anser vidare att det kan möjligt för läraren att 
skapa intresse utan att behöva erbjuda nya och annorlunda aktiviteter. Vår studie visar 
nämligen att eleverna kan tycka att ”vanliga” aktiviteter är roliga om de själva får vara 
med och bestämma, och om innehållet är varierat. Det är med andra ord möjligt för 
eleverna att finna ett egenvärde även i sådana aktiviteter som de vanligtvis inte tycker om 
att utöva. Om eleverna får möjlighet att påverka innehållet ökar möjligheten för alla 
elever att kunna finna någon idrottsform som passar deras intressen, behov och 
förutsättningar. På så sätt kan de fysiskt inaktiva eleverna finna en idrott som de kan 
utöva även fritiden. Förhoppningsvis kan de sedermera också utveckla ett livslångt 
intresse för denna aktivitet och kunna utöva den när de blir äldre. Om dessa elever inte 
hittar någon sådan aktivitet är risken stor att de förblir fysiskt inaktiva även i vuxen ålder. 
En människas habitus2 är nämligen väldigt svår att påverka och det är när eleverna är 
unga som de är som mest formbara (Bourdieu i Engström, 2002b). Elevinflytande och ett 
varierat innehåll tycker vi också är betydelsefullt för de grundskoleelever som redan är 
fysiskt aktiva, eftersom studier av Larsson och Nilsson (1997) har visat att många av dem 
slutar vara aktiva i idrottsföreningar när de börjar gymnasiet. Vi menar också att det kan 
vara svårt för dem att vara aktiva inom många av de idrotter som lektionerna i idrott och 
hälsa innehåller när de når vuxen ålder. Till exempel kan det för många innebära 
                                                 
2 Se sidan 12 för förklaring av begreppet habitus. 
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svårigheter att utöva lagidrotter som fotboll eller innebandy, eftersom dessa kräver att 
många individer medverkar och delar samma idrottsintresse. Det är därför viktigt för 
dessa elever att de kan hitta en eller flera former av idrott som de kan tänka sig att utöva 
istället.      

Tyvärr verkar elevinflytande inte vara vanligt förekommande på den skola där 
undersökningen ägde rum. Så verkar fallet enligt Erikssons et al. (2005) undersökning 
inte heller vara med andra skolor runt om i landet. Den enda möjlighet till elevinflytande 
verkar ges i början av läsåret då eleverna tillsammans med läraren får lägga fram förslag 
på olika aktiviteter. Detta tror vi först och främst beror på att läraren inte litar på 
elevernas förmåga att kunna planera tillsammans. Deras elevgrupper är säkerligen 
betydligt större än den som deltog i vår aktionsforskning och det kan därför vara svårt för 
eleverna att enas om olika aktiviteter. Vi tycker emellertid att det trots detta finns goda 
möjligheter att utöka elevinflytandet i ämnet idrott och hälsa. Exempelvis anser vi att 
eleverna i större utsträckning kan få vara med och planera och genomföra en lektion 
själva utan lärarens inblandning. Detta är något som idag, enligt våra erfarenheter, nästan 
uteslutande sker på gymnasienivå. Därtill menar vi att friluftsdagar kan vara ett ypperligt 
tillfälle för läraren att ge eleverna mer inflytande i undervisning, både genom att de får 
vara med och planera valbara friluftsaktiviteter och genom att de sedan utifrån dessa kan 
välja den av aktiviteterna som passar deras intressen.  

Idrottslärarna väljer ofta att utforma lektionspassen efter sina egna intressen och 
samtidigt undviker de att testa nya aktiviteter, enligt Meckbach och Söderström (2002). 
Vi tror att detta kan bero på idrottslärarna känner en rädsla för att misslyckas och att 
han/hon därför känner sig tvingad att lägga ner extra tid och arbete. Vi tror även att 
idrottslärarna tycker att de saknar den rätta kompetensen för att kunna planera och 
genomföra nya aktiviteter. Enligt våra erfarenheter skulle lärarna själva möjligen även 
påpeka att detta beror på att de saknar tillräckligt med resurser i form av både tid, pengar 
och material. Vi anser däremot att många av de aktiviteter som eleverna i vår 
undersökning nämner är genomförbara med dagens resurser. Exempel på sådana 
aktiviteter är skridskoåkning och kampsporter. Istället handlar det, enligt oss, om att göra 
rätt prioriteringar, det vill säga att använda de resurser som finns på rätt sätt, och om att 
läraren inte ser förändringar som något hinder i undervisningen utan som en möjlighet att 
skapa ett intresse för idrott hos eleverna. 

Undersökningen visar att vad eleverna gör på fritiden har betydelse för vad de tycker är 
roligt på idrottslektionerna. Resultatet visar dessutom att detta verkar bero på att de 
känner sig duktiga i dessa idrottsliga aktiviteter, det vill säga att de känner sig delaktiga i 
spelet och att de ligger på samma nivå som sina klasskamrater under idrottslektionerna. 
Vi tycker därför att det är av stor betydelse att läraren lär känna sina elever och tar reda 
på vilka aktiviteter som passar deras intressen och förmågor när han/hon ska planera 
lektionernas innehåll. En av eleverna talar om ett investeringsvärde när hon beskriver 
varför hon gillar vissa aktiviteter och förutom konditionsträning är det endast basket som 
hon tycker ger henne tillräckligt med träning. Detta tycker vi är oroväckande, eftersom 
idrottslektionerna till väldigt stor del består av olika bollaktiviteter. Anledningen till 
varför hon har funnit ett investeringsvärde i just basket och inte andra bollidrotter menar 
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hon beror på att hon har varit aktiv inom denna idrott på fritiden och därför känner sig 
duktig. Under aktionsforskningen var hon dock aktiv under alla bollaktiviteterna och inte 
bara basket och det framgår därtill under de efterföljande intervjuerna att hon tyckte att 
det var roligt oavsett aktivitet. Detta faktum väcker två intressanta frågeställningar hos 
oss. Den första handlar om huruvida hon är mer aktiv under lektionerna om hon också 
finner ett egenvärde i aktiviteterna och den andra frågan handlar om huruvida läraren kan 
skapa ett intresse hos henne att vilja prova på dessa aktiviteter även på fritiden. För att 
svara på den första av frågeställningarna tror vi definitivt att så är fallet och det är långt 
ifrån omöjligt för henne att hitta en idrottsaktivitet som hon kan utöva även på fritiden på 
grund av att den har ett egenvärde. Vi tror däremot att det kan vara svårare för 
idrottsläraren att få henne intresserad av bollaktiviteterna och få henne att vilja testa dessa 
på fritiden. Detta tror vi beror på det faktum att hon känner sig dålig när det handlar om 
bollaktiviteter och att hon därmed känner en rädsla inför att testa dessa på fritiden. Därför 
är det av betydelse att läraren kan erbjuda ett varierat innehåll, eftersom möjligheterna för 
henne och andra fysiskt inaktiva elever att hitta en idrott som de kan tänka sig utöva även 
på fritiden då ökar.  

Med begreppet habitus som utgångspunkt kan både föräldrar och kompisar spela en 
väldigt stor roll för elevernas intresse för fysisk aktivitet (Bourdieu i Engström, 2002b). 
Eleverna själva verkar också tycka att kompisarna har haft en stor betydelse för vilka 
aktiviteter som intresserar dem. Dock verkar tre av eleverna inte själva vara medvetna om 
hur stor påverkan föräldrarna faktiskt har. Vi tycker oss däremot kunna se att de har haft 
en stor påverkan på dem. Detta grundar vi på det faktum att varken de eller föräldrarna 
idag är aktiva inom idrottsförening och att eleverna därutöver i relativt liten utsträckning 
utövar idrottsliga aktiviteter på fritiden. Visserligen nämner eleverna att deras föräldrar 
har stöttat dem när de har varit aktiva inom olika idrottsföreningar, men eftersom 
föräldrarna själva inte är aktiva tror vi att de omedvetet kan ha påverkat eleverna till att 
bli mer passiva. Vilka idrotter som eleverna ändå utövar eller är intresserade av verkar 
kunna ha ett visst samband med hur aktiva föräldrarna tidigare har varit. De framgår 
nämligen av resultatet att en av eleverna är intresserad av fotboll eftersom både hans 
biologiska pappa och hans styvpappa tidigare har varit aktiv inom denna idrott.  

Resultatet visar att några av eleverna trivs bättre om elevgruppen är mindre och detta tror 
vi beror på att det då är lättare för läraren att kunna skapa en trygghet i gruppen. Om 
eleverna känner sig trygga minskar deras rädsla för misslyckas enligt Annerstedt et al. 
(2004). Att de var aktiva under aktionsforskningen tror vi därför till stor del berodde på 
att de inte var rädda för att göra bort sig. Att eleverna trivs med sina klasskamrater är 
dock inte bara betydelsefullt på grund av att de då är mer fysiskt aktiva, utan även för att 
relationen med dem är viktig vid skapandet av en god psykisk och social hälsa (Wiking, 
2005).  

Förutom att arbeta med mindre grupper kan läraren använda sig av bakgrundsmusik för 
att stimulera eleverna till att vilja röra på sig. Annerstedt (2001) menar att det även är 
viktigt att läraren berömmer eleverna för deras insatser. Det framgår också av det resultat 
vi har fått fram att positiv feedback kan ha stor betydelse för elevernas trivsel. Vi anser 
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därför att det är mycket viktigt att läraren ger eleverna positiv feedback för att öka deras 
självförtroende och lust att röra på sig under idrottslektionerna.        

Trots att eleverna nämner olika idrottsliga aktiviteter som de skulle vara intresserade av 
att utöva på fritiden är de sällan fysiskt aktiva. Visserligen nämner eleverna att de 
promenerar till och från skolan men de är sällan aktiva när det handlar om idrottsliga 
aktiviteter. Promenader skulle kunna räknas som idrott men eftersom syftet verkar vara 
att kunna ta sig till och från skolan anser vi att så inte är fallet. Spelar det verkligen någon 
roll om promenader räknas till begreppet idrott eller inte? Är det inte viktigare att 
eleverna rör på sig överhuvudtaget? Självklart tycker vi att det är viktigt att eleverna rör 
på sig till och från skolan, men om de inte promenerar av anledningen att de vill vara 
fysiskt aktiva tror vi att risken är stor att de slutar med dessa när promenaderna inte 
längre behövs. När de blir äldre kanske arbetet ligger alltför långt ifrån hemmet, varför de 
tvingas byta ut promenaderna mot bilen. Om de dessutom i framtiden får ett stillasittande 
arbete ökar risken för fysisk inaktivitet ytterligare.   

Hur kan vi som blivande idrottslärare arbeta för att få dessa elever intresserade av att vara 
fysiskt aktiv? För att sammanfatta resultatet och vad som sagts ovan verkar det för det 
första vara en fördel att arbeta med mindre grupper om läraren ska kunna väcka elevers 
intresse för fysisk aktivitet. För det andra kan vi dra slutsatsen att eleverna behöver få 
mer inflytande i undervisningen och för det tredje måste läraren kunna erbjuda nya 
aktiviteter och ett varierat innehåll. Eftersom eleverna har utvecklat en passiv livsstil blir 
det viktigt för idrottsläraren, ur ett hälsoperspektiv, att kunna erbjuda aktiviteter som 
passar elevers intressen. Engström (2002b) menar nämligen att lektionerna i idrott och 
hälsa kan vara fysiskt inaktiva elevers enda möjlighet att få utöva olika idrottsliga 
aktiviteter. Av ännu större vikt för elevernas hälsa är det att elevernas hittar en aktivitet 
som de kan tänka sig att utöva även på fritiden, eftersom det, enligt Gustavsson (1996) 
krävs att eleverna motionerar regelbundet för att kunna bibehålla hälsan.   

Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom området skulle kunna handla om att fördjupa denna studie 
ytterligare. Till exempel att göra en noggrannare förstudie där syftet är att finna 
ointresserade elever. För att få ett tydligare svar på hur lärare kan arbeta för att påverka 
dessa elevers intresse för fysisk aktivitet vore det också av betydelse att fler elever deltog 
i studien. Därutöver skulle det vara betydelsefullt att ägna mer tid åt att planera och 
genomföra lektionerna, eftersom möjligheterna att kunna tillgodose elevernas önskemål 
om att få testa idrotter som vanligen inte förekommer under idrottslektionerna då skulle 
öka. Forskningen skulle då kunna visa huruvida dessa elever visar ett större intresse om 
de får testa annorlunda aktiviteter som till exempel rugby, kampsport eller yoga.  

I denna undersökning har vi inte lagt någon större vikt vid könsperspektivet och det 
skulle därför vara intressant att studera mer ingående om flickor och pojkar visar olika 
intresse beroende på innehållet och på vilket arbetssätt läraren väljer. En frågeställning 
skulle också kunna handla om huruvida eleverna visar upp ett större intresse för fysisk 
aktivitet om flickor och pojkar får separat undervisning. 
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Det hade också varit intressant att genomföra en liknande undersökning ur pedagogernas 
synvinkel och sedan jämföra deras åsikter med det resultat vi har erhållit i denna studie. 
Exempel på två frågeställningar som en sådan undersökning skulle kunna innehålla är 
följande: Varför tror pedagogerna att de inte lyckas skapa ett intresse för idrott och hälsa 
hos dessa elever? Kan detta bero på att lärarna inte har tillräckligt med kunskap om vilka 
aktiviteter som passar elevernas intresse?  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 
 
Om att röra på sig… 
 

• Vad tycker du om att röra på dig? 
• Rör du på dig ofta? Varje dag?  Vad gör du då? Är det någon skillnad att röra på 

sig då och att röra på sig på idrottstimmarna? I så fall vilken? 
• Känner du behov av att vara fysiskt aktiv på fritiden/idrottslektionerna?  
 

Om idrottsundervisningen… 
 

• Är du aktiv på idrottslektionerna? Hur aktiv?  
• Vad gör ni på idrottslektionerna? 
• Tycker du att det är roligt på idrottslektionerna? 
• Vad skulle du vilja göra för att det ska vara roligt /meningsfullt för dig? 
• Vad är roligt resp. tråkigt med dagens lektioner i idrott och hälsa? 
• Hur känner du dig när det är roligt på idrottslektionerna? 
• Hur känner du dig när det är tråkigt på idrottslektionerna? 

 
• Får du ut det du vill av idrottslektionerna? 
• Tycker du att lektionernas innehåll behöver förändras och i sådana fall hur? 
• Har du möjlighet att påverka lektionernas innehåll?  
• Vad skulle du vilja göra på idrottslektionerna och varför?  
• Finns det någon speciell idrott eller aktivitet du skulle vilja prova på under 

idrottslektionerna och varför? 
• Kan du berätta om en speciell upplevelse du har haft under en idrottslektion. Hur 

har den upplevelsen påverkat dig? 
• Hur trivs du med din/dina idrottslärare och dina klasskamrater? 
• Hur ska en bra idrottslärare vara enligt dig? 
• Vilken betydelse har idrottslektionerna haft för ditt idrottsintresse? För ditt 

intresse att röra på dig? Lärare – innehåll – arbetssätt? 
 
• Händer det att du inte går på lektionerna i idrott och hälsa och i sådana fall varför? 
• Känner du obehag inför lektionerna och i sådana fall varför?  
• Är det något speciellt moment som du tycker är pinsamt eller jobbigt? 
• Är du nöjd med din kropp? 
• Är det något du skulle vilja förändra med din kropp? Varför? Gör du den 

förändringen? 
 



 

  

Idrott på fritiden… 
 

• Hur ser din fritid ut? 
• Vad har du för fritidsintressen? 
• Är du aktiv inom någon idrott/idrottsförening på fritiden? 
• Är det någon skillnad på att röra sig på idrottslektionerna och att röra sig på 

fritiden? Beskriv hur! 
• Är utbudet av fritidsaktiviteter tillräckligt enligt dig? 
• Vad gör dina kompisar på fritiden?  
• Är dina föräldrar fysiskt aktiva på fritiden? Är de med i någon förening? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 2 
 
Observationsprotokoll 
 
Dessa punkter har vi observerat under aktionsforskningen. 
 
Planeringen 
 

• Samarbetet mellan elever och lärare 
• Om de visar intresse? Glädje? Inspirerade? 
• Hur aktiva är de? 
• Lyckas läraren motivera/skapa intresse? 
• Några hinder? Material/redskap? Antalet elever? 
• Vilket innehåll väljs och varför? 

 
Under lektionens gång 
 

• Visar de intresse? Engagemang? 
• Passar aktiviteterna alla elever? Varför- varför inte? 
• Hur fungerar eleverna tillsammans? 
• Hur fungerar de med läraren? 
• Innehåll och arbetssätt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 3 
 
Intervjuguide 2 – utvärdering av aktionsforskningen 
 

• Kan du berätta för oss om vad du tyckte om dagens idrottslektion? 
 
Innehåll och upplägg 
 

• Vad tyckte du om lektionens innehåll?  
• Fanns det någonting du skulle vilja ha gjort annorlunda och i sådana fall varför? 
• Fick du ut det du ville av lektionen? Varför/varför inte? 
• Vad tyckte du om att få vara med och planera på det här sättet?  
• Kände du dig delaktig och aktiv under planeringen/lektionen? 

 
Lärare och klasskamrater 
 

• Trivdes du med dina klasskamrater? Varför/varför inte? 
• Trivdes du med din lärare? Varför/varför inte? 
• Kunde du samarbeta med dina klasskamrater? 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


