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Tack
Jag har fått väldigt bra handledning av Krister Herrting som bidragit med väldigt mycket kunskap 
och idéer som hjälpt mig i arbetet med denna uppsats. Jag uppskattar den tydlighet och struktur som 
finns i Krister handledning. 

Hälsans hus - som är en del av Luleå gymnasieby - bedriver en verksamhet som jag anser håller 
mycket hög kvalitet. Under den tid som jag gjort verksamhetsförlagd utbildning där har jag lärt mig 
som varit användbart under skrivandet av denna uppsats, men framförallt inför mitt blivande yrke. 
Ett stort tack till  VFU-handledare Fredrik Lundbäck. Ett stort tack går också till  de elever som 
bidragit med sina skrivna reflektioner och de lärare som hjälpt mig dela ut  reflektionsunderlag till  
elever, Lise-Lott Larsson, Inger Vennberg, Veronica Zakrisson och Fredrik Abrahamsson.
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Abstrakt
Syftet med denna uppsats var att undersöka vad eleverna anser viktigt i ämnet idrott och hälsa i 
gymnasiet nu och i framtiden. För att undersöka detta delades reflektionsunderlag ut till elever i fyra 
klasser. En utav dessa klasser tillhörde idrottsprogrammet, det urvalet gjordes för att se om det finns 
någon  skillnad  mellan  de  som  läser  ett  idrottsprogram  och  de  som  läser  ett  ”vanligt 
gymnasieprogram. För ge ytterligare djup till  uppsatsen används socialisation och habitus  samt 
teorin ”Self-determinaiton Theory and the Faciliation of insintric motivation, Social development 
and  Well-  being”.  Den  sistnämnda  behandlar  hur  motivation  uppstår  hos  individen.  Resultatet 
tematiseras utifrån Engströms (1999) idrottspraktiker. Det gav ett brett material där många olika 
tankar kommer fram genom de skrivna reflektionerna. Resultatet visar att eleverna anser att arbete 
för hälsa genom undervisning i idrott och hälsa är viktigt. Idrott och hälsas fokus på hälsa har alltså 
genomslag i elevernas tankar om ämnet. Då det gäller vad eleverna anser viktigt i ämnet idrott och 
hälsa  tar  eleverna  upp  att  det  ska  vara  roligt,  utveckla  mätbara  fysiska  kvalitéer,  innehålla 
bollsporter samt att  det ska finns en tydlig koppling mellan teori  och praktik i  undervisningen. 
Variation  och  delaktighet  vid  planering  av  undervisningen  och  ämnets  möjlighet  att  bidra  till 
klassens sammanhållning tas också upp. För framtiden tas alla faktorer som nämnts som viktiga i 
nulägets idrott och hälsa upp. Utöver detta framkommer att många elever önskar en omfattande 
utökning av undervisningstid i ämnet idrott och hälsa. Trenden för framtiden är densamma som för 
nuläget, hälsa är det som eleverna främst lyfter fram i sina skrivna reflektioner. Skillnader mellan de 
elever som läser ett idrottsprogram och de som läser ”vanliga” gymnasieprogram kunde påvisas. De 
elever som läser idrottsprogram uttrycker att de ser en koppling mellan hälsa, välmående, fysisk 
aktivitet och den egna livssituationen. Bland övriga elever återfinns reflektioner som efterlyser att 
detta samband behöver ges ytterligare utrymme i undervisningen. En mycket liten andel av dessa 
elever tar upp faktorer som kan härledas till tävling och rangordning som viktiga i ämnet idrott och 
hälsa i nuläget och framtiden.

Nyckelord: Idrott och hälsa, Kroppsövningskulturer, Gymnasiet, Habitus, elevinflytande
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Inledning
Idrotten har idag stor genomslagskraft (Arnold 1997) i vårt samhälle, det är en självklar del av 
medias nyhetsrapportering. Varje större dags- och kvällstidning har en stor redaktion som bedriver 
och publicerar idrottsjournalistik. Tv-utsändningar med idrottsevenemang får ofta ett mycket stort 
antal tittare. Det rör sig om allt från resultat och beskrivning av idrottshändelser, till att följa upp 
individuella idrottare och lags förberedelser inför tävling eller match. 

Som  blivande  lärare  i  ämnet  idrott  och  hälsa  kommer  mitt  uppdrag  att  bli  att  genomföra 
undervisning i enlighet med kurs- och läroplaner. Att de elever som kommer till skolan påverkas av 
det stora utrymme idrott ges i samhället,  är högst rimligt. Ett fenomen som är så pass synligt i 
vardagen gör avtryck på socialiseringsprocesser hos individen. Idrott och hälsa har som namnet 
antyder två saker att utveckla. Också hälsa är ett begrepp som ges stort utrymme i det offentliga 
talet. Ohälsa och sjukfrånvaro är faktorer som ofta debatteras på högsta politiska nivå. Media lyfter 
fram och skapar debatt om rapporter som beskriver hur hälsoläget ser ut bland medborgare. Det är 
också  vanligt  att  media  publicerar  artiklar  som  tar  upp  hälsa  ur  andra  aspekter,  exempelvis 
näringsrik kost, bantningstips och träningsråd. 

Flertalet av de elever som kommer till skolan har dessutom erfarenheter av idrottande på fritiden 
genom exempelvis föreningsidrottande. Många idrottslärare har också idrottsbakgrund. Att idrottens 
plats i samhället och elevers vardag kommer att påverka förväntningar på ämnet idrott och hälsa är 
naturligt. I denna rapport studeras vilka idrottspraktiker som kommer till uttryck i elevers tankar om 
ämnet idrott och hälsa i gymnasiet och hur de förhåller sig till lärandet. 

Syfte
Synliggöra  och  skapa  en  förståelse  för  vilka  kroppsövningskulturer  som kommer  till  uttryck  i 
elevers reflektioner om ämnet idrott och hälsa på gymnasiet. 

Frågeställningar 
Vilka kroppsövningskulturer träder fram genom elevers tankar om idrott och hälsa i nuläget och för 
framtiden?

Vad uttrycker eleverna för syn på lärande? 

Hur kan elevers tankar om ämnet idrott och hälsa kopplas till kursplanen för idrott och hälsa A?

Skiljer sig synen på idrott och hälsa mellan gymnasieelever som läser idrottsprogram och de som 
inte läser idrottsprogram? 
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1 Studiens problemområde

Historisk beskrivning
Att se hur ämnet idrott och hälsa har utvecklats kan ge en ökad förståelse för problemområdet. 
Annerstedt  (1991)  delar  in  ämnets  utveckling  i  sex  faser.  Den  inledande  fasen  benämns 
etableringsfasen,  denna  fas  pågick  mellan  1813-1860.  Under  denna  epok  försökte  man  införa 
obligatorisk fysisk fostran. Under denna tid var resurserna knappa, lokaler var bristfälliga och lärare 
dåligt  utbildade. Per Henrik Lings tankar hade väldigt stort inflytande på skolgymnastiken. 

Därefter  tog  den  militära  fasen  (1860-1890)  vid.  Under  denna  period  flyttades  fokus  till 
soldatträning, vilket innebar att flickors undervisning ofta helt uteblev. Ämnet institutionaliserades 
inom såväl  folk  som -realskola.  Under  denna epok ökade intresset  för  Hjalmar  Lings  form av 
gymnastik där givna program skulle följas till punkt och pricka. 

Den tredje fasen kallar Annerstedt stabiliseringsfasen (1890-1912). Nu är de riktlinjer som Hjalmar 
Ling  tagit  fram  det  som  legitimerar  undervisningen.  Lek  kom  att  införas  som  ett  inslag  i 
undervisningen  i  viss  utsträckning.  Militära  inslag  minskade  och  flickornas  gymnastik  började 
komma igång. Brytningsfasen tar vid 1912 och sträcker sig fram till 1950, under denna tidsperiod 
kom idrott, lek och spel att börja vinna mark från den kontrollerade Linggymnastik programmen . 
1915  bildades  Svenska  Skolidrottförbundet,  1919  bytte  ämnet  namn  från  ”gymnastik”  till 
”gymnastik  med lek  och idrott”.  Fysiologisk forskning karaktäriserar  nästa  fas,  den fysiologisk 
fasen (1950-1970). Som bas för ämnet låg fysiologisk forskning. Fokus låg på utveckling av elevers 
kondition.  Blom och  Lindroth  (1995)  skriver  att  en  vändpunkt  kan  urskiljas  åren  kring  1950, 
föreningsgymnasiken  påbörjar  en  sportifieras  vilket  innebär  att  Lings  pedagogik  tappar  mark. 
Tävlingsidrotten  börjar  vinna  mark   i  skolorna.  Nästkommande  fas  väljer  Annerstedt  att  kalla 
osäkerhetsfasen (1970-), namnet anspelar på den osäkerhet bland ämnets lärare som han menar är 
utbredd. Osäkerheten kommer sig av att allt färre centrala anvisningar och direktiv. Idrottsrörelsen 
har i allt större utsträckning kommit att förse lärare med fortbildning. 

I samband med införandet av Lgr 80 kom ämnet också att byta namn  från gymnastik till idrott. 
Ämnets innehåll  har också vidgats, nu ska det bidra till  elevernas fysiska,  sociala och estetiska 
utveckling. Samundervisning har också införts med motiveringen att det ökar jämställdheten mellan 
könen. Ekberg (2009) beskriver den fas som ämnet bedöms befinna sig i under nuläget, hälsofasen. 
Det blir tydligt genom att ämnet har bytt namn till idrott och hälsa.  Hälsa blir det som genomsyrar 
kursplanen i ämnet. Dagens ämne är komplext och bilden som träder fram är att ämnesinnehållet 
ges många tolkningsmöjligheter åtminstone vad gäller val av innehåll och metodik då läroplanen är 
målstyrd.           

Ämnet idrott och hälsas funktion i samhället
Det finns flera vinster med att bedriva undervisning i ämnet idrott och hälsa. En Svensk studie 
utförd  av  Samhällsmedicin  och  statens  folkhälsoinstitut  (2004)  visar  på   ett  samband  mellan 
övervikt  och  självkänsla.  Den  longitudinell  studie  som dessa  resultat  grundar  sig  på  visar  att 
övervikt före puberteten ökar risken för låg självkänsla i ungdomsåren. Det har också visat sig att 
det finns ett samband mellan självmordstankar och trakasserier för kroppsvikt. Relationerna mellan 



fysisk aktivitet, depression och övervikt är komplexa. Deprimerade personer är ofta fysiskt inaktiva, 
därmed ökar risken för övervikt. Samhällsmedicin och statens folkhälsoinstitut (2004) tar upp flera 
studier  som  visar  på  ett  samband  mellan  hög  självtillit  och  hälsosamma  levnadsvanor. 
Samhällsmedicin och statens folkhälsoinstitut (2004) har undersökt hur ungdomars fysiska aktivitet 
hänger  samman  med  självkänsla,  matvanor,  kroppsstorlek,  etnicitet  och  socioekonomiska 
förhållanden. I studien ingick elever i år åtta, när det gäller fysisk aktivitet på idrottslektioner svara 
90,1 procent av flickorna och 96 procent av pojkarna att de alltid eller för det mesta deltar. En 
senare studie av Folkhälsoinstitutet (2006) framhåller att samhällsutvecklingen medfört att många 
former av fysisk aktivitet har förskjutits från vardagen till fritiden. Arbetsuppgifter har blivit mindre 
fysiskt krävande samtidigt som antalet bilar per hushåll har ökat. Fysiskt passiv underhållning har 
ökat i form av datoranvändning och tv-tittande under de senaste tre till fyra decennier. Risken för 
minskad  fysisk  aktivitet  ökar  bland  barn  och  ungdomar  vid  låg  självkänsla,  bristande 
skolanpassning och sämre skolprestation.   Med andra ord kan detta tolkas som en nedåtgående 
spiral där brist på hälsa hos individen  har visat sig leda till stillasittande och negativa följdeffekter.

För att ämnet idrott och hälsa A ska verka för elevernas hälsa är en avgörande faktor att alla elever 
är närvarande under lektionstid. Eriksson m.fl (2005) har på uppdrag av skolverket genomfört en 
nationell  utredning  för  att  ta  reda  på  vilka  resultat  undervisningen  leder  till.  Denna  studie  är 
genomförd  på  flera  stadier  inom skolan,  år  6,  år  9  och  Gymnasiet.  36  procent  av  lärarna  på 
gymnasieskolan anger att frånvaro är ett problem i hög eller mycket hög grad. I undersökningen 
ingår statistik som visar hur gymnasieelever ser på sin egen närvaro på idrottslektioner. Sex procent 
av de tillfrågade instämmer helt på påståendet att de ofta är borta från lektionerna i ämnet. 

En  svensk  studie  av  Sollerhed  (2006)  visar  att  de  elever  som  läser  yrkesförberedande 
gymnasielinjer, exempelvis bygg, fordons eller frisör inte har lika välutvecklad fysisk kapacitet som 
de som läser studieförberedande gymnasieutbildningar. Det finns också ett påvisat samband mellan 
en god fysik och skolresultat.  En koppling mellan elevens känsla  av sammanhang och tidigare 
motionsvanor påvisas. 

Ungdomar som under en treårsperiod läste ett idrottsprogram visade i Sollerheds (2006) studier en 
positiv utveckling av kroppslig fysik i jämförelse med de som läser ”vanliga” gymnasielinjer. I båda 
grupperna växte den andel som ökade sitt BMI, ökningen var dock mindre i gruppen som läste 
idrottsinriktade program. Den mest framstående fysiska kapaciteten uppmättes i de grupper som var 
fysiskt aktiva på fritiden. Med detta som bakgrund argumenterar Sollerhed för att det är möjligt att  
motverka skillnaderna mellan akademiker och arbetare genom en medveten satsning på ämnet idrott 
och hälsa i skolan. 

I  en  enkätundersökning  av  Eriksson  (2003),  som  genomfördes  på  10  gymnasieskolor  i  år  2, 
konstateras att 56% av eleverna i studien tycker att ämnet idrott och hälsa är rolig. 54 procent anger  
att de tycker att ämnet är intressant. Sju procent av elever i undersökningen upplever oro i samband 
med  omklädning  inför  ämnet  idrott  och  hälsa.  Vidare  redovisar  36  procent  att  de  känner  sig 
klumpiga under undervisningen i idrott och hälsa. Undersökningen visar också att det finns elever 
som känner sig dåliga, rädda och upplever utanförskap under idrottslektionerna. 

Stråhlman (2004) diskuterar idrottsämnets syfte och legitimitet. Ämnets huvuduppgift kan inte vara 
att förbättra folkhälsan. Däremot bör uppgiften vara att ge elever kunskaper så att de kan reflektera 
över  sina  levnadsvanor  och  sin  livsstil.  Han  argumenterar  för  att  Idrott  och  Hälsa  är  ett 
kunskapsämne,  där  undervisningen  måste  inriktas  på  att  utveckla  kunskapsteoretiska  processer, 
vilka skapar  lärprocesser  som utvecklar  kunskap om det  viktiga  med att  utveckla och tillämpa 
daglig rörelseglädje. Förhoppningsvis påverkar detta folkhälsan i positiv riktning.  
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Idrotten i samhället
Idrotten har stor genomslagskraft  i  vårt  samhälle,  Arnold (1997) skriver  om dessa mekanismer. 
Olympiska spelen, Friidrotts VM, fotboll och rugby är exempel på sportevenemang som har enormt 
stor  publik  över  hela  världen.  Arnold  (ibid)  redovisar  att  96,3  procent  av  den  amerikanska 
befolkningen  utövar  eller  följer  idrott  genom media  och  känner  samhörighet  med  ett  lag  eller 
idrottare. Idrott har för många individer kommit att bli en viktig del i vardagen som ger avkoppling 
från arbetet. Arnold (ibid) beskriver två idrottskulturer, en där idrottandet ses som ett ändamål. I 
denna  kultur  är  idrottandets  drivkraft  att  nå  målsättningar  som är  uppsatta  av  externa  syften, 
exempelvis samhällets normer. Den andra kulturen ser på idrottandet som ett ändamål i sig genom 
den moral, de färdigheter och de etiska principer som idrotten står för.  Arnold (ibid) menar att  
denna  kultur  hindrar  att  idrottandet  påverkas  av  sociala  och  kulturella  faktorer.  Då  synen  på 
idrottande är på detta sätt har den universell och inte relativt värde. 

Idrotten i ungas liv
En studie på hur stor betydelse idrott har i ungdomar liv - av Trondman (2005) - visar att 58 procent 
av de tillfrågade anger att idrotten har mycket stor eller ganska stor betydelse i deras liv. En annan 
faktor  som  kartläggs  är  vilken  status  idrotten  representerar  i  det  som  Trondman  benämner 
ungdomskulturen.  I  Trondman (2005) specificeras idrottens status  till  ”att  vara duktig i  idrott”. 
Bland sjutton olika faktorer hamnar att vara duktig i idrott på en delad andraplats bland de faktorer 
som ansågs  generera  högst  status.  Kartläggning av  ungdomars  vanligaste  fritidssysselsättningar 
placerar föreningsidrottande på en fjärdeplats bland 15 olika aktiviteter av varierad art. Trondmans 
(2005) studie visar också vilka föreningsidrotter som är vanligast bland unga. Vanligaste idrotten att 
börja med är fotboll (43 procent), därefter följer gymnastik (10 procent) och ridning (8 procent). De 
följs i sin tur av simning (5 procent) och ishockey (4 procent). 
Enligt Engström (1999) finns det kulturella skillnader då det gäller utövande av fysisk aktivitet. 
Restriktioner  och  val  av  fysisk  aktivitet  möjliggörs  och  begränsas  av  unga  människors 
uppväxtmiljö.  Vilken  aktivitet  som  väljs  är  ofta  kopplad  till  olika  kulturella  och  sociala 
grupperingar i samhället. 

En kartläggning av föräldrars kostnad för  barns tävlingsidrottande av Hertting (2009) visar att det 
finns  vissa  köns-  sociokulturella/  -ekonomiska  skillnader.  Generellt  är  kostnaden  för  flickors 
idrottande i jämförelse med pojkars, något mer kostsamt för föräldrar. Denna skillnaden är speciellt 
tydlig bland flickor och pojkar som är mer tränings- och tävlingsintensiva, där är kostnaden markant 
större för flickor. Sociokulturella/ -ekonomiska skillnaderna visar sig i inkomstnivåer, men också i 
fråga om etnicitet, där fler med utländsk bakgrund anser att idrotten är förenad med höga kostnader. 

En studie från Nya Zeeland av Elling & Knoppers (2005) visar på att det finns tydliga mönster 
bland tonåringars idrottsutövande. Dessa mönster rör social identifikation, de som utövar en idrott 
ser utövandet som ett sätt att skaffa sig en social tillhörighet och identitet. Idrottsutövande skapar 
inte bara integration bland tonåringar, det skapar också strukturer som differentierar. Detta görs 
genom sociala normer som i stor grad styr vilka aktiviteter som väljs av olika etniska grupper, det  
föreligger också stora skillnader mellan könen. 
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2 Studiens preciserade problem
Annerstedt (1995) skriver att kursplanen ägnar hälsobegreppet mycket uppmärksamhet i kursplanen 
för idrott och hälsa. Hälsobegreppet är dock otydligt definierat, det innebär att läraren har stor frihet 
när det gäller tolkning och användning av begreppet hälsa i undervisningen.   
WHO (World Health Organisation) definierar hälsa på följande sätt:

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely  
the absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable standard  
of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction  
of race, religion, political belief, economic or social condition." s.1 (WHO 2006).

När detta kopplas samman med de samband som Folkhälsoinstitutet (2006) har visat på en koppling 
mellan depression och ohälsa och brist  på fysisk aktivitet.  Med detta  som utgångspunkt  är det 
rimligt att hälsobegreppet på gymnasieskolan bör innefatta och utvecklar flera aspekter: fysiska, 
psykiska och sociala aspekter.  

Skolverkets utredning av idrott och hälsa visar på att det finns en problematik med elever som ofta  
eller till och med alltid är frånvarande på lektioner i idrott och hälsa. Samhällsmedicin och Statens 
Folkhälsoinstitut (2004) konstaterar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och självkänsla 
och välmående. Med detta i åtanke är det viktigt att skolan kan skapa miljöer där elever känner att 
undervisningen i idrott och hälsa blir meningsfull och lärorik. Folkhälsoinstitutets utredning (2006) 
visar att vardagen för de allra flesta medborgare innebär mer stillasittande, detta får konsekvenser 
för folkhälsan. Stråhlman (2004) kopplar ihop detta med ämnet idrott och hälsa och pekar på att 
ämnet  bör  fylla  funktion  som ett  ämne  som arbetar  med  förståelse  för  vikten  av  regelbunden 
rörelseglädje.

Styr och stöddokument
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (skolverket 2006) beskriver att verksamheten ska arbeta 
för ett livslångt lärande. Genom detta ska lärarna i idrott och hälsa A arbeta för ett livslångt lärande, 
detta blir tydligt då man läser betygskriterierna där ett mål att uppnå lyder; 

“ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa  
samt  kunna  diskutera  sambanden  mellan  hälsa,  livsstil  och  miljö  ur  såväl  ett  
individ- som ett samhällsperspektiv” (www.skolverket.se) 

Med läroplanens fokus på livslångt lärande som utgångspunkt går det att motivera ett arbete med 
målsättning att etablera vanor av fysisk aktivitet hos elever. Betygskriterierna för idrott och hälsa A 
tar upp hälsa på ett sätt som ger innebörden av hälsa en mångfasetterad innebörd. Dessutom är 
idrott  och  hälsa  det  ämne  i  skolans  som  har  tydligast  har  att  arbeta   med  hälsa.  Samtliga 
uppnåendemål  för  ämnet  idrott  och  hälsa  a  citeras  nedan,  detta  för  att  de  sedan  kommer  att 
användas för att besvara denna studies frågeställningar och analysera empiri.  

”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall 
ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt  
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kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som  
ett samhällsperspektiv
ha  förmåga  att  värdera  olika  fysiska  aktiviteters  betydelse  för  hälsa  och  
välbefinnande  kunna  planera,  genomföra  och  utvärdera  ett  personligt  anpassat  
program för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder
ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila
ha kunskaper i  vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat  sig i  några självvalda  
aktiviteter
ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv
kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering
ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med  
några danser
kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang
ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp.” (www.skolverket.se)

Det sätt på vilket samband tas upp i förhållande till hälsa i kursplanen för idrott och hälsa A ger 
begreppet hälsa en mångfasetterad innebörd. Hälsa är enligt detta sätt att resonera fler dimensioner 
än fysiskt välmående. Livsstil och miljö är två begrepp som lyfts fram som faktorer som ska ingå i 
de hälsobegrepp som skolan förmedlar. Eleven ska också ges kunskaper då det gäller olika fysiska 
aktiviteter och hur dessa påverkar och har möjlighet att utveckla hälsan. Att utforma egna program 
för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder knyter också an till hälsobegreppet ur ett individ- 
och miljöperspektiv. Varje individ befinner sig i en specifik miljö och har individuella preferenser.
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3 Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras begrepp och teorier som kommer att användas som underlag för att belysa 
tolka och analysera studiens resultat.

Socialisation
Då  det  gäller  att  beskriva  hur  förväntningar  och  uppfattningar  om  ämnet  idrott  och  hälsa 
uppkommer  väljer  jag  att  använda  mig  av  socialisationsbegreppet.  Dale  (1981)  beskriver 
socialisation som en process genom vilken samhällets livsformer reproduceras hos individerna. Med 
detta menas att det finns strukturer som svarar mot att inrätta de funktioner i form av olika arbeten 
och yrkesfunktioner som samhällets vilar på. Lavås och Handal (2001) ger en annan definition på 
begreppet socialisation, de beskriver fenomenet som den process som människor genomgår när de 
utvecklas från ett biologiskt väsen till att bli sociala varelser. Människan föds som biologiskt väsen 
och utvecklas sedan till att bli kvinna, man, europé eller svensk. Lavås och Handal (2001) beskriver 
yrkessocialisation, det är den process som leder noviser eller nyanställda till fullt medlemskap i en 
viss yrkesgrupp. All yrkesförberedande utbildning innebär kvalifikation till ett givet yrke.   
Socialiseringens  funktion  enligt  Dysthe  (2000)  är  att  forma  barn  och  ungdomar  till 
samhällsmedlemmar. Samhällets uppgift är att upprätthålla kulturarvet, detta utförs av föräldrar och 
skola.    

I Dale (1981) diskuteras hur skolan påverkas av socialisation, en faktor som framhålls är skapandet 
av kön och hur detta tar uttryck i undervisningen. Undervisning bidrar till att skapa uppfattning om 
vad som är manligt och kvinnligt. Författaren diskuterar detta utifrån ett brittiskt perspektiv, där han 
menar att borgarklassens ideal är de som tar uttryck i skolans undervisning. Både vad gäller synen 
på män och kvinnor och hur olika ämnen och aktiviteter förknippas med kvinnlighet och manlighet. 
Intressant är kanske inte främst slutsatserna som författaren drar, däremot är det intressant att se hur 
Dale  (1981) diskuterar  socialisation  i  förhållande  till  skolan.  Hur  skolan  bidrar  till  att  etablera 
värderingar och uppfattningar hos elever och personal. 

Berger och Luckmann (1979) beskriver hur människor utvecklas både på ett biologiskt plan och i 
förhållande till sin miljö. Den process som gör att barnet bli människa äger rum i samspel med 
miljön. En faktor som ökar betydelsen av detta samspel är att en människa i utveckling inte bara 
deltar i ett samspel med en utpräglad miljö utan med en specifik kultur och social ordning som 
förmedlas.  Berger  och  Luckmann  (Ibid)  håller  isär  primär  och  sekundär  socialisation.  Primär 
socialisation utgörs av den första socialisation som ett barn genomgår i barndomen, genom vilken 
individen blir  en del av samhället.  Sekundär socialisation kallas alla de processer som leder en 
redan socialiserad person in i nya sektorer av hans samhälles objektiva värld. Varje individ föds in i  
en objektivt social struktur där han möter de signifikanta andra som övervakar hans socialisation. 
De signifikanta andra påtvingas honom. Den definition av hans verklighet som de signifikanta andra 
presenterar ställes upp för honom som en objektiv verklighet. En individ föds därigenom inte bara 
in i en objektiv social struktur, utan också in i en objektiv social värld. De signifikanta andra väljer 
ut  aspekter av denna värld som överensstämmer med den egna placeringen i samhällets sociala 
struktur. Detta beskriver hur socialisationens mekanismer fungerar när de signifikanta andra är de 
som befinner sig närmast individen under barndomen exempelvis föräldrar, syskon och släkt. 

Sekundär socialisation förutsätter alltid en föregående primär socialisation, det innebär att sekundär 
socialisation alltid måste handskas med en redan etablerad jag-uppfattning. Detta kan innebära en 
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problematik därför att den redan etablerade verkligheten har en tendens att leva kvar. Med andra ord 
uppstår  en  problematik  med  överensstämmelse  mellan  den  ursprungliga  och  den  nya 
internaliseringen. Berger och Luckman (Ibid) illustrera skillnaden med att beskriva hur ett barn som 
vuxit upp under knappa förhållanden i den amerikanska södern genom primär socialisation först 
anammar sina föräldrars värderingar. ”Barnet internaliserar sina föräldrars värld som världen, och  
inte den som hör samman med en specifik institutionell  kontext.” (s.166)  Under den sekundära 
socialisationen  uppfattas  ofta  den  kontext  som  föräldrarna   representerar.  Ett  exempel  där 
människor tar del av sekundär socialisation är i skolans värld, där lärare fungerar som institutionella 
funktionärer med en formell uppgift att överföra specifik kunskap.
 
Enligt Axner, Ogenholt & Åhs (1980) finns det förväntningar på skolan som gäller både elever och 
lärare.  Dessa  förväntningar  påverkar  både  våra  språkliga  och  ickespråkliga  förväntningar. 
Människor  i  grupp  påverkar  varandra  genom  förväntningar  och  beteenden,  detta  skapar  ett 
växelspel  där  social  relationer  byggs  och  individer  ”socialiseras”  till  bestämda  roller  i 
verksamheten. Undervisning är en verksamhet som de flesta socialiseras in i från tidig ålder.     

Motivation till idrottande – Self Determination Theory
Deci och Ryan (2000) har tagit fram en modell som visar hur mänsklig motivation uppstår ”Self-
determinaiton Theory and the Faciliation of insintric motivation,  Social  development and Well- 
being”. Människor kan vara motiverade och engagerade, alternativt är de passiva och känner sig 
inte delaktiga i samhället, detta beror i stor utsträckning på den sociala miljö som människor är en 
del  utav.  I  en vetenskaplig artikel  har  Ryan och Deci  studerat  vilka  faktorer  som främjar  eller 
hindrar en positiv utveckling av individens motivation och goda psykologiska utveckling. I studien 
redovisas  tre  naturliga  behov  hos  människan:  kompetens,  självständighet  och  känsla  av 
samhörighet.  När dessa  behov uppfylls  ökar människans motivation och mentala hälsa,  om de 
däremot inte uppfylls i tillräcklig utsträckning kommer motivationen att minska. 

Vidare  skriver  Deci  och  Ryan  (2000)  att  kunskap  om  motivationens  mekanismer  är  speciellt 
värdefullt för bland annat lärare, idrottstränare och sjukhuspersonal. Vad som skapar motivation hos 
en  individ  skiljer  sig  mellan  olika  individer  Människan  kan  motiveras  genom att  de  värderar 
aktiviteten som genomförs, det kan också röra sig om tvång av olika slag. Motivation kan  komma 
genom vilja att överträffa sig själv eller genom rädsla för att bli övervakad. De som har en genuin 
inre motivation att genomföra något har ett större intresse, självförtroende, och entusiasm än den 
som motiveras genom extern kontroll. Detta visar sig på de resultat som produceras i form av mer 
kreativitet, uthållighet och ett bättre utförande.         

Inre motivation finns inneboende hos människan, det är viljan att utmana sig själv genom att testa 
vad  den  egna  förmågan  kan  uträtta  och  undersöka  samt  vilka  lärdomar  den  kan  ge.  Trots  att 
tendenser till inre motivation finns inbyggda i människan, finns det bevis på att dessa medfödda 
mekanismer behöver stöd genom olika förutsättningar. De faktorer som främjar inre motivation är 
optimal  utmaning,  positiv  feedback och avsaknad av  krävande utvärdering.  Lärare  som arbetar 
genom att stödja elevers självständiga arbete skapar en större grad av inre motivation, nyfikenhet 
och vilja att anta utmaningar. Elever som möts av en mer kontrollerande pedagogik förlorar inte 
bara förmåga att ta initiativ, de lär sig också mindre effektivt. 

Habitus
Bourdieu (1984) använder habitus för att beskriva hur människor skaffar sig smak. Individen har 
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preferenser som påverkar individens handlingar och tankar i förhållande till  omvärlden. Habitus 
innefattar fler faktorer än socialisation. Habitus gör det möjligt för människan att orientera sig i 
världen, att göra den begriplig och att tänka och handla i nya situationer. Det ligger till grund för hur 
man agerar socialt. Habitus är det som styr en människas bedömning av andra personer, det är den 
känsla man får efter att ha mött en person. Bourdieu (1984) beskriver habitus så här; 

”The habitus is both the generatative principle of objectively classifiable judgements  
and the system of classification (Principium divisionis) of these practices . It is in  
relationship between the two capacities  which define the habitus, the capacity to  
produce  classifiable  practices  and  works,  and  the  capacity  to  differentiate  an  
appreciate these practices and products (taste), that the represented social world,  
i.e., the space of life-style, is constituted.” s.170   

Att kunna delta och producera arbete är en del i skapandet av habitus, den andra är hur individen 
bedömer sitt  eget  och andras arbete  och verksamheter i  förhållande till  varandra.  Det  är  denna 
jämförelse som etablerar  smak hos  individen.  För  Bourdieu är  smak förmågan att  kunna skilja 
mellan olika typer av arbeten och produkter och hur individen värderar dessa det som utgör smak.

Trondman (2005) använder begreppet idrottshabitus, med det avses de ungdomar som svarar att 
idrott har mycket stor eller ganska stor betydelse i deras liv samt anger att de föreningsidrottar 
”varje dag eller nästan varje dag”. 18 procent av de som deltagit i Trondmans undersökning har 
enligt dessa kriterier ett idrottshabitus. Studien av Trondman (2005) fastställer att pojkar har något 
större idrottshabitus än flickor, att andelen med idrottshabitus minskar något ju äldre de svarande är, 
unga i högutbildade familjer har i något större utsträckning ett idrottshabitus än unga i lågutbildade 
familjer.    

Kroppsövningskulturer
Sju kroppsövningskulturer listas av Engström (1999), dessa belyser distinktioner och variationer 
som finns i utövning och smak inom kroppsövningskulturen. Syftet med indelningen är att visa hur 
till synes samma aktivitet kan ha olika innebörd för olika individer. 

Fysisk träning – Syftet med denna kroppsövning är att utveckla kroppens fysiska funktionsförmåga 
och/eller utseende. Målsättningen är att genom systematisk träning påverka kondition, styrka och 
rörlighet. För anhängare av denna praktik är fysisk utmattning ett självklart inslag som fungerar 
som  ett  kvitto  på  att  verksamheten  tjänar  sitt  syfte.  Mätbara  faktorer  som  exempelvis  vikt, 
muskelmassa  eller  mätbara  prestationsförmåga  är  faktorer  som  används  för  att  utvärdera 
aktiviteterna. Det är den upplevda ansträngningen och resultatet av träningen som ger verksamheten 
sin mening. 

Tävling och rangordning – Här ses fysisk träning som en förberedelse inför tävlingsidrott. Tävling 
syftar  till  att  rangordna  deltagare.  Rangordning  som bärande  idé  i  kroppsövningssammanhang 
innebär  att  utvärdering  av  verksamheten  alltid  sker  i  en  positionering  i  förhållande  till  andra. 
Framgång och avancemang blir kvitton på att man är på rätt väg. 

Lek och rekreation – Leken fyller uppgiften att roa för stunden, leken har ingen tanke på syfte eller 
mening  bortom  att  vara  roande.  Leken  är  inte  målstyrd  på  samma  sätt  som  fysisk  träning, 
drivkraften ligger i att det ska vara lustfyllt och engagerande. Det kan gälla kamp inom lagidrott, 
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exempelvis  innebandy eller  fotboll.  Fysiska  resurser  och  motorisk  skicklighet  är  underordnade 
kamp- och spänningsmomentet i verksamheten. Kännetecknande är att fysisk uppbyggnad inte är 
det som fungerar som deltagarnas motivation och drivkraft,  detta återfinns i  spänning, lek- och 
kampmoment. 

Fysisk utmaning och äventyr  – En grundtanke för utövare av denna kroppsövningskultur är  att 
utövandet  ska  ses  som en bedrift  eller  innebära  en  mycket  speciell  utmaning  eller  upplevelse. 
Utmaningens svårighet och originalitet räknas som tillgångar. Vissa av dessa aktiviteter kräver en 
omfattande fysik träning som förberedelse för att utövarens ska klara utmaningen. Avsikten är inte i 
första hand att lära sig något, ej heller att träna sin kropp. Förberedande träning ses som ett pris väl 
värt att betala om det gör att utmaningen kan klaras. 

Färdighetsträning – Centralt för denna praktik är att genom övning och systematisk träning förbättra 
sin motoriska förmåga. Prestation är det centrala, även om fysisk kapacitet ofta är en förutsättning. 
Färdighetsträning är en naturlig del inom tävlingsidrotten, särskilt i grenar som bygger på motorisk 
skicklighet. Färdighetsträning är också vanligt utan inriktning på tävling, exempelvis inom alpin 
skidåkning, golf och tennis. 

Estetisk  verksamhet  –  När  dans  utövas  som  konstform  utgör  det  estetiska  innehållet  en 
grundläggande  betydelse.  Fysisk  träning  kan  i  denna  form  av  idrottsutövning  vara  mycket 
omfattande,  det  är  fortfarande  det  estetsiska  innehållet  som  ger  verksamheten  dess  innebörd. 
Rörelse och koncentrationsträning - denna praktik kännetecknas av väl avvägda rörelser vilka utförs 
under stor koncentration. Exempel på två verksamheter som återfinns i denna kategori är Qi gong 
och yoga.  

I  anslutning  till  de  sju  idrottspraktikerna  diskuterar  Engstöm (1999)  hur  olika  personer  finner 
motivation till  fysisk aktivitet.  Den fysiska aktiviteten har ett investeringsvärde som svarar mot 
individens  målsättning.  Det  kan  röra  sig  om  en  medveten  investering  för  en  god  hälsa,  en 
attraktivare  kropp,  eller  att  nå  idrottslig  framgång.  Ändamålen  framhålls  som det  viktiga,  inte 
aktiviteten i sig. Träning kan till och med uppfattas som tråkigt, men det är värt att underkasta sig  
den med målsättningen i åtanke. Engström hävdar att det är det nyttorationella som framhålls i det 
offentliga  samtalet.  Det  gäller  skolan  idrottsundervisning,  vuxenmotion  och  tävlingsidrott. 
Engström (1999) beskriver idrottens egenvärde. Det innebär att verksamheten i sig är bra nog. Det 
som framhålls är det som upplevs i nuet när man ägnar sig åt fysisk aktivitet. Idrottandet bedrivs för 
att få en speciell upplevelse eller vissa i stunden upplevda behov tillfredsställda.

Teoriernas relevans för studien
Att  socialisation  och  habiuts  hänger  samman  och  ligger  till  grund  för  hur  individen  uppfattar 
världen och väjer att agera i densamma är tydligt genom Berger och Luckmans (1979) resonemang. 
Genom den påverkan som miljön utgör etableras individens smak och Habitus. Trondman (2005) 
bryter ner begreppet till att omfatta idrottande hos individen, han använder begreppet Idrottshabitus 
för  att   beskriva  dem  som  tillskriver  idrotten  en  stor  eller  ganska  stor  betydelse  i  deras  liv.  
Ytterligare förståelse för de processer som påverkar individen kan fås genom Deci och Ryans teori 
(2000) ”Self-determinaiton Theory and the Faciliation of insintric motivation, Social development 
and Well- being”. De beskriver de processer som skapar inre motivation och yttre motivation. Då 
individen själv ser syftet med en aktivitet blir betydligt bättre. Om yttre omständighet exempelvis 
tvång,  i  skolan  eller  genom föräldrars  förväntningar  fungerar  som motivation  blir  resultatet  av 
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arbetet sällan lika bra. Då saknas en äkta vilja till genomförande. Dessa teori kan användas för att 
belysa hur elever tankar om ämnet idrott och hälsa uppstår. Kroppsövningskulturer enligt Engtröm 
(1999)  är användbara i studien genom att de används för att tematisera empiri.    
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4 Metod

Vetenskapligt förhållningssätt
Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, eftersom att skrivna reflektioner används för 
att  besvara  studiens  frågeställningar  blir  detta  perspektiv  användbart.  Kvale  (1997)  beskriver 
hermeneutiken,  det  är  ett  försök  till  reflektion  över  humanvetenskapens  förståelseform. 
Hermeneutiken studerar mänsklig kulturell verksamhet som texter för att genom tolkning och av 
dem komma underfund med den avsedda eller uttryckta meningen.
Patel & Davidson (2003) beskriver hermeneutiken, enligt denna åskådning kan människan genom 
språket skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Det är möjligt att förstå andra människor och 
vår livssituation genom att tolka det talade och skrivna språket. Människors intentioner och avsikter 
yttrar sig i språk och handling, detta går att tolka och förstå innebörden av.           

Metodval
För  att  få  ett  tolkningsunderlag  ombads  eleverna  genomföra  skrivna  reflektioner  kring  ett 
relflektionsunderlag (se bilaga 1). Van Manen (1990) skriver att ”protocol writing” är en metod för 
att ta fram texter som kan användas som forskningsunderlag. Dessa ger svar på hur ett urval av 
individer ser på upplever och företeelser. ”Protocol writing” genomförs genom att en grupp skriver 
ner  sina åsikter om ett givet reflektionsunderlag. Van Manen (1990) skriver att denna metod kräver 
att de som deltar kan uttrycka sina åsikter i skrift. Det resultat som presenteras har alltså tagits fram 
genom  skrivna  reflektioner.  För  att  bearbeta  de  skrivna  reflektionerna  har  ett  hermeneutiskt 
tillvägagångssätt använts.   

Urval och genomförande
Innan undersökningen som resultatet i denna uppsats bygger på utfördes, genomfördes en förstudie 
med hjälp av reflektionsunderlagen (bilaga 1). Två elever som läser idrott och hälsa A i gymnasiet 
bidrog  med  sina  skrivna  reflektioner.  Avsikten  med detta  var  att  testa  metoden innan  studien 
genomfördes.  Detta  för  att  kunna  förutse  eventuella  svårigheter  då  det  gäller  att  förstå  mina 
formuleringar i reflektionsunderlaget, eller andra svårigheter då det gäller att bidra med skrivna 
reflektioner. De som bidragit med ”protcol writing” är elever som läser idrott och hälsa A på hälsans 
hus i Luleå. Med andra ord är det ett kvoturval (Trost 2007). Tanken med ett kvoturval är att man 
skall  få  ett  urval,  som  är  representativt  för  populationen  i  vissa  avseenden.  Urvalet  kommer 
därigenom att se precis likadant ut med avseende på valda faktorer. I denna uppsats deltog elever 
som läser idrott och hälsa A, detta kvoturval gjordes eftersom att idrott och hälsa A är obligatorisk 
för alla på gymnasieskolan. Detta blir rimligt i och med att syftet är att undersöka just denna grupps 
syn  på  ämnet  idrott  och  hälsa.  Reflektionsunderlag  har  lämnats  till  fyra  klasser,  totalt  78 
respondenter. En utav de fyra klasserna tillhör idrottsprogrammet, detta urval gjordes för att kunna 
undersöka skillnader mellan elever som har mycket idrott på schemat och de som tar del av skolans 
obligatoriska undervisning genom idrott  och hälsa A. Jag besökte hälsans hus och pratade med 
idrottslärare för att be om tid och hjälp att genomföra studien, detta resulterade  i att fyra lärare i  
idrott  och  hälsa  valde  att  ställa  upp  med  lektionstid  då  elever  besvarade  studiens 
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reflektionsunderlag. Med en utav lärarna kom jag överens om en tid då jag kom till skolan och 
genomförde undersökningen i en klass under lektionstid. Övriga lärare föredrog att själva lämna ut 
enkäterna under ett lektionstillfälle då det passade dem, och inte vara låsta till en bestämd tidpunkt 
då jag kom till skolan och delade ut reflektionsunderlagen.  Vi hade dock kommit överens om att 
det  skulle  ske  under  lektionstid  och  utan  tidspress.  Innan  de  tre  lärarna  lämnade  ut 
reflektionsunderlagen  skickade  jag  ut  ett  PM  med  information  om  studien  samt  de 
reflektionsunderlag som eleverna sedan besvarade till lärare på hälsans hus. Lärarna informerade 
eleverna om studiens syfte, att det var anonymt samt vem som genomförde undersökningen och att 
det skedde genom Luleå tekniska universitet.  

Etiskt förhållningssätt
Stukát (2005) beskriver etiska principer som är viktiga då det gäller undersökningar. En faktor att 
räkna med är informationskravet, de som deltar i studien skall informeras om studiens syfte och att  
de när som helst kan avbryta sin medverkan. I det PM som jag skickade ut till de lärare som delade 
ut reflektionsunderlagen framgick att deltagande för elever var frivilligt och anonymt, där fanns 
också information om studiens syfte och en kort skrift med tidigare forskning för att ge ytterliggare 
information.  Med  hjälp  av  detta  blev  det  de  lärare  som  delade  ut  reflektionsunderlagen  som 
informerade respondenterna om studiens syfte och att deltagande var frivilligt och anonymt. Att 
deltagande är frivilligt och anonymt samt att repondeterna informeras om studien syfte benämns i 
Stukát (2005) som informationskravet, samtyckeskravet och konfidentiallitetskravet. Utöver etiska 
överväganden  innehöll  PM:et  förhandsinformation  om  forskningsansvarige  och 
institutionsanknytning,  detta  framgick  i  PM:et  som  skickades  till  lärarna  innan  studiens 
genomförande.  

Min bedömning är  att  det  inte  går  att  identifiera  enskilde  respondenter  genom de  resultat  som 
presenteras i resultatet i denna uppsats. Det är också mycket orimligt att de skrivna reflektioner som 
ligger  till  grund för  resultatet  går  att  härleda  till  enskilda  individer.   Därmed  bedömer  jag  att 
konfidentiallitetskravet är uppfyllt. Jag har också valt att inte skriva fram hur många respondenter 
som tillhör klassen som läser ett idrottsprogram, det skulle kunna innebära att det går att räkna ut 
vilken klass som bidragit med sina skrivna reflektioner. 

Analys och tolkning
För  tolkning  av  resultatet  används  Hermeneutiken  (Kvale  1997),  där  principerna  för  den 
hermeneutiska  cirkeln  använts  som  utgångspunkt  för  att  tolka  och  analysera  de  skrivna 
reflektionerna. Dessa har sedan tematiserats utifrån Engströms kroppsövningskulter (1999), detta 
utgör ett empiriskt mönster som knyter ihop resultatet på ett tydligt och ändamålsenligt sätt utifrån 
studiens syfte. Det som kommer fram i elevers skrivna reflektionerna innehåller ibland sådant som 
kan härledas till mer en ett tema, då så varit fallet har tematisering gjorts utifrån det som betonas  av 
respondenten. Patel och Davidsson (2003) skriver att forskaren som använder sig av hermeneutiken 
närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Detta ses som en fördel när 
det gäller att tolka forskningsmaterial. Detta kallas för holism och innebär att helheten är mer än 
summan av delarna. Forskaren ställer helhet i förhållande till delarna och pendlar mellan del och 
helhet för att skapa förståelse. För att lyckas med detta krävs en empatisk förmåga hos den som 
sammanställer resultatet. Detta fanns i åtanke vid sammanställning av materialet, efter förmåga har 
jag  försökt  sätta  mig  in  i  respondenters  livssituation  för  att  tolka  det  som skrivs  i  de  skrivna 
reflektionerna.  Då  jag  hade  all  data  läste  jag  igenom svaren  flera  gånger,  därefter  påbörjades 
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teamtisering  utifrån  Engströms  kroppsövningskulturer  (1999).  För  att  göra  resultatet  än  mer 
överskådligt valde jag att skapa underteman till huvudteman. Detta arbete genomfördes genom att 
läsa igenom svaren flera gånger, att gå från del till helhet för att finna samband.

Bortfallsanalys
Samtliga repsondenter som bidrog med sina skrivna reflektioner besvarade nulägesfrågan, dessa 
reflektioner återfinns också i resultatdelen i denna uppsats. Däremot besvarades inte framtidsfrågan 
av alla elever. Vad detta beror på är svårt att spekulera i, allt som förknippades med deltagande i 
undersökningen var frivilligt, därför kan vissa elever ha valt att avstå att besvara frågan. Kanske har 
de svårt  att  spekulera inför framtiden. Här återfinns i vilket fall  anledningen till  att svaren från 
samtliga  78  respondenter  tematiseras  i  nulägesfrågan,  medan  endast  71  svar  återfinns  i 
tematiseringen av framtidsfrågan.               

Material    
För  att  genomföra  studien  användes  färdigutskrivna  reflektionsunderlag  (se  bilaga  1). 
Reflektionsunderlaget utgörs av ett A4 som innehåller två frågor, en på vardera sida. En fråga är vad 
som är viktigt i ämnet idrott och hälsa och varför. Den andra frågan är: Hur vill du att ämnet idrott 
och hälsa i gymnasiet ska utvecklas om 10 år? Varför?   
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5 Resultat 
Nedan följer  de  teman som framkom i  tolkningen av  de  skrivna  reflektionerna.  Först  kommer 
elevernas reflektioner om vad som anses som viktigt i ämnet idrott och hälsa. Detta har tematiserats 
utifrån  Engströms  kroppsövningskulturer  (1999),  för  att  göra  resultatet  mer  överskådligt  har 
reflektionerna  delats  in  i  underteman  till  nämnda  kroppsövningskulturer.  Under  rubriken  ”vad 
elever  upplever  som  viktigt  i  ämnet  idrott  och  hälsa”,  presenteras  reflektioner  som  utifrån 
hermeneutiken  bedömts  tillhöra  respektive  kroppsövningskultur.  Därefter  följer  under  rubriken 
”elevers syn på ämnet idrott och hälsa om tio år” en tematisering av svaren från respondenternas 
”protocol writing” om hur de önskar att idrott och hälsa i gymnasiet ska se ut om tio år. Kapitlet 
avsluts med en redovisning av skillnader mellan de elever som läser ett idrottsprogram och de som 
inte läser ett idrottsprogram. Därefter följer en sammanfattande analys av hela resultatet.    

Vad eleverna upplever viktigt i ämnet idrott och hälsa
Här  presenteras  tematiseringar  av  elevers  skrivna  reflektioner  av  framtidsfrågan  i 
reflektionsunderlaget  (bilaga  1).  Utgångspunkt  för  tematiseringen  är   Engströms  (1999) 
kroppsövningskulturer. Det har också visat sig att det finns variationer inom dessa teman. Dessa 
tydliggörs genom rubriker och citat från reflektionsunderlagen. 

Tävling och rangordning
Endast tre utav de elever som bidragit till undersökningen med sina skrivna reflektioner knyts till 
kroppsövningskulturen tävling och rangordning. I en skriven reflektion är det väldigt tydligt att 
tävling och rangordning är viktigt; ”Att tävla och röra på mig. Det är viktigt att vilja vinna annars  
kommer  man  ingenstans  i  livet.”,Denna  respondent  ser  på  tävlandet  som ett  medel  för  att  nå 
framgång i livet.  ”Det är viktigt  att  få möjlighet att  välja,  så man får träna på den nivå man  
ligger.”  För denna elev är det viktigt att kunna välja aktivitet utifrån nivå, detta för tankarna till  
rangordning.   ”Att få spela mycket innebandy för att det är roligt och utvecklande för hockeyn.”  
Denna elev ser ämnet idrott och hälsa som en förlängning av sitt idrottande och undervisningen som 
ett medel för att utvecklas inom denna idrott.

Lek och rekreation
I detta tema återfinns sammanlagt 37 elever, de har sedan placerats i underteman som presenteras 
nedan.

Variation
Variation nämns som ett nyckelbegrepp av sju elever. Med variation menas att de vill prova på en 
mängd aktiviteter för att känna motivation. Exempel ur de skrivna reflektionerna; ”Att jag känner  
att det är roligt medan jag tränar. Att det är mycket variation”, ”Att det är ett varierat utbud med  
både styrka/kondition och bollekar. Annars kan det bli tråkigt att göra samma saker hela tiden”,  

15



”Att få prova på många olika saker och att det är roligt”. Ur dessa reflektioner framkommer flera 
aspekter på variation, att det ses som ett kriterium för en rolig undervisning. Och att det är viktigt att 
variera vilka fysiska kvalitéer som undervisningen utvecklar   

Lustfyllt och roligt
Hela fjorton elever skriver om att de värderar lustfyllda aktiviteter i undervisningen. Exempel ur de 
skrivna reflektionerna;  ”Att det är roliga aktiviteter, göra på ett roligt sätt, att alla i klassen är  
positiva till det man gör och varandra. Är det inte roligt så har man inte så stor lust att göra sitt  
bästa”, ”Att idrott och hälsa ska vara kul eftersom att det är lättare att motivera sig då”, ”Att man  
har roligt och tränar på samma gång, om man inte tycker att det är roligt så arbetar man inte lika  
hårt”,  ”Att  det  man gör  är  roligt,  så att  man inte  tycker  att  det  är  en pina med idrott”.  Här 
framkommer  ett  antal  sätt  att  se  på  rolig  idrottande.  Det  är  tydligt  att  dessa  respondenter  ser 
idrottens egenvärde (Engström 1999) genom aktiviteterna, att dessa ger en positiv upplevelse lyfts 
fram i dessa elevers skrivna reflektioner.    

Valfrihet/ delaktighet i planering
Tre elever tycker att valfrihet är en viktigt del i ämnet idrott och hälsa. ”Det är viktigt att eleverna  
får var med och planera lektionerna då och då för att få en roligare och mer effektiv lektion”, ”Det  
är bra med val i huset så får man välja själv vad man vill”. Elevdemokrati ses som en viktig faktor 
för en bra undervisning. Citaten ovan pekar på att eleverna har erfarenheter av den valfrihet och 
delaktighet i planering som de väljer att lyfta fram som viktig i undervisningen. Det är också en del 
i kursplanen för ämnet (1994), där ett mål är att eleven ska ges tillfälle att fördjupa sig i självvalda 
aktiviteter. 

Avkoppling från övriga ämnen 
Fem elever skriver att det ser ämnet idrott och hälsa som en rolig avkoppling från andra ämne som 
är mer stillasittande och teoretiska. Exempel på formuleringar ur de skrivna reflektionerna; ”Det är  
skönt att få göra något aktivt när man ofta sitter stilla under dagarna på de vanliga lektionerna”,  
”Att man får släppa taget om läxor och ha kul och dessutom få träning på samma gång”, ”Jag ser  
idrott lite som en kul avkoppling till den vanliga skolan”
Det är intressant att två elever i sina svar gör skillnad på de vanliga lektionerna och den vanliga 
skolan  och  undervisningen  i  ämnet  idrott  och  hälsa.  Det  finns  en  skillnader  mellan 
klassrumsundervisning och idrott och hälsa, det skiljer däremot inte då det gäller mål att uppnå. 
Kursplanen för idrott och hälsa, engelska och matematik har mål att uppnå. Kanske kan det härledas 
till hur motivation skapas, Deci och Ryan (2000) tar upp inre och yttre motivation. Inre motivation 
innebär en genuin önskan att utveckla och arbeta med en aktivitet som individen ser syftet med och 
kan hur detta kan användas i den egna livssituationen. Därmed inte sagt att klassrumsundervisning 
inte  skapar  inre  motivation.  Däremot  är  det  rimligt  att  stillasittande  problemlösning  genom 
exempelvis  läroböcker,  flera  timmar  varje  dag inte  utgör  de bästa  formen för  att  utveckla  inre 
motivation. Kanske är det så att vissa elever ser kontrasten mellan stillasittande och att vara fysisk 
aktiv som tilltalande.     

Gruppdynamik sammanhållning i klassen
Åtta elever skriver att det är viktigt att undervisningen i ämnet idrott och hälsa utvecklar klassens 
sammanhållning på ett bra sätt. Det finns två sätt att se på detta, den första tolkar jag som att ämnet  
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idrott och hälsa anses bidra till bättre sammanhållning i klassen. Exempel på formuleringar ur de 
skrivna reflektionerna är;”Att ha kul och känna gemenskap. Gemenskap gör att man vågar lita på  
sig själv  och kämpa hårdare” och  ”Det som är viktig  för  mig är att  leka och motionera med  
klassen” 
Det andra som kommer fram i elevernas skrivna reflektioner är att de anser att det är viktigt att det 
är bra sammanhållning i klassen, däremot är det osäkert om reflektionerna uttrycker att ämnet bidrar 
till det. Exempel följer; ”Bra sammanhållning i klassen, så man inte trycker ner nån som inte är  
lika bra som dom andra”. ”Bra sammanhållning i klassen gör så att alla känner sig bekväma och  
vågar delta och är inte rädd att kanske göra bort sig” 

Fysisk träning
I tematisering bedöms 38  respondenter tillhöra kroppsövningskulturen fysisk träning. Nedan följer 
underteman till fysisk träning.

Ansträngning/ Fysiskt krävande
Detta  tema  kännetecknas  av  elever  som  framhåller  fysiskt  krävande  aktiviteter  som  viktiga  i 
undervisningen. Sammanlagt sju elever återfinns i detta tema. Exempel; ”Jag tycker att det är viktigt 
att man får så mycket motion att det kan räknas som ett arbetspass.”, ”Att alltid prestera mitt bästa 
och jobba hårt”, ”Det som är viktigt enligt mig är att utöva en fysiskt krävande aktivitet”, ”Att få 
ordentliga träningspass varje lektion”. Av dessa elever görs en koppling mellan aktiviteterna och det 
eventuella  resultat  det  kan  ge  individen.  Därigenom  betonas  aktiviteternas  investeringsvärde 
(Engström 1999), respondenterna ser en länk mellan insats och ett givet resultat. För att de ska vara 
nöjda med undervisningen i ämnet idrott och hälsa bör varje lektion erbjuda möjlighet till fysiskt 
krävande aktiviteter.  

Utveckling
Nio elever lyfter fram vikten av att se mätbara fysiska resultat genom att ta del av undervisningen i 
idrott och hälsa. Exempel ur skrivna reflektioner; ”Det viktiga är att jag får träna/röra på mig och 
sen se en förbättring då det gäller kondition och styrka.”, ”Bygga muskler och kondition.”, ”Att 
bygga upp en styrka och kondition”. Detta tema representerar en syn som går att koppla samman 
med investeringsvärdet (Engström 1999), det vill säga att det är viktigt att den tid och möda som 
investeras ger märkbara resultat.    

Samband med välmående, hälsa och livsstil
Sambandet mellan fysisk aktivitet och välmående görs av arton elever. Deras skrivna reflektioner 
visar att de värdesätter ämnet idrott och hälsa genom samband med välmående i vardagen. Både 
genom utveckling av fysisk aktivitet, samt undervisning om hur livsstil påverkar vardagen. Exempel 
ur reflektionerna;  ”Jag mår bättre psykiskt  av att  träna därför är det bra att  vi  får röra oss i  
skolan.”, ”Det hjälper en att höja koncentration och arbetsinsatser på skolan.”, Kondition och  
styrka är även viktigt eftersom att kroppen mår bättre om man har lite muskler och orkar hålla  
igång. Även  information och lära om kost och träning är viktigt.”, ”Man borde få lära sig mer om  
kost & muskler så att man kanske blir inspirerad att träna och äta rätt.”, ”Kondition och styrka  
eftersom att jag anser det som väldigt viktigt för det arbete jag ska ha i framtiden” Dessa elever 
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visar att de ser en kopplingar mellan sin egna livssituationer och undervisningen i idrott och hälsa. 
Med detta som bakgrund är det intressant att se att hälsobegreppet kommer till uttryck hos elever.  
Alltså  har  hälsa  genomslag  i  undervisningen  eller  i  alla  fall  i  ungas  liv.  Det  som talar  för  att 
genomslag skett i undervisning är att frågan som detta resultat grundar sig på, är vad som anses vara 
viktigt i ämnet idrott och hälsa.      

Utveckling av fysik genom en specifik aktivitet 
I de skrivna reflektionerna återfinns fyra elever som skriver om att utveckla fysik genom specifika 
aktiviteter eller för att utveckla kvalitéer som är användbara för en specifik idrottsgren. Exempel på 
citat  från  de  skrivna  reflektionerna;  ”Jag  tycker  att  bollsporter  är  viktigt,  då  får  man  träna  
kondition och koordination samtidigt.”. Det kanske kan argumenteras för att dessa respondenter hör 
hemma bland de elever som värderar tävling och rangordning, det som skiljer dessa teman åt är i 
detta tema värderas mätbara fysiska funktioner. Aktiviteten för att uppnå detta anges i citatet ovan, 
bollspel är bra för att träna kondition och koordination.      

Elevernas syn på ämnet idrott och hälsa om tio år            
Nedan presenteras hur eleverna i studien önskar att undervisningen i idrott och hälsa i gymnasiet 
ska se ut om tio år.  Resultatet  från eleverna ”protcol writing” precenteras i  tematisk form, den 
hermeneutiska cirkeln (Trost 1997) har använts som verktyg för tematiseringen.

Tävling och rangordning
Det  som  främst  sticker  ut  är  en  elev  som  framhåller  tävling  som  ett  medel  för  att  locka 
vinnarinstinkten hos  individen;  ”Man bör införa mer tävlingar  så att  vinnarinstinkten kommer  
fram”.  ”Mer innebandy eftersom att  det  är bra för hockeyn”.  Önskemål om mer innebandy i 
undervisningen hålls fram som en önskvärd faktor i framtiden.

I reflektionerna kommer det fram att åtta elever önskar mer bollspel. Här följer ett citat som är 
talande  för  detta  tema;  ”Mer  bollsporter  eftersom  att  det  är  roligt”,  ”Mer  bollsporter”.  
Respondenterna  skriver  om  att  de  önskar  mer  bollspel.  Detta  kan  härledas  till  tävling  och 
rangordning  genom att  det  är  bollsporter  som avses.  Däremot  anges  bollsporter,  inte  specifikt 
fotboll, innebandy eller annan bollsport. Målsättningen med bollsporter är dock att utse ett vinnande 
lag,  dessutom premieras  individens  prestationer,  exempelvis  att  göra  mål.  Därmed kan de  som 
önskar mer bollspel härledas till temat tävling och rangordning.  

Mer tid till ämnet idrott och hälsa
Som en viktig faktor ser många utökad tid till ämnet idrott och hälsa, både vad gäller antal tillfällen 
per vecka och tid för varje tillfälle. Detta lyfte 15 elever fram i sin skrivna reflektioner. Exempel på 
formuleringar; ”Det ska vara ungefär samma fast mer idrottspass”, ”Mer idrott, minst 4 ggr/veckan  
för bästa resultat i skolan och så mår de psykiskt bättre:”, ”Det ska fortsätta att finnas, till och med  
utvecklas med nya idrottslinjer”,”Mer idrott ska det vara, minst 2 gånger i veckan”, ”Först och  
främst tycker jag att man ska ha mer idrott, och längre lektioner”.  Mer tid till ämnet idrott och 
hälsa visar att många elever ser kopplingen till den egna livssituationen. De som svarat att de vill se 
mer  tid  till  ämnet  idrott  och  hälsa  motiverar  detta  med  att  de  ser  kopplingar  till  hälsa  och 
välmående.  Det  är  rimligt  att  många  respondenter  motiverar  det  genom idrottandets  egenvärde 
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(Engström 1999), med andra att de tycker att idrott och hälsa är roligt, lärorikt och givande. 

Samband mellan välmående, hälsa och livstil
Information om hur livstil och hälsa hänger samman och hur detta kan omsättas i den egna vardagen 
lyfts fram av sju elever. Exempelvis; ”En blandning mellan aktiva lektioner, lek och information om 
kost och hälsa, för att man redan i tidig ålder ska lära sig ta hand om sig själv.”, ”Jag tycker att det  
är viktigt med mycket information om varför man ska äta och varför man ska träna. Eftersom att  
alla vill vara så smala idag är det viktigt att informeras om vad som händer om man tränar för  
mycket eller äter för lite”, ”Att gå igenom vad man ska göra och vilka muskler som kommer att  
arbeta, samt varför det är bra.”,  ”Att folk jobbar mer på sin hälsa genom att idrotta”, ”Mer idrott  
på skolan eftersom att alla mår bra av det”.  Dessa skrivna reflektioner om framtiden lyfter flera 
aspekter  på  välmående,  hälsa  och  livsstil.  Först  och  främst  hälsa  i  som ett  begrepp  som kan 
sammanfattas med WHO:s (2006) definition som ger begreppet hälsa en innebörd som där fysisk, 
psykisk  och sociala  faktorer  bildar  syn  på  hälsa.  Hos  en  elev  ligger  fokus  på  information  om 
riskerna med för mycket träning och en bristfällig kosthållning, kanske har denna elev erfarenheter 
av detta. Ännu en faktor som kan härledas till detta tema är engagemang, här följer ett citat; ”Jag 
tycker att det är bra som det är nu, men hoppas att man ska kunna få elever mer engagerade, alltså  
elever som inte tillhör idrottsgymnasiet.”. Denna respondent ser en tydlig skillnad mellan de elever 
som  tillhör  idrottsgymnasiet  och  de  som  läser  ”vanliga”  program.  Här  uttrycks  åsikten  att 
engagemang för idrott och hälsa behöver utvecklas hos de elever som inte läser ett idrottsprogram.

Fysiskt mer krävande
Tre elever väljer att lyfta fram vikten av fysiskt krävande aktiviteter. Formuleringen ser ut så här; 
”Man måste köra mycket hårdare, läraren måste vara som en diktator och eleverna måste vara  
slavar”. Det är rimligt att dessa elever i detta tema ser investeringsvärdet (Engström 1999) som en 
viktigt faktor för att nå resultat.

Nöjd med nuvarande upplägg  
19 elever skriver att de är nöjda med upplägget som det ser ut i nuläget. Exempel ur de skrivna 
reflektionerna; ”Jag vill att det ska se ut på samma sätt som nu. Mycket praktiskt”, ”På samma sätt  
som idag, dvs. varierade sporter och olika motionssätt.”Så som det gör nu, det är roligt som det  
är””Som det ser ut nu, kanske mer aktiviteter som klättring och kanot, för att ha roligt”. De elever 
som placerats i detta tema uttrycker att de är nöjda med nuvarande upplägg. Det förekommer dock 
att  elever  föreslår  aktiviteter  som  de  vill  se  mer  utav,  men  som  helhet  är  de  nöjda  med 
undervisningens upplägg. Alternativt har dessa elever inte så mycket erfarenheter utanför ämnet 
idrott och hälsa, genom exempelvis föreningsidrott.  Det skulle i så fall innebära att de inte har 
någon annan referens.

Frivillig praktik, obligatorisk teori
Två elever skriver att de anser att ämnets teoretiska del bör vara frivillig, men praktiskt deltagande i 
fysisk aktivitet bör vara frivilligt. Exempel: ”Ej något man måste delta i, snarare något som går att  
välja till om man är intresserad. Den teoretiska biten är dock något som alla bör lära sig, så man  
har kunskap om vad som är hälsosamt och inte.”  Dessa respondenter anser att ämnet idrott och 
hälsa bör ges en informerande uppgift, praktiska moment bör vara frivilliga. Det är tydligt att dessa 
elever inte värderar den koppling mellan hälsa, livsstil och välmående som en undervisning där 
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praktik och teori är en del av undervisningen utgör. De anser att varje individ bör ges information 
och utifrån detta sedan ta ställning hur de väljer att använda denna information i sin livssituation.  

Individualisering och valfrihet
15 elever tar upp individualisering, detta anses vara viktigt för att skapa motivation. Motivation kan 
skapas  genom  att  eleven  får  arbeta  med  en  aktivitet  som denne  tycker  är  rolig.  Exempel  på 
formuleringar; ”Att det är mer variation och valfrihet vad man vill göra. För att det är roligare att  
träna när man får göra som man vill” , ”Jag tycker att det är väldigt viktigt att eleverna själva får  
var med och bestämma vad man ska göra under träningspasset”, ”Att man får vara med och sätta  
ihop en planering.  Det  ska vara varierande saker,  så att  det  inte  bara blir  samma hela tiden.  
Kanske att det finns olika saker att välja mellan, om man t. ex. går ihop med andra klasser” Här 
kommer det fram att motivation kan skapas genom att eleverna är delaktiga i planering och val av 
aktiviteter i ämnet idrott och hälsa. Variation är viktigt för att undvika att ämnet ska uppfattas som 
tråkigt.  Här  återkommer  kopplingen  till  motivation  enligt  Deci  och  Ryan  (2000),  för  att 
åstadkomma den mer produktiva inre motivationen måste individens valfrihet ges utrymme vid val 
av aktiviteter.      

Ledarskap
En elev tar upp önskemål om att få utökat ansvar genom att arbeta med ledarskap; ”Jag skulle vilja  
ta mer ansvar och kunna leda lite med, lite mer ledarskapsträning att tex leda en grupp under  
uppvärmning eller liknande” 

Skillnader  mellan  elever  som läser  ett  idrottsprogrammet  och  elever  som läser  
annan inriktning 

Det är intressant att se hur elevernas svar skiljer sig utifrån om de läser ett gymnasieprogram med 
idrottslig inriktning eller inte. En utav de fyra klasserna som bidragit med skrivna reflektioner läser 
ett idrottsprogram. Det är intressant att se hur de lyfter fram faktorer som välmående och kopplar 
samman det  med regelbunden fysisk aktivitet.  Exempel  på formuleringar;  ”Mer idrott,  minst  4  
ggr/veckan för bästa resultat i skolan och så mår de psykiskt bättre:”, ”Det ska fortsätta att finnas,  
till och med utvecklas med nya idrottslinjer”.Dessa tankar är talande för det som kommer fram hos 
de elever som har mycket idrott på schemat. Sollerhed (2006) visar på mätbara skillnader då det 
gäller fysisk kapacitet mellan de elever som läser ett idrottsprogram i jämförelse med dem som läser 
ett allmänt program.  Förvisso kan man argumentera för att de har ett idrottshabitus och därigenom 
ges många tillfällen att syssla med sina intressen på skoltid. Det ligger viss sanning i det, däremot 
finns det fler faktorer att ta fasta på. Folkhälsoinstitutet (2006) visar på samband mellan välmående, 
självkänsla och graden av fysisk aktivitet. De skrivna reflektioner visar att dessa elever är mycket 
nöjda med undervisningen och att de upplever positiva effekter i form av välmående. Ingen av de 
elever  i  undersökningen som läser  idrottsprogrammet  efterlyser  mer  koppling  mellan  teori  och 
praktik.  Detta  förekom  däremot  i  stor  utsträckning  bland  de  elever  som  läser  ”vanliga” 
gymnasieprogram. Exempelvis en blivande frisör  skrev följande; ” Kondition och styrka eftersom 
att jag anser det som väldigt viktigt för det arbete jag ska ha i framtiden” Kanske beror detta på att 
undervisningen främst fokuserar på det praktiska, framförallt då undervisningstiden är begränsad. 
Det innebär då att lärare och de elever som läser idrottsprogram anser att de har större utrymme att 
spendera tid på teori i undervisningen.  
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Sammanfattande analys
Både i nuläget och i framtiden framträder bilden att en övervägande del av eleverna önskar och 
värdesätter en undervisning som riktar sig mot hälsa och välmående. De som värdesätter hälsa och 
välmående  kan  mycket  väl  vara  för  en  undervisning  som  innehåller  stora  delar  idrott  enligt 
internationella regler, däremot är det inte tävlandet som ligger i fokus. Istället är det de hälsovinster 
som dessa aktiviteter ger som hålls fram som viktiga. 

Motivation är ett viktigt begrepp, många respondenter skriver att detta kan nås genom delaktighet i 
planerande av aktiviteter.

Då det gäller Engströms Praktiker återfinns tre utav dessa i elevernas skrivna reflektioner både i 
nuläget och i framtiden, dessa är; Lek och rekreation, fysisk träning och tävling och rangordning. 
Lek och rekreation kännetecknas av skrivna reflektioner där aktiviteternas kan skapa motivation till 
fysisk aktivitet förutsatt att de är roliga. Fysisk träning kommer i de skrivna reflektionerna fram 
genom de svar där elever nämner mätbara resultat där de önskar se en utveckling av exempelvis 
kondition och styrka. Det innebär inte nödvändigtvis att aktiviteten inte uppfattas som rolig, de som 
återfinns under detta tema lyfter fram mät- och kännbar utveckling genom aktiviteterna i idrott och 
hälsa. 

Tävling och rangordning kommer inte  fram i  någon större  omfattning,  här  är  det  ett  fåtal  som 
nämner tävling och konkurrens nästan som en livsfilosofi. De elever som håller fram bollsporter 
kan delvis placeras i denna kategori. Motiveringen till detta ligger i att de gärna utövar bollsporter,  
däremot är det endast i ett fall specificerat vilken bollsport de vill utöva. Det innebär att bollsporter 
inte  är  att  anse  som  en  aktivitet  där  eleverna  genom  ämnet  idrott  och  hälsa  vill  utveckla 
specialiserade kunskaper inom ett bollsport i avsikt att tävla. För att bli så bra som möjligt inom en 
idrott  krävs  fokus  och  specialiserade  inom  exempelvis,  löpning  eller  innebandy.  Det  är  den 
betydelse som Engström (1999) avser med idrottspraktiken tävling och rangordning.  
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6 Diskussion

Metoddiskussion
Validitet innebär enligt Trost (2007) att instrumentet eller frågan mäter det som är avsett att mätas. 
För  att  säkerställa  högsta  grad  av  validitet  ska  enkäter  delas  ut  under  samma  förutsättningar. 
Resultatet i denna studie bygger på elevers ”Protocol writing” enligt van Manen (1990), det är dock 
rimligt  att  samma  förutsättningar  för  validitet  gäller  eftersom att  resultatet  tagits  fram genom 
utdelning av frågar att besvara skriftligt. Trost (2007) skriver att det är viktigt att situationen skall 
vara standardiserad för alla som deltar i undersökningen. Två faktorer som nämns är deltagarnas 
goda humör och den fysiska miljön där studien genomförs. De skrivna reflektionerna som ligger till 
grund  för  slutsatserna  i  denna  uppsats  bedömer  jag  har  en  hög  grad  av  standardisering. 
Reflektionsunderlaget delades ut till elever under lektionstid. Alla elever fick samma information 
innan de började svar på enkäten. Det förekom ingen  tidspress då eleverna skrev sina reflektioner. 
Lokalen där de genomfördes var väl upplysta idrottshallar. De teman som resultatet är organiserat 
efter  är  tolkat  med den hermeneutiska  cirkeln som utgångspunkt.  I  vissa fall  innehåller  svaren 
faktorer som gör att de skulle kunna höra hemma i två teman. Det som i slutändan legat till grund 
för vilket tema svaren bedömts höra till har bestämts utifrån reflektionernas formuleringar och vad 
som beskrivs mest utförligt. Alternativt att en elev tryckt på en specifik faktor genom att skriva 
exempelvis; framförallt, viktigast av allt eller genom andra formuleringar visat vad de värdera högst 
bland de faktorer de tar upp.   
Van Manen (1990) tar upp respondenternas förmåga att uttrycka sig i skrift som en begränsande 
faktor  för  inhämtande  av  forskningsunderlag  med  hjälp  av  ”protcol  writing”.  Med  tanke  på 
elevernas ålder är det rimligt att anta att en övervägande andel har de verktyg som krävs för att  
uttrycka sina tankar i skrift. Därmed inte sagt att alla elever i gymnasieskolan har denna förmåga. 

Påverkan genom socialisation och habitus
Socialiseringens  processer  skapar  miljöer  där  individer  utsätts  för  olika  påverkan  (Berger  & 
Luckman 1979),  genom de erfarenheter  en individ tar  del  av etableras sedan Habitus  (Bordieu 
1984). Det är en djupgående process som etablerar smak hos individen. Det kommer att ligga till 
grund för en persons känslor inför sådant denne möter i vardagen. När det gäller idrott och hälsa 
påverkar  habitus  val  av  aktivitet  och  hur  vi  ser  på  hälsa  och  hur  vi  tar  hand  om densamma. 
Begreppet idrottshabitus etablerades av Trondman (2005), det används för att beskriva de individer 
som tillskriver idrotten stor eller mycket stor påverkan på den egna vardagen.

Allt detta träder fram i elevernas ”protocol writing”. Vitt skilda faktorer anses vara viktiga i ämnet 
idrott och hälsa. De gör att en indelning i teman utifrån Engströms (1999) sju kroppsövningskulter 
blir  möjlig.  Av  dessa  kroppsövningskulturer  kommer  endast  tre  till  uttryck  i  elevers  skrivna 
reflektioner. För att finna svar på varför inte alla är representerade är det rimligt att leta i den miljö 
som elever  är  en  del  utav.  Berger  och  Luckman  (1979)  framhåller  hur  människan  utvecklas  i 
förhållande  och  i  samspel  med  sin  miljö.  Kultur  och  social  ordning  är  faktorer  som bidrar  i 
mänsklig socialisation. De som framhålls som viktigt är sådant som tar stor del i elevers miljö och 
den sociala ordning som de upplevt. Mot denna bakgrund värderar de ämnet idrott och hälsa i nuet. 
Idrotten har en stor plats i samhället, det blir tydligt genom medias bevakning och de stora antal 
unga som deltar i föreningsidrott.
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Berger och Luckmann (1979) beskriver hur människor utvecklas både på ett biologiskt plan och i 
förhållande till sin miljö. Den process som gör att barnet bli människa äger rum i samspel med 
miljön. En faktor som ökar betydelsen av detta samspel är att en människa i utveckling inte bara 
deltar i ett samspel med en utpräglad miljö utan med en specifik kultur och social ordning som 
förmedlas. Här ligger förklaringen till hur habitus (Bourdieu 1984) och ett eventuellt idrottshabiuts 
etableras hos individen. Hertting (2009) och Engström (1999) skriver att det finns socialkulturella 
skillnader då det gäller vilken idrott unga väljer att utöva på fritiden. En faktor som tas upp som 
påverkande är miljön.  

Elevers syn på lärande i ämnet idrott och hälsa
Ett antal faktorer lyfts fram som viktiga i ämnet idrott och hälsa, det är rimligt att använda detta  
som utgångspunkt för att belysa hur de ser på lärande. De som framhålls är främst en bred syn på 
hur ämnet kan främja hälsa, samt att undervisningen ska uppfattas som rolig samtidigt som elever 
ges stort inflytande på undervisningens innehåll. Enskilda aktiviteter som kommer fram i de skrivna 
reflektionerna  är  bollsporter  och  aktiviteter  som  utvecklar  mätbara  fysiska  förmågor.  I  viss 
utsträckning kommer  också  sociala  aspekter  fram,  ämnet  idrott  och  hälsa  anses  kunna fungera 
främjande för klassens sammanhållning. Genom att detta lyfts fram av eleverna är det rimligt att de 
ser att ämnet idrott och hälsa kan bidra till deras lärande i någon eller några av tidigare nämnda 
faktorer.  Deci  och  Ryan  (2000)  tar  upp  tre  faktorer  som viktiga  då  det  gäller  att  skapa  inre 
motivation hos individen; kompetens, självständighet och känslan av samhörighet. Det är intressant 
att  alla dessa komponenter anses som viktiga av eleverna i  denna undersökning. Kompetens  är 
synligt  genom aktiviteter,  kunskaper  och  förmågor  som elever  vill  utveckla.  Självständighet  är 
tydligt genom de stora antal som nämner valfrihet och delaktighet vid planering av undervisningen 
som viktigt i de skrivna reflektionerna. Känslan av samhörighet är synligt i de reflektioner som 
lyfter fram hur ämnet idrott och hälsa kan bidra till sammanhållning i klassen.  Motivation kan 
anses som den viktigast nyckeln i en lärares arbete, i elevers reflektioner lyfts detta bevisligen fram 
på ett sätt som kan kopplas samman med elevers syn på lärande i ämnet idrott och hälsa.         

Det är  slående att  dans inte uppmärksammas i  någon av de skrivna reflektionerna,   dans är en 
aktivitet som kursplanen för idrott och hälsa A specifikt tar upp. Kursplanen har följande som ett 
mål att uppnå, ”ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med  
några danser” (skolverket 1994). Idrottens uttryck i samhället betonar rimligen andra saker än dans 
och rörelse till musik, detta påverkar troligen socialisation. Därmed inte sagt att skolan inte arbetar 
med dans och rörelse till musik. Min uppfattning är att dessa moment ges utrymme i undervisningen 
i tillräcklig utsträckning. De samhälle som vi lever i har ett förhållande till idrott och hälsa som 
främst belyser tävlingsidrott och livsstilsfrågor. Föreningsidrottens är ens stor del i ungas liv, knyts 
det till vilka föreningsidrotter som är vanligast bland unga (Trondman 2005) så återfinns inte dans 
eller estetisk verksamhet bland dessa. De livsstilsfrågor som samhället lyfter fram innefattar allt 
från  folkhälsoinstitutets  arbete  att  kartlägga  befolkningens  hälsa  och  motionsvanor  till  konkret 
information och tips som förs fram av media och samhällets institutioner. Att detta blir ett mönster i  
de skrivna reflektionerna är logiskt. 

Att  idrottspraktiken  färdighetsträning  inte  lyfts  fram  är  mer  förvånande,  med  utgångspunkt  i 
socialisationsprocesser genom föreningsidrottande där fotboll dominerar kraftigt blir detta svårare 
att förklara. Att kunna utveckla en god teknisk spelförmåga är ett sätt att nå framgång i denna idrott. 
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När  det  gäller  fysisk  utmaning  och  äventyr  innebär  denna  kroppsövningskultur  mer  utav  en 
ytterlighet  än  Engströms  övriga  kulturer.  Det  innebär  att  sannolikheten  för  att  denna 
kroppsövningskultur ska förekomma minskar. I vårt samhälle finns det få människor som genomför 
en  mer  omfattande  bergsbestigning  eller  cyklar  genom  Europa.  Väldigt  många  inspireras  av 
äventyrare som exempelvis Göran Kropp som cyklade till Himalaya och besteg Mount Everest eller 
ultralöparen Rune Larsson som sprungit från kust till kust i USA och rott över Atlanten. Tas detta 
med i beräkningarna så blir de logiskt att denna praktik inte finns representerad i resultatet.

Rörelse och koncentrationsträning är en praktik som innefattar exempelvis yoga och chi gong, dessa 
är inte stora i vårt samhälle. Dessa typer av träningsformer har ingen större utbredning i vårt land.  
Däremot har yoga kommit att bli ett vanligt inslag inom gruppträning i träningsgymens regi. Med 
detta i åtanke är det inte orimligt att denna form av träning med tiden kan komma att få ett större 
genomslag bland elever än det som kommer fram i denna rapport. Ser man till Kursplanen för idrott 
och hälsa A (Skolverket 2000) finns det beröringspunkter där denna kroppsövningskultur kommer 
till uttryck. I kursplanen står följande att läsa; Mål som eleven ska ha uppnått efter avlutad kurs 
”kunna  tillämpa  några  olika  metoder  för  spänningsreglering  och  stresshantering”  och   ”ha 
utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med några danser”. 

En rimlig fundering utifrån att dans och rörelse till musik inte framkommit i någon av elevernas 
reflektioner är, om detta ingår i undervisningen i tillräcklig omfattning. Förklaringen kan mycket 
väl vara en helt annan; att dans, rörelse till musik och spänningsreglering inte är aktiviteter som 
genom  socialisationsprocesser  befästs  hos  eleverna.  Kursplanen  slår  fast  att  eleverna  ska  ha 
utvecklat sin förmåga inom berörda områden. Om det skulle förhålla sig så att dessa aktiviteter inte 
finns med i undervisningen i någon större utsträckning anser jag att en mindre andel av detta kan 
motiveras med genom läroplanen (Skolverket 2006); 

”De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar ska  
omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier  
samt deras inflytande på såväl innehåll som former ska vara viktiga principer i  
utbildningen.” s.13 

Detta kan motivera att lägga mer tid att utveckla utvalda mål att uppnå i kursplanen. 

För att knyta an teori till frågan om vilken syn eleverna har på lärande kan Habitus (Bourdieu 1984) 
användas, genom socialisationens processer etableras smak hos individen i samverkan med den 
omgivande miljön. Det innebär att smak för en kroppsövningskultur etableras och blir Habitus hos 
individen.  Kroppsövningskulturer  enligt  Engström  (1999)  har  en  begränsning  i  att  de  endast 
fokuserar på de individer som har någon form av motivation att sysselsätta sig med fysisk aktivitet. 
I de skrivna reflektioner som ligger till grund för denna uppsats framkommer endast två fall där 
elever, i framtidsfrågan uttrycker att de inte vill se fysisk aktivitet som en del av undervisningen. 
Däremot värderar dessa elever de teoretiska aspekterna på idrott och hälsa, information om hur man 
tar  hand  om sin  kropp  och  hälsans  mysterium är  för  dem tillräckligt.  Att  knyta  dessa  till  en 
kroppsövningskultur är svårt. Klart är i alla fall att det Habitus som eleverna bär med sig blir väldigt 
tydligt i denna uppsats, både genom det som anses viktigt och det som inte kommer fram i de 
skriftliga  reflektionerna.  För  att  ytterliggare  ge  ljus  åt  begreppet  Habitus  i  förhållande  till 
kroppsövningskulturer kan stereotyper användas; Löparen som tränar i alla väder och på julafton 
samt alla andra högtider. Träningsdoser på minst 15 mil i veckan anses som självklart, med stort 
inslag  av  slitsam  intervallträning.  För  denna  stereotyp  kan  Habitus  kopplas  samman  med 
kroppsövningskulturen tävling och rangordning. Habitus kan kopplas samman med fysisk träning 
för en kroppsbyggare som spenderar åtskilliga timmar i gymmet varje dag och följer ett minutiöst 
planerad träningsschema till punkt och pricka. Kosthållning planeras genom plus och minus utifrån 
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näringsvärde och kilokalorier, inte genom hunger och vad man är sugen på. Stereotypen på lek och 
rekreation blir den som värdesätter känslan i det som utförs, vägen är för dessa personer målet. Att 
ha så roligt som möjligt genom fysisk aktivitet i olika eller en given form. Tanken med att beskriva 
stereotyper och ytterligheter är att tydliggöra att Habitus tar sig olika uttryck hos olika individer. 
Det  är  intressant  att  se  den  mångfald  av  Habitus  som kommer  till  uttryck  i  eleverna  skrivna 
reflektioner. En tydlig skillnad är att de elever som läser ett idrottsprogram i stor utsträckning ser 
hur  detta  påverkar  deras  välmående  i  positiv  riktning.  Med  detta  som  bakgrund  går  det  att  
argumentera för att de har ett idrottshabitus (Trondman 2005).      

Kursplanen i idrott och hälsa och elevers lärande
Här  presenteras  samtliga  av  de  mål  som  eleven  enligt  kursplanen  för  idrott  och  hälsa  A 
(www.skolverket.se) ska ha uppnått efter avslutad kurs.

Eleven skall”ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt  
kunna  diskutera  sambanden  mellan  hälsa,  livsstil  och  miljö  ur  såväl  ett  individ-  som  ett  
samhällsperspektiv”.  Detta  mål  blir  tydligt  bland  elever  som återfinns  i  tematiseringen  fysisk 
träning. Inom temat fysisk träning talar många elever om sambanden mellan fysisk aktivitet, livsstil 
och hälsa som viktiga faktor i ämnet idrott och hälsa. 

”ha  förmåga  att  värdera  olika  fysiska  aktiviteters  betydelse  för  hälsa  och  välbefinnande
kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för träning eller andra  
hälsofrämjande åtgärder”. Många elever vill ha stor variation i undervisningen i idrott och hälsa. 
Variation är nödvändigt för att kunna värdera olika fysiska aktiviteter. Variation i sig behöver inte 
innebära  att  förmågan  att  formulera  egna  träningsprogram eller  andra  hälsofrämjande  åtgärder 
utvecklas.  Det finns dock många elever - framförallt  de som återfinns under temat - ”samband 
mellan välmående, hälsa och livsstil” som skriver att dessa kopplingar anses som en viktiga del i 
undervisningen.  

”ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila”.  Det finns elever som uttrycker 
en önskan om att lära sig hur kroppen fungerar, både vad gäller musklers funktion och hur de kan 
utveckla kondition och styrka. 

”ha kunskaper  i  vanliga rörelseaktiviteter  och ha fördjupat  sig  i  några självvalda aktiviteter”. 
Variation och valfrihet hålls som viktiga faktorer av många elever. I resultatdelen av denna uppsats 
presenteras  också  ett  tema  där  elever  anger  specifika  aktiviteter  som viktiga  och  önskvärda  i 
undervisningen. 

”ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv”Friluftsliv är ett begrepp 
som inte nämns som viktigt av någon av eleverna som svarat på frågorna. Huruvida detta beror på 
individernas  habitus  eller  undervisningens  upplägg  och  fokus  kan inte  denna  studie  presentera 
belägg för.  

”kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering”  Det som kan 
härledas till uppfyllande av denna målsättning är elevernas reflektioner om hur idrott och fysisk 
aktivitet hänger samman med välmående. Dessutom återfinns ett tema med elever som anser att 
undervisningen i idrott och hälsa fungerar som en avkoppling från övriga ämnen.

”kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang” Ett antal elever nämner 
sin framtida arbetssituation och vikten av att vara förberedd med kunskaper om vilka krav detta 
ställer på kroppen och hur varje individ kan förbereda sig på ett bra sätt. 

”ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp”  Detta moment är kanske inte är 
speciellt roligt  för eleverna att genomföra. I elevernas skrivna reflektioner framkommer att många 
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elever värdesätter en rolig undervisning i ämnet idrott och hälsa. Dessutom är det en aktivitet som 
inte förutsätter någon högre grad av fysisk aktivitet. Då eleverna har tagit del av kunskapen kan 
läraren fastslå att denna denna målsättning i kursplanen är avklarad och fokusera på annat. 

Sammanfattningsvis  ger  kursplanen  stora  möjligheter  till  elevanpassning  genom  att  de  som 
formuleras är mål att uppnå, hur dessa mål ska uppnås kan beslutas lokalt av lärare och elever. Här 
kan aktiviteter anpassas för att skapa motivation hos eleverna. Resultatet i denna studie visar att 
olika kroppsövningskulturer (Engström 1999) finns representerade bland elever. Med utgångspunkt 
i hur motivation skapas enligt Deci och Ryan (2000) är det rimligt att elevers lärande främjas då 
deras  syn på idrottande och fysisk aktivitet  ledsagar  planering  av  undervisningen.  En målstyrd 
kursplan ger också den möjligheten.  

Idrott och hälsa i ett historiskt perspektiv
I elevers tankar om ämnet idrott och hälsa är en utav de stora faktorerna som anses som viktiga,  
hälso- och livsstilsfrågor. Det är intressant att konstatera att så är fallet då man ser till de styr och 
stöddokument som ämnet har haft att arbeta med under den tid som ämnet varit en del i den svenska 
skolverksamheten.  Fokus har  legat  på,  krigsförberedande övningar,  kontrollerad  Linggymnastik, 
idrott  och prestation till  att  ges en bredare målsättning.  Den bredare målsättningen beskrivs  av 
Ekberg  (2009)  som  hälsofasen.  Skolan  är  en  stor  organisation  där  nya  direktiv  tar  tid  att  
implementera  i  verksamhetens  dagliga  arbete.  Därför  är  det  intressant  att  kunna  presentera  ett 
resultat  där  hälsa  är  en  av  de  stora  faktorer  som anses  var  viktigt  i  ämnet  idrott  och  hälsa  i 
gymnasiet.   Undervisning i skolan med fysisk aktivitet har haft flera målsättningar. Från kamplekar 
och förberedelse inför militärtjänstgöring, Linggymnastik med en instrumentell syn på kroppen, till 
av föreningsidrotten inspirerade aktiviteter med internationella regler som utgångspunkt.  Till  att 
idag innefatta ett vidare perspektiv, där hälsa och idrott utgör medel som ska komplettera varandra 
och  leda  till  uppfyllande  av  kursplanens  målsättningar.  Genom att  ta  del  av  elevernas  skrivna 
reflektioner är det tydligt att hälsobegreppet slagit igenom i verksamheten och i elevers tankar om 
densamma. I dessa reflektioner finns idrott, hälso- och livsstilsfrågor och önskemål om att arbeta 
med sambanden däremellan.  Detta  trots  att  föreningsidrott  är  vanligt  bland unga,  kanske lyfter 
föreningsidrotten hälsobegreppet som de definieras av WHO (2006), därigenom får unga ta del av 
detta både genom föreningsidrott och i skolans undervisning i idrott och hälsa. Klart är i alla fall att 
hälsobegreppet är väl synligt i elevers reflektioner. 

Kursplanens målsättningar i förhållande till kroppsövningskulturer
Det är intressant att det går att argumentera för att samtliga kroppsövningskulter kan knytas till 
kursplanens mål att uppnå. För den som främst värdesätter tävling och rangordning krävs kunskap 
om hur kroppen fungerar, detta blir nödvändigt för att kunna planera sina aktiviteter på bästa sätt.  
För en individ som värdesätter lek och rekreation i sitt idrottande och fysiska aktivitet gäller att 
kunskap om hur kroppen fungerar är viktigt i planerande och genomförande av aktiviteter. Detta 
gäller också för fysisk träning, där de viktiga är att se resultat av träningen genom mätbara resultat. 
Övriga kroppsövningskulturer har också detta att ta hänsyn till, utan kännedom om hur kroppen 
fungerar är det svårt att genomföra fysisk aktivitet på ett bra sätt.

När det gäller sambandet mellan hur hälsa påverkar individen och samhället i stort är angeläget för 
alla människor. Vetskap om hur man kan arbeta för sin hälsa i en bred mening är viktigt för alla 
människor.       
De mål att uppnå som inte kan knytas till alla kroppsövningskulturer är den målsättning som rör 
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dans och rörelse till  musik.  En kroppsövningskultur knyter naturligt an till  detta mål att uppnå. 
Möjligheterna att anpassa detta moment i undervisningen är stora. Genom formuleringen rörelse till 
musik är det möjligt att använda sig av olika former av gruppträning, där fokus beroende på val av 
aktivitet och intensitetsgrad utvecklar olika fysiska förmågor hos individen.  Däremot då det gäller 
att vara väl förtrogen med några danser, blir det svårare. Vad är att beteckna som en dans, klassisk 
styrdans? Kan man räkna träningsformen Aerobics som en dans? Personligen är jag tveksam till de 
sätt  som  kursplanen  tar  upp  erfarenheter  av  ett  antal  danser  som  ett  mål  att  uppnå.  Samma 
problematik ser jag då det gäller friluftsliv, det är ett vitt begrepp. Är längdåkning att beteckna som 
friluftsliv? Hur ska man se på Alpin skidåkning? Räknas orientering? Innefattar det överlevnad? 
Om längdåkning och orientering hör till friluftsliv är detta en form som alla skolor har möjlighet att 
utöva, i alla fall många skolor i norra landsändan. Aktiviteter som längdåkning och orientering går 
att  knyta  till  tävling  och  rangordning,  lek  och  rekreation,  utmaning  och  äventyr  samt 
färdighetsträning.  Tre  utav  kursplanens  mål  att  uppnå  är  att  anse  som värdefulla  för  samtliga 
kroppsövningskulturer,  de som rör stress och spänningsreglering,  målet som infattar  ergonomi i 
vardagliga arbetssituationer och målsättningen att eleven ska behärska livräddande första hjälpen. 
De första av de tre är en problematik som alla människor möter i någon form, att få verktyg att  
hantera  och  minska  stress  samt  förstå  hur  det  påverkar  individen  är  bra  för  alla. 
Användningsområden för de två andra talar för sig själva. 

Det kan inte räknas som självskrivet att all undervisning ska vara rolig, kursplanen innehåller mål 
att uppnå. Det är svårt att tänka sig att alla elever ska tycka att allt detta är roligt. Det är det min 
uppfattning att pedagogen måste kunna motivera vilken kunskap en aktivitet bidrar med och hur den 
kan användas i elevens liv. Med utgångspunkt i hur eleverna ser på hälsa och fysisk aktivitet går det 
ofta att anpassa undervisningen utifrån kursplanens mål att uppnå, för att de  kroppsövningskulter 
som  eleverna  representerar  ska  genomsyra  aktiviteterna.   Deci  och  Ryans  (2000)  teori”Self-
determinaiton Theory and the Faciliation of insintric motivation,  Social  development and Well- 
being”, kan användas som belägg för att det är viktigt att anpassa undervisningen efter eleverna. 
Den åtskillnad som de gör  mellan  inre och yttre  motivation  är  också talande.  De lärande som 
påtvingas individen blir inte lika effektivt, då individen själv ser vinster med en aktivitet skapas en 
starkare motivation. För den som eftersträvar ett livslångt lärande hos sina elever är det viktigt att  
knyta an till deras inre motivation. Här kan Engströms  kroppsövningskulturer fungera som en mall 
för att strukturera vad eleverna anser som viktigt i ämnet idrott och hälsa. Det kan bli ett ledljus i 
sökandet efter inre motivation.            

Elevers önskan om framtiden
Ett framgångsrecept för en god hälsa är att se till hela människan och se hur kropp och själ hänger 
samman, detta visar Samhällsmedicin och statens folkhälsoinstitut (2004) i en utredning. Därför är 
det intressant att läsa elevers tankar om framtidens undervisning i ämnet idrott och hälsa. 15 elever 
skriver att de vill ha mer tid till ämnet idrott och hälsa i framtiden.  Det är intressant att de i sina 
reflektioner kopplar ihop fysisk aktivitet och hälsa i ett större sammanhang än kroppens fysiska 
funktion. Välmående och skolresultat nämns som vinster som kan göras genom undervisningen i 
ämnet idrott och hälsa.  Många elever ser bevisligen hälsobegreppet i ett stort perspektiv. WHO:s 
definition av hälsa där fysiska, mentala och sociala faktorer är delar av hälsobegreppet kan med 
andra ord härledas till elever tankar om idrott och hälsa. Sju elever tar upp att i framtidens idrott och 
hälsa bör arbeta med förståelse för det praktiska aktiviteterna bör ges utvidgat lärande genom tydlig 
koppling till teori. Exempelvis musklers funktioner, kostens påverkan på individen och hur idrott 
kan förbättra hälsa. 

Min uppfattning då det gäller sambanden mellan fysisk aktivitet och en bred syn på hälsa (WHO:s 

27



definition) är att denna form av välmående kan främjas av fysisk aktivitet. En sund själ i en sund 
kropp är ett urgammalt ideal som jag tror håller än idag. Utifrån det observationer som jag gjort på 
olika skolor blir  detta tydligare.  De elever som uppnår goda skolresultat och har ett bra socialt 
förhållande till  sin omgivning är ofta de som deltar i ämnet idrott och hälsa och upplever detta 
deltagande som något positivt. Dessa elever är påfallande ofta också aktiva i föreningsidrott, det är 
en miljö där social förmåga är viktig eftersom att dessa aktiviteter bedrivs i grupp. Det ger de som 
deltar i idrotten en social träning som de har nytta av i skolan och livet i stort. Det ska också sägas 
att  förväntningar  på  vad  ämnet  idrott  och  hälsa  ska  innehålla  påverkas  av  elevers 
föreningsidrottande.  Detta  märks  genom vilka  aktiviteter  som är  populära.  I  elevernas  skrivna 
reflektioner  väljer  många   att  lyfta  fram  bollsporter  som  aktiviteter  de  vill  se  mer  utav  i  
undervisningen, detta stämmer med Trondmans studie (2005) av föreningsidrotten där 43 procent 
angav fotboll som vanligast idrott att börja med. Sammanfattningsvis blir den bild som framträder 
att  de  flesta  elever  är  nöjda  med  undervisningen  i  idrott  och  hälsa,  många  vill  se  utökad 
undervisning samt stor möjlighet att påverka undervisningens innehåll och upplägg.    

Implikationer för arbetsverksamhet
Resultatet i denna uppsats ger kunskap som är viktig då det gäller tolkning av kurs- och läroplan 
utifrån ett elevperspektiv.  Det visar att en majoritet av eleverna  framhåller hälsobegreppet som en 
viktig faktor i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Det innebära att undervisningen måste ha ett  
perspektiv som för samman teori  och praktik på ett sätt som eleverna kan relatera till  sin egen 
livssituation. Många elever vill också se märkbara förbättringar inom vissa områden, exempelvis 
styrka och kondition. Det kräver att man arbetar målinriktat och med en tydlig planering för att få 
kontinuitet  i  aktiviteterna.  Dessa faktorer  är  svåra  att  utveckla i  en verksamhet  med endast  ett 
undervisningstillfälle  i  veckan.  Därför  är  det  glädjande  att  många  elever  önskar  utökad 
undervisning. Livstil, hälsa och välmående måste få ta tid.

Vidare bidrar denna uppsats med kunskaper om hur vanor etableras och hur detta påverkar indviders 
hälsa. Med kunskap om socialisation, Habitus och motivation underlättas arbetet med att arbeta för 
detta genom undervisning.   

Framtida forskning
I denna uppsats kommer det fram att det finns en mängd sätt att se på idrott och hälsa i nuläget och i 
framtiden. Det skulle vara intressant att undersöka hur de som är aktiva inom föreningsidrott ser på 
ämnet idrott och hälsa i jämförelse med dem som inte är föreningsaktiva. Det vore intressant med 
en  studie  på  vilken  kunskap  som  ämnet  idrott  och  hälsa  bidrar  med  till  dem  som  har  ett  
idrottshabitus och de som har ett annat habitus. 
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Bilaga 1
Vad är viktigt för dig i ämnet idrott och hälsa? Varför?
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Hur vill du att ämnet idrott och hälsa i gymnasiet ska se ut om 10 år? Varför?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan
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