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Abstract
Nöje eller kunskapsundervisning? Förhållandet mellan lärares uppfattningar och
elevers inställningar till idrott och hälsa.
Caroline Andersson
Cecilia Terne
Andersson, Caroline & Terne, Cecilia (2008). Nöje eller kunskapsundervisning? Förhållandet
mellan lärares uppfattningar och elevers inställningar till idrott och hälsa [Pleasure or
knowledge? Teachers’ understandings and students’ attitudes towards sports and
Health]. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.
Syftet med examensarbetet är att undersöka ämnet idrott och hälsa för att se hur
undervisningen bedrivs av lärarna samt vad elevernas inställning är till ämnet och om det ser
det som ett kunskapsämne. Syftet är även att jämföra elevernas inställning jämt emot lärarnas
uppfattningar och se om det finns någon skillnad beroende på om de bor i storstaden eller på
landsbygden. Arbetet besvarar frågorna: Vad har eleverna för attityder till skolidrotten? Finns
det någon könsskillnad? Hur gör idrottslärarna för att förändra inställningen hos de elever som
är negativa till skolidrotten? Bedrivs ämnet hälsa under idrottslektioner? Vad vill eleverna och
lärarna förändra med skolidrotten? Idrottar/motionerar eleverna på fritiden? Studien utgår
ifrån det kognitiva och det salutogena perspektiven. Undersökningens urval består av några
idrottslärare samt elever i år 3-5 på en skola på landsbygden och en i storstaden. Med
idrottslärarna genomfördes intervjuer och enkäter delades ut till eleverna. Resultatet visar att
elevernas attityder för de mesta är positiva men att tävling kan bidra till en mer negativ
inställning. En intressant slutsats är att elever som ogillar skolidrotten idrottar frekvent på
fritiden. Ytterligare en slutsats är att hälsoundervisning sällan visar sig förekomma i ämnet
idrott och hälsa fastän den har en betydelsefull roll inom ämnet.

Nyckelord: Attityder, Idrott, Hälsa, Skola, Motionsvanor, Nöje, Kunskapsundervisning
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1 Inledning
Denna studie handlar om hur barns attityder är till skolidrotten. I uppsatsen undersöks det hur
elever ser på skolidrotten och vad de eventuellt skulle vilja förändra med den. Elevernas
idrotts/motionsvanor på fritiden utforskas också. Anledningen till detta är att se om de privat
har ett stort idrottsintresse men inte gillar skolidrotten. I sådana fall, vad är det då som inte är
bra med idrotten i skolan?
Undersökningsområdet valdes på grund av att ämnet idrott och hälsa är viktigt för barns
utveckling, vilket även är något som tas upp i kursplanen: ”Ämnet idrott och hälsa syftar till
att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna
livsstilens betydelse för hälsan” (Skolverket, 2000). Uppfattar eleverna ämnet idrott och hälsa
som ett kunskapsämne precis som de övriga ämnena, eller betraktar de skolidrotten endast
som ett nöje och ett avbrott från skolundervisningen? På många skolor, främst i de lägre
åldrarna, undervisar lärare i idrott och hälsa utan behörighet i ämnet. Detta har framkommit i
en tidigare undersökning, Skola- Idrott- Hälsa, där idrottslärarna för de tidiga skolåren saknar
behörighet (Larsson & Redelius, 2004). Detta innebär att man som kommande lärare kanske
får undervisa i ämnet idrott och hälsa och därför är det viktigt att få reda på barnens
inställning till ämnet och vad som i såna fall skulle kunna förändras eller hållas fast vid.
Enligt kursplanen (Skolverket, 2000) är det av stor betydelse att väcka nyfikenhet och intresse
för nya aktiviteter, vilket innebär att man som idrottslärare måste ge barnen tillfällen att få
prova på olika saker inom idrotten. Genom varierande aktiviteter kan en grund läggas för en
aktiv och hälsofrämjande livsstil (a.a). Ett mål att sträva mot enligt kursplanen för idrott och
hälsa är att eleverna skall stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet
och ta ett eget ansvar för sin hälsa (a.a). Är det så att eleverna utför fysisk aktivitet utanför
skoltid, och har de tillräckligt mycket kunskap för att främja en god hälsa?
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), är skolans uppdrag att
uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor så att varje elev har grundläggande kunskaper för en
god hälsa (Lärarförbundet, 2004). Undervisar lärarna om detta på idrottslektionerna, eller är
hälsoaspekten bristfällig i skolundervisningen?

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att undersöka ämnet idrott och hälsa för att se hur
undervisningen bedrivs av lärarna samt vad elevernas inställning är till ämnet och om det ser
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det som ett kunskapsämne. Syftet är även att jämföra elevernas inställning jämt emot lärarnas
uppfattningar och se om det finns någon skillnad beroende på om de bor i storstaden eller på
landsbygden.
Studien har utgått ifrån följande frågeställningar:
• Vad har eleverna för attityder till skolidrotten?
• Hur upplever idrottslärarna elevernas attityder till skolidrotten?
• Anser lärarna att det finns någon könsskillnad?
• Hur gör idrottslärarna för att förändra inställningen hos de elever som är negativa till
skolidrotten?
• Vad vill eleverna förändra med skolidrotten?
• Hur skulle idrottslärarna vilja förbättra skolidrotten?
• Bedrivs ämnet hälsa under idrottslektioner?
• Idrottar/motionerar eleverna på fritiden?

1.2 Disposition
Kapitel 2 innehåller teorier och tidigare forskning som är väsentliga för studiens innehåll. Det
innehåller även skolans mening med ämnet idrott och hälsa.
Kapitel 3 beskriver de metoder som har använts för att kunna genomföra undersökningen.
Urvalet för studien presenteras och genomförandet redogörs. I kapitlet diskuteras även
forskningsetiska överväganden.
Kapitel 4 innehåller analysen som är en sammanställning från den empiriska studie som
genomförts. Resultaten av undersökningen presenteras i text, tabeller och diagram. Detta
analyseras därefter utifrån syftet och frågeställningarna. I slutet av kapitlet finns en
sammanfattning med slutsatser.
Kapitel 5 omfattar en diskussion samt en kritisk reflektion kring den genomförda
undersökningen.
Härefter följer en komplett referenslista samt bilagor som varit till nytta för enkäterna samt
intervjuerna.
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2 Kunskapsbakgrund
Följande kapitel innefattar teorier och tidigare forskning som är relevanta och som senare
kopplas samman med undersökningens resultat. Kapitlet inkluderar även ett avsnitt som
innehåller skolidrottens syfte idag.

2.1 Teoretisk förankring
2.1.1 Salutogent perspektiv
Det salutogena perspektivet betonar vilka olika faktorer som anses vara hälsoutvecklande. I
sammanhanget betraktas hälsa som skapad av fysiska-, psykiska-, och sociala faktorer i
samspel. Det är Aaron Antonovsky som ligger till grund för hälsoteorier med ovannämnda
utgångspunkter och som formade begreppet salutogen (salus = hälsa) (Quennerstedt, 2006,
s.192). Aaron Antonovsky (1923-94) var en amerikansk-israelisk sociolog (www.ne.se), som
forskade främst på stress, sociala faktorer och hälsa. Inom hälsoområdet har han studerat och
bidragit med mycket forskning om vad som utvecklar hälsa snarare än att studera vad som
utvecklar sjukdom (patogent perspektiv) (Quennerstedt, 2006, s.192). Han undrade varför en
del människor klarar sig i livet trots hög belastning av arbete, påfrestningar och svårigheter
och varför det inte är möjligt att förutse konsekvenserna av en viss belastning för en enskild
människa. Han kom fram till att hälsovetenskaplig forskning måste intressera sig för de
”redskap” människor använder för att hantera och förstå livets utmaningar (SOU 2000:19,
s.42).
En benämning som ofta används på ett salutogent perspektiv på hälsa är ”känsla av
sammanhang” (KASAM). Begreppet innebär att människan upplever världen som förutsägbar
och har en tro på att saker och ting kommer att ordna sig. Antonovsky menar att känsla av
sammanhang innehåller tre grundläggande delar: begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet (Hwang & Nilsson, 2003, s.265).
• Begriplighet – Syftar på att händelser i livet är konkreta och strukturerade snarare än
obegripliga och slumpmässiga. Begriplighet uppstår av att olika erfarenheter man varit
med om blir mer tydliga. Det handlar om att få en förståelse, där hälsobegreppet
förväntas bli mer ordnat och gripbart. Begriplighet kan identifieras som att eleverna
inom ämnet idrott och hälsa, förväntas utveckla olika kunskaper om, och förståelse för,
sambandet mellan fysiks aktivitet och kroppens välbefinnande.
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• Hanterbarhet – Innebär att människan upplever att det finns tillräckliga resurser för
att möta olika situationer i livet som vi erfar. Hanterbarhet handlar även om att det
finns tillräckligt med hjälpmedel för att lösa de bekymmer som en människa kan ställas
inför i sin vardag. Som resurser kan hanterbarhet i ämnet idrott och hälsa syfta till att
eleverna får tillräcklig kunskap i olika idrottsaktiviteter och att de på så sätt får en
möjlighet att delta i aktiviteterna i samhället, utanför skoltiden. Det kan även vara att
eleverna lär sig sociala relationer såsom hänsynstagande, samarbetsförmåga, respekt
för andra och konfliktlösning. En tredje resurs kan innebära att eleverna lär sig
motoriska färdigheter i ämnet idrott och hälsa och kan på så sätt utveckla sin
kroppskontroll och kroppsuppfattning. Detta är i sin tur en viktig förutsättning för
barns trygghet och glädje genom att göra det möjligt för dem att medverka i lek och
rörelse.
• Meningsfullhet – Är enligt Antonovsky den mest centrala delen i ”känsla av
sammanhang”. Den utmärks av att situationer i livet är värda engagemang och att de
känns utmanande. Meningsfullhet formas främst av upplevelser av att man har ett
inflytande över olika situationer man går igenom. Meningsfullhet kan i ämnet idrott
och hälsa syfta till att stimulera elevernas intresse i olika idrottsaktiviteter. Detta
intresse kan handla om att utveckla ett varaktigt engagemang för olika idrotter, och
som i vidare utsträckning kan leda till ett ökat intresse för motion i ett livslångt
perspektiv (Quennerstedt, 2006, s.218-223).
Förutom som analytiskt perspektiv i forskning, kan alltså det salutogena perspektivet även
bidra som analytiskt redskap i skolans idrottsundervisning.
”Det salutogena perspektivet kan därmed användas som ett didaktiskt redskap för att
få syn på vad som kan utgöra resurser respektive hinder för hälsoundervisning i
ämnesinnehållet i idrott och hälsa, och erbjuder på så sätt ett redskap som gör det
möjligt att få syn på vad som kan vara bra respektive dåligt för elevernas
hälsoutveckling på ett nytt sätt” (Quennerstedt, 2006, s249).

Antonovsky lyfter även fram betydelsen av inflytande och delaktighet som ett viktigt område
i utvecklandet av vår känsla av sammanhang och därmed möjligheten att utveckla hälsa. Det
kan handla om att eleverna får inflytande över idrottsundervisningen genom att vara delaktiga
i planeringen eller får leda lektionerna. Det kan även handla om att undervisningen utformas
på ett visst sätt, så att alla elever kan känna sig delaktiga och kan klara av de olika
aktiviteterna (Quennerstedt, 2006, s.226, 227).
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Det som kan utgöra ett hinder för elevernas hälsoutveckling inom idrotten är t.ex.
utanförskap, utslagning, minskat självförtroende, ängslan och kritisk syn på sin kropps
möjligheter. Hälsoutveckling i ett salutogent perspektiv styrs alltså av innehållet i de olika
idrottsmomenten. Det är inte aktiviteterna i sig som främjar hälsoutvecklingen, utan snarare
hur man genomför dem i undervisningen, samt vad eleverna utvecklar och tillägnar sig för
kunskap i aktiviteterna. (Quennerstedt, 2006, s.250).

2.1.2 Kognitivt perspektiv
Lev Vygotskij var en rysk utvecklingspsykolog som levde mellan 1896-1934. Vygotskij
undervisade i psykologi på en lärarhögskola i Moskva där han fick tillfälle att möta barn med
olika handikapp. Han ville hjälpa dessa barn och komma på ett sätt så att de kunde utvecklas
på bästa möjliga vis. Det var så Vygotskij fick upp sitt pedagogiska intresse (Hwang &
Nilsson, 2003, s.49).
Lev Vygotskij rörde sig kring begreppet kognitiv. Det kognitiva perspektivet handlar om
människans tankeprocess och hur den utvecklas, samt hur förståelse och kunskap uppstår och
utvecklas (Hwang & Nilsson, 2003, s.45). Vygotskij menade att varje barn infinner sig i ett
sociokulturellt sammanhang. Han ansåg att barns utveckling berodde mycket på deras sociala
samspel med andra människor (Hwang & Nilsson, 2003, s.49). Med detta menade han att
utvecklingen sker först mellan individer i ett socialt sammanhang och sedan individuellt inom
individen. Vygotskijs proximala utvecklingszon handlar om den individuella utvecklingen
med hjälp ifrån social kommunikation. För att utveckla barns kunskap och inlärning ska de få
pröva sin förmåga genom att få utmaningar från vuxna. Barnen ska också stimuleras till att
aktivt samarbeta med andra och få hjälp och stöd för att klara av och behärska nya uppgifter
(Evenshaug & Hallen, 2001, s.136). Proximal utveckling handlar om att man som pedagog
ska ligga steget före men inte alltför långt före elevens nuvarande punkt i utvecklingen
(Hwang & Nilsson, 2003, s.50).

2.2 Forskning på området
I boken Mellan nytta och nöje – Bilder av ämnet idrott och hälsa (2004) av Håkan Larsson
och Karin Redelius (red) ger nio författare sin bild av ämnet idrott och hälsa i den svenska
grundskolan. Författarna är forskare och lärare vid Idrottshögskolan och Lärarhögskolan i
Stockholm och texterna baseras på den omfattande studien Skola - Idrott – Hälsa. Studien är
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indelad i tre sammanflätande delar där barns och ungdomars fysiska aktivitet är i fokus. Den
första studien, Idrott och hälsa under skolåren, är själva basstudien och genomfördes 2001.
Den omfattade närmare 2000 barn och ungdomar i skolår 3, 6 och 9 från 48 slumpmässigt
utvalda skolor i hela Sverige. Dessutom intervjuades ett 70-tal lärare som undervisar i idrott
och hälsa. De andra två studierna genomfördes 2002 och heter Fysisk aktivitet i skola och på
fritid. Lärandeprocesser i skilda miljöer och Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Här
gjorde det en uppföljande undersökning med omkring 100 elever i år 5 samt ca 200 elever i år
8. Därutöver intervjuades 40 barn från varje årskurs samt undervisande lärare. Syftet med
detta mångvetenskapliga tillvägagångssätt var att så grundligt som möjligt kartlägga
förutsättningarna för barns och ungdomars fysiska aktivitet, klarlägga omfattningen av denna
samt undersöka vilka medicinska, fysiologiska och sociala konsekvenser som olikheter i
fysisk aktivitet medför.
Under 2002 fick Institutionen för idrott och hälsa möjlighet att genomföra regeringsuppdraget
till Skolverket att undersöka läget i skolämnet med bakgrund i den ogynnsamma utvecklingen
av barns och ungdomars levnadsvanor och hälsa. På basen av studierna utformades de
ämnesspecifika frågeinstrumenten som användes för Skolverkets utvärdering Nationella
utvärderingen av grundskolan 2003 – idrott och hälsa (NU-03). År 2005 publicerade
Skolverket en ämnesrapport till denna studie. Ämnesrapport bygger på samverkan mellan
forskare och lärare inom olika kunskapsområden som är av betydelse för skolämnet idrott och
hälsa. Genom uppdrag från Skolverket har de fått möjlighet att gemensamt arbeta med att
belysa hur ämnet utvecklats under senare år. I rapporten redovisas en omfattande utvärdering
av ämnet med särskilt fokus på enkätstudier i år 9. Undersökningens resultat behandlar bland
annat områden som vad man gör på idrottsundervisningen och hur den går till, frågor om
inflytande och lärandet i idrott och hälsa. Även om utvärderingen är mer inriktad på högre
åldrar än vad eleverna i denna undersökning är, så är det en del aspekter i Skolverkets
undersökning som är av intresse även för denna studie.
I avhandlingen Ledarna och barnidrotten – Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran
(2002) av Karin Redelius, undersöks idrottsrörelsens barn- och ungdomsledare med
avseenden på vad de har för idrottssyn och hur de värderar sitt uppdrag, samt vad de vill ge
barnen. Ledarna står i fokus då de, både medvetet och omedvetet, påverkar idrottens barn.
Redelius viktigaste val samt syftet för avhandlingen var idrottens pedagogiska betydelse i
samhället. Frågor som rör fostran, utbildning och undervisning samt hur kunskap överförs
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mellan generationer undersöktes utifrån flera olika aspekter. Studien handlar också om vad
det är som värdesätts inom barn- och ungdomsidrotten idag. I undersökningen deltog 525
idrottsledare inom basket, fotboll, simning, golf, ridsport och gymnastik. Dessa idrotter valdes
ut för att de är populära samt att några av dem är lagidrotter och andra är individuella idrotter.
129 blivande idrottslärare som gick sin sista termin på idrottshögskolan i Stockholm deltog
också. Ledarna och lärarna fick svara på enkäter gällande deras inställningar till ett antal olika
påståenden kopplade till studiens syfte. 18 ledare blev även intervjuade.
I boken Pedagogiska perspektiv på idrott (2002) som är skriven av Lars-Magnus Engström
och Karin Redelius ger elva författare sin syn på idrott och dess konsekvenser för lärande.
Författarna är forskare och lärare vid Lärarhögskolan och Idrottshögskolan i Stockholm.
I boken undersöker dem bland annat varför vissa personer ägnar sig åt idrott och varför andra
inte gör det samt vilken påverkan detta kan ha på människor. De analyserar idrott som
kulturfenomen ur ett kritiskt perspektiv. Frågan om barn är tillräckligt aktiva idag diskuteras
också. Syftet med boken är att ur ett pedagogiskt perspektiv, besvara samt diskutera de frågor
som har starka kopplingar till pedagogiken.

2.3 Skolidrottens syfte
Innehållet i ämnet idrott och hälsa har utvecklats mycket och man kan fråga sig om något
annat skolämne genomgått så stora förändringar som just idrottsämnet. I kursplanen för ämnet
har målsättningarna breddats avsevärt till att förutom hälsomål även ha bl.a. sociala och
personlighetsutvecklande syften (Annerstedt, 1990, s.62).
I den senaste kursplanen för ämnet idrott och hälsa har betydelsen av att lära ut olika
idrotter minskat och man har i större utsträckning lagt fokus på hälsoperspektivet i
idrottsundervisningen. Det innebär inte att rörelsens betydelse för hälsan är obetydlig.
Lärandet ska karakteriseras av lek och allsidig rörelseträning som ska stimulera eleverna till
lek och idrott även på fritiden (Larsson, Nordlund & Rolander, 1997, s. 10).
Kursplanen för ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska
och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan
(Skolverket, 2000). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) står det även att
hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas och ett mål att uppnå i grundskolan låter;
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande
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kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens
betydelse för hälsan och miljön” (Lärarförbundet, 2004, s.15).
”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för
hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen
fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till
fysiskt och psykiskt välbefinnande” (Skolverket, 2000, s.22).

Enligt Lpo94 ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen
för hela skoldagen (Lärarförbundet, 2004, s.11). Ämnet Idrott och hälsa är till för att väcka
intresse och nyfikenhet för nya aktiviteter. Skolan ska också sträva efter att stimulera elever
till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och att barn ska vilja röra på sig
samt utveckla sin rörelseförmåga. Ytterligare ett grundläggande syfte är att skapa
förutsättningar för alla elever att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor. Det är även till
för att utveckla elevernas samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. Förutom de
mer generella hälso- och idrottssyftena innehåller ämnet också mycket viktig utbildning för
nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall. Idrott och hälsa har också
för avsikt att tillhandahålla friluftsverksamhet där eleverna vistas i skog och mark. Detta
syftar till att eleverna får kunskaper och erfarenheter som kan stimulera till ett fortsatt intresse
för friluftsliv, natur och miljöfrågor (Skolverket, 2000).
Enligt kursplanen ska ämnets syften ha lett till att eleverna uppnått följande mål i slutet
av femte skolåret:
• Behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll
samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik.
• Kunna simma och hantera nödsituationer i vatten.
• Kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel.
• Ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten.
• Känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan.
• Ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och om
hur skador kan undvikas (Skolverket, 2000, s.24).
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3 Tillvägagångssätt och empirisk studie
Följande kapitel beskriver de metoder som har använts för att kunna genomföra
undersökningen. Därpå presenteras de skolor och intervjupersoner som har deltagit i studien,
samt genomförandets olika faser. Till sist redogörs för vilka forskningsetiska överväganden
som har legat till grund för undersökningen.

3.1 Metodval
3.1.1 Intervjuer
Intervjuer med idrottslärarna var den metod som bäst passade in för att få reda på deras tankar
om elevernas attityder och lärarnas åsikter angående ämnet idrott och hälsa. Jan Trost (2005,
s.14) menar att om man är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att tänka och
resonera, eller av att särskilja eller urskilja olika handlingsmönster, så är en kvalitativ
undersökning passande. För att få en djupare inblick i idrottslärarnas tankar om eleverna,
undervisningen och hur de arbetar, passade intervjuer bäst in för att få den information som
var av betydelse för undersökningen.
Intervjuerna utgick från halvstrukturerade frågor (se bilaga B) där svarspersonerna fritt
fick utforma och utveckla svaren. Helt ostrukturerade intervjuer planerades aldrig eftersom
det saknades tillräckligt med erfarenhet för att det skulle vara den mest lämpliga metoden. Att
ha en viss struktur i intervjun kan vara viktigt om man är angelägen om att få svar på alla de
ämnesområden som man vill undersöka. I en helt ostrukturerad intervju kan risken vara stor
att man glömmer vissa frågor som man vill ha svar på. Samtidigt är det av stor vikt att man
lämnar en viss frihet för den som blir intervjuad om det som är betydelsefullt för honom eller
henne (Bell, 2000, s.122). Innan intervjuerna ägde rum var frågorna redan formulerade utifrån
de intresseområden som var relevanta för undersökningens syfte och frågeställningar. Samma
frågor ställdes till samtliga intervjupersoner för att lättare kunna jämföra deras svar och se
likheter och olikheter. I en helt ostrukturerad intervju är endast frågeområdena bestämda,
medan frågorna kan variera från intervju till intervju (Johansson & Svedner, 2006). Utifrån de
svar som intervjupersonerna sedan angav fanns det såklart utrymme för följdfrågor och
personerna kunde på så vis utveckla och fördjupa svaren ytterligare.
Enligt Johansson & Svedner (2006) ger intervjuer ofta intressanta och lärorika resultat
om lärarens syn på elever, undervisning, förhållningssätt, målsättningar och planering.
Intervjuer ger kunskap som är direkt användbar i läraryrket. Vad man dock ska tänka på under
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en intervju är att det finns en del nackdelar med metoden. Det finns saker som kan gå fel och
som man därför bör ha i åtanke.
• Intervjupersonerna kanske inte är helt sanningsenliga och svaren de ger kanske inte
avspeglar deras inställning och erfarenhet.
• Intervjuaren påverkar intervjupersonerna med sina egna åsikter och vinklar frågorna så
att svaren blir som man själv vill (Johansson & Svedner, 2006).
Om respondenterna talar sanning är såklart svårt att avgöra. Genom att nämna att intervjuerna
är anonyma samt att klargöra att det är viktigt att få fram sanningen om hur det verkligen ser
ur på skolorna, kan man förhoppningsvis få så ärliga svar som möjligt. För att inte påverka
respondenternas svar eller ståndpunkter, gavs inga egna åsikter eller ledande frågor ifrån
korrespondenterna.
Det finns två vanliga sätt att registrera intervjusvaren: genom att föra anteckningar eller
genom att använda sig av bandspelare och spela in samtalet (Patel & Tebelius, 1987, s.102).
Dessa intervjuer valdes att spelas in med hjälp av bandspelare eftersom man då inte behöver
göra massor av anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna man ställer och vilka svar
som ges (Trost, 2005, s.53-54).

3.1.2 Enkäter
Enkäter valdes att användas till eleverna för att kunna få med ett stort antal medverkande och
för att få en så bred undersökning som möjligt.
”Fördelen med enkäten är att man kan skicka ut den till många människor och ändå
hålla kostnaderna nere. Enkäter fungerar normalt sett bra när det är möjligt att ge
korta svar som inte kräver lång tid eller särskilt mycket eftertanke” (Hwang &
Nilsson, 2003, s.61)

En nackdel med enkäter kan vara att en fråga inte alltid betyder samma sak för alla och kan
därför ge olika typer av svar (Hwang & Nilsson, 2003, s.61). Dessa enkäter är därför
utformade på ett mycket enkelt sätt med frågor som är lätta för barnen att förstå, och som
samtidigt är svåra att tolka på olika vis (se bilaga A). Språket är enkelt och tydligt vilket det
ska vara i enkäter då många barn har svårt för att förstå. För att göra det ännu tydligare är det
en bra idé att ha en genomgång och introducera enkäten innan de svarar på frågorna, detta
gjordes därför med eleverna. Barnen kan då också ställa frågor om något är oklart. Ytterligare
en fördel med att vara med när enkäterna ska besvaras är att de direkt efteråt samlas in och det
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blir därför ingen fördröjning som det blir om man skickar enkäterna. Svarsfrekvensen blir
också högre. (Kylén, 2004, s.53-54).
Hur enkäten ser ut och hur frågorna presenteras har naturligtvis också betydelse. Ett
snyggt utformande av enkäten är viktig för att ge mersmak för deltagarna (Trost, 2007, s.46).
Då enkäterna delades ut till barn ansågs detta ha stor betydelse och därför lades bilder också
till på frågeformulären. Enkäten ska heller inte vara för lång, en tumregel brukar vara att det
inte ska ta mer än en halvtimme att fylla i den (Ejlertsson, 2005, s.12, 94-96).
Frågorna i denna enkät är ostrukturerade frågor, vilket betyder att de flesta frågor saknar
svarsalternativ (Trost, 2007, s.61). I boken Examensarbetet i lärarutbildningen (Johansson &
Svedner, 2006) står det att man ska undvika frågor med öppna svarsalternativ i enkäter för att
det ofta blir väldigt korta svar och inte ger någonting. Ostrukturerade frågor valdes dock ändå
i denna undersökning för att få fram barnens egna ord och åsikter. För att lösa och undvika
problemet med korta svar, och istället få så utförliga svar som möjligt, förekom en noggrann
genomgång med eleverna innan de fyllde i enkäten. Det begränsade utrymmet talar också om
hur långa svar man vill ha (Kylén, 2004, s.61).
Till skillnad från intervjuerna som är kvalitativa är enkäterna kvantitativa. Den
kvantitativa metoden är mer standardiserad vilket innebär att de är lika för alla
undersökningsdeltagare. Dessa ska vara mätbara och karakteriseras av studier av numeriska
relationer (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s.47). När det rör sig om siffror är det alltså
kvantitet det handlar om och är då finare och bättre än kvalitet. Ofta kan de också användas i
kombination med varandra (Trost, 2007) som det gör i denna undersökning.

3.2 Urval
Då utbildningens huvudämne Barndoms- och ungdomsvetenskap bl.a. riktar sig till de tidigare
skolåren (år 1-6) delades elevenkäterna ut i år 3, 4 och 5 på två olika skolor, en på
landsbygden och en i storstaden. Valet av skolorna var enkelt då praktikperioderna har ägt
rum på dessa skolor. De döptes till Landsbygdsskolan och Storstadsskolan istället för andra
konfigurerade namn för att lättare kunna komma ihåg vilken skola som ligger var. Antalet
elever som deltog i undersökningen var cirka 150 stycken. Valet av åldrarna grundar sig på att
de har några års erfarenhet av skolidrotten, vilket 1:or och 2:or inte har. De har även lättare
för att uttrycka sig skriftligt och de kan förstå syftet med forskningen. Båda skolor har endast
undervisning upp till och med femte klass, vilket är anledningen till att år 6 inte finns med i
studien.
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Intervjupersonerna består av fyra verksamma idrottslärare på skolorna, två på respektive
skola. På Storstadsskolan är det två manliga idrottslärare och på Landsbygdsskolan är det en
manlig samt en kvinnlig idrottslärare. Idrottslärarna undervisar de elever som använts i
undersökning och är därför utvalda till att delta i arbetet.

3.2.1 Presentation av skolorna
Landsbygdsskolan
Denna skola är belägen på landet i sydvästra Skåne. Den ligger mycket vackert intill en skog
och med mycket grönområden runt omkring. Det är en fin och välbevarad skola trots sina 30
år. På skolan finns en idrottshall, men den är mycket liten. Utomhus på skolgården finns en
stor fotbollsplan, en bandyplan, en basketplan och mycket gröna ytor.
På Landsbygdsskolan går det 204 elever från förskoleklassen upp till femte klass. År 1-5
är alla uppdelade på två klasser där man jobbar 2-3 lärare i ett arbetslag. På skolan arbetar 18
lärare, 2 specialpedagoger samt 9 fritidspedagoger. Fyra lärare håller i idrottsundervisningen,
två av dessa är inte med i undersökningen eftersom de undervisar år 1 och 2 som inte har varit
med och deltagit.

Storstadsskolan
Storstadsskolan är 10 år gammal och ligger i sydvästra Skåne. På skolan går det omkring 150
elever i åldersblandade klasser, från förskoleklass upp till femteklass. Här finns ungefär 20
anställda pedagoger, varav två av dem har ansvaret över idrottsundervisningen på skolan.
Storstadsskolan har en stor och relativt nybyggd idrottshall i anslutning till skolbyggnaden.
Skolgården inbjuder eleverna till mycket lek och rörelse. Här finns väl tilltagna ytor där
barnen kan springa omkring och leka, här finns en fotbolls/bandy- plan, basketkorgar och
klätterställningar.

3.2.2 Presentation av intervjupersonerna
De fyra intervjupersonerna har alla fingerade namn!
Andreas, Landsbygdsskolan
Andreas är i 35-årsåldern och har jobbat på Landsbygdsskolan sedan har tog sin lärarexamen
för nio år sedan. Han är klasslärare i år 5 och undervisar i naturorienterade ämnen,
17

samhällsorienterade ämnen, matematik och idrott. Han har även idrott med eleverna i år 4.
Han är inte utbildad idrottslärare, men har ett stort intresse för idrott och tycker det är kul att
undervisa i det. Landsbygdsskolan har ingen idrottslärare för alla klasserna, utan en av lärarna
i varje arbetslag undervisar i idrott med sina klasser. Ingen förutom Andreas, i hans arbetslag,
var intresserad av att hålla i idrottsundervisningen och därför blev det han som fick göra det.
Han har undervisat i idrott alla åren som han har jobbat på skolan.
Privat är idrotten även mycket viktig för Andreas. Han har alltid spelat mycket fotboll
och varit aktiv i olika fotbollsföreningar. Idag spelar han fortfarande i ett ”oldboys-lag”.
Eva, Landsbygdsskolan
Eva är i 60-årsåldern och är klasslärare i år 3. Hon har jobbat som lärare sedan hon tog sin
examen i början av 70-talet. Då hon gick på lärarutbildningen ingick alla ämnen i
utbildningen och hon är således grundutbildad inom idrottsämnet. Därefter har hon gått på
olika kurser hos en idrottskonsulent där hon fått instruktionsundervisning. Förr tillhandahölls
dessa kurser två gånger per termin för alla som undervisade i skolidrott men tyvärr finns de
inte längre. Idag undervisar Eva i idrott för att hon tycker det är roligt och är den som är mest
intresserad av idrott i sitt arbetslag. När hon började jobba som lärare hade hon inget val utan
då var man tvungen att undervisa i alla ämnen själv.
Eva tycker själv det är mycket viktigt med idrott och hälsa fastän hon erkänner att hon
kanske inte är den allra flitigaste. Hon försöker dock att äta rätt och hon simmar och cyklar
två dagar i veckan.
Magnus, Storstadsskolan
Magnus är i 35-årsåldern och jobbar på Storstadsskolan. Han har idrott med nästan alla
klasser på skolan, förutom den ena fyr-femman. Magnus är inte utbildad idrottslärare, men har
studerat idrott och hälsa som olika tillvalskurser under sin fritidspedagogutbildning. Han har
även vidareutbildat sig till grundskollärare, och är klassansvarig för den ena fyr-femman på
skolan. Magnus har undervisat i idrott under ungefär fem år i varierad utsträckning.
Idrott och hälsa har betydelse för honom även privat. Han försöker att äta nyttigt och
motionerar genom att cykla, springa och styrketräna. Som barn var Magnus aldrig någon
idrottskille som uppskattade lag- och bollsporter. Detta är bland annat anledningen till att han
har valt att undervisa i idrott. Han anser att det behövs fler idrottslärare som han själv, som
haft en negativ inställning till idrott som ung, för att idag istället kunna se värdet och
betydelsen av olika idrottsaktiviteter.
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Per, Storstadsskolan
Per är i 35-årsåldern och jobbar på Storstadsskolan. Han undervisar i idrott med den ena fyrfemman på skolan, vilket han även är klassansvarig för. Per är inte utbildad idrottslärare, han
är grundskollärare, men har läst femton poäng idrott och hälsa under sin lärarutbildning. Per
har undervisat i idrott över tio år på Storstadsskolan. Anledningen till att han har valt att göra
detta är för att han anser att det är ett roligt och viktigt ämne. Han vill kunna upplysa barnen
om betydelsen av att röra på sig, att det är något som är kul och som inte behöver upplevas
som jobbigt. Privat är idrott och hälsa inte något högprioriterat för Per. Han försöker hinna
med att motionera ibland, men medger att han borde bli bättre på detta.

3.3 Genomförande
Först och främst kontaktades idrottslärarna på skolorna och tillfrågades om de kunde ställa
upp på att delta i studien. Därpå frågades klasslärarna i år 3, 4 och 5 på respektive skola om
det gick bra att enkäter delades ut till eleverna. Alla var mycket positiva och gav sitt
medgivande till att medverka i undersökningen. Dagar och tider då intervjuerna samt
enkäterna skulle ske bokades in med respektive lärare.
Tillsammans utfördes intervjuerna enskilt med varje idrottslärare. Platserna var noga
utvalda så att det skulle vara lugnt och tyst runt omkring. Doverborg och Pramling
Samuelsson (2001) skriver att platsen där barn intervjuas är mycket betydelsefull, den ska
vara tyst och lugn för att de inte ska tappa koncentrationen och bli ofokuserade. I denna
undersökning ansågs detta även vara viktigt även om intervjuerna här skedde med lärare.
Efter medgivande ifrån varje lärare användes en bandspelare under intervjuerna. Detta
underlättade då koncentrationen helt och hållet kunde riktas åt intervjupersonen (Trost, 2005).
De halvtstrukturerade frågorna som lagts upp före intervjuerna ställdes, samt de följdfrågor
som blev befogade. Intervjuerna var beräknade att ta cirka 30 minuter och inte mer för då kan
det blir drygt för dem som intervjuas, tiderna hölls. Efter varje intervju genomgicks banden
och dokumenterades även skriftligt för att underlätta analysarbetet.
Enkätundersökningen delades upp så att var och en fick varsin skola att åka till och
utföra enkäterna på. I varje klass innan enkäterna delades ut och fylldes i, fick eleverna en
genomgång och tydliga instruktioner om hur de skulle göra. Medan eleverna fyllde i
enkäterna ansågs en fullständiga närvaro i varje klass vara viktig för att kunna svara på frågor
om någonting var oklart. Enkäterna samlades in då alla i klassen vara klara. Alla närvarande
elever i varje klass genomförde undersökningen. När alla enkätundersökningarna var utförda
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genomgicks en sortering separat för varje skola. Enkäterna delades upp i olika högar, först för
respektive år och sedan mellan könen inom varje år. För att underlätta för det kommande
analysarbetet sållades det slumpmässigt bort enkäter så att varje år till slut innehöll 10
frågeformulär ifrån pojkar och 10 ifrån flickor. Alltså, 120 elever ifrån båda skolorna deltog i
själva arbetsprocessen med studien, 60 från vardera skola, hälften pojkar hälften flickor.
Elevernas enkätsvar kategoriserades in i olika passande indelningsgrupper efter vad de hade
skrivit, detta framgår tydligare i analysen.

3.4 Forskningsetiska övervägande
Enligt Jan Trost (2005, s.41) finns det en del saker att tänka på när man intervjuar. Han tar
upp betydelsen av anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt i samband med intervjuerna.
Anonymitet innebär att man inte vet namnet eller andra utmärkande drag på den intervjuade.
Med konfidentialitet menas att det som sägs inte kommer att föras vidare, ingen ska kunna
lista ut vem som sagt eller gjort vad. Tystnadsplikt hänger samman med såväl anonymitet som
konfidentialitet på så sätt att det är något man lovat att upprätthålla och därmed skyddar
intervjupersonerna från identifikation. Det Trost påpekar är något som har varit i åtanke i
samband med intervjuerna och enkätundersökningen. Intervjupersonerna och eleverna har i
förväg fått informationen om att deras riktiga namn inte kommer att nämnas i studien, och
inte heller andra kännetecken som skolornas riktiga namn och precisa läge.
Intervjupersonernas exakta åldrar är inte heller identifierbara. Anledningen till denna
noggranna anonymitet tar Vetenskapsrådet upp i sin skrift Forskningsetiska principer inom
humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (1990, s.12-13). De menar på att man ska vara
medveten om att det kan vara möjligt för vissa läsare att identifiera individer som har deltagit
i undersökningen. Även om personuppgifter publiceras utan att deltagarna nämns vid namn,
kan det, om data är tillräckligt detaljerade, ändå leda till igenkännande. Deltagarna i studien
har även blivit informerade om att personuppgifter kommer att behandlas varsamt för att
förhindra att de förs vidare. Vetenskapsrådet (1990) skriver: ”Uppgifter om alla i en
undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (s.12). Deltagarna har
även blivit underrättade om undersökningens syfte och att resultatet endast kommer
publiceras i examensarbetet som forskningssyfte.
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4 Analys
Följande kapitel innehåller en sammanställning från den empiriska studie som genomförts
med hjälp av intervjuer och enkäter. Sammanställningen mellan elever och lärare är uppdelad
var för sig för att kunna ställa deras perspektiv mot varandra. Andledningen till detta är för att
tydliggöra resultaten. Kapitlet omfattar också reflektioner av det insamlade materialet. Till att
börja med presenteras resultaten utifrån de fyra intervjuerna som gjorts med idrottslärarna på
Landsbygdsskolan och Storstadsskolan. Under rubriken ”idrottslärarnas perspektiv” finns fyra
underrubriker som är kopplade till undersökningens syfte och frågeställningar.
Därefter presenteras resultaten utifrån enkäterna som genomförts med eleverna på båda
skolorna. Även här finns det fyra underrubriker som är kopplade till undersökningens syfte
och frågeställningar. I början av varje underrubrik framställs svaren samt hur vi delat in dem i
olika kategorier. En jämförelse mellan könen kommer även att finnas med. För att tydliggöra
svaren ytterligare presenteras resultaten i olika tabeller och diagram.
Efter det följer tre avsnitt; ”Hälsoperspektivet i idrottsundervisningen”, ”Attityder,
motionsvanor och dess konsekvenser”, och ”Förändring – lärare kontra elever”. Dessa delar är
kopplade till teorier, forskning samt styrdokument.
Analyskapitlet avslutas med en sammanfattning och de slutsatser som kan dras i relation
till frågeställningarna.

4.1 Idrottslärarnas perspektiv
4.1.1 Idrottslärarnas syn på elevernas attityder till skolidrotten
Idrottslärarna på båda skolorna anser att de allra flesta elever har en positiv attityd till
skolidrotten. Både Andreas och Eva på Landsbygdsskolan har en åsikt om att elevernas
inställning till idrotten beror mycket på vad idrottslektionen innehåller för aktivitet. Andreas
nämner att alla kämpar på ändå oavsett innehållet på idrottslektionerna, fastän de kanske inte
visar lika mycket engagemang under alla aktiviteter. Det går även att urskilja en viss olikhet
mellan pojkars och flickors attityder. Ett exempel på denna uppfattning finner vi hos Eva, som
hävdar att pojkarna är mer negativa än flickorna när idrottslektionerna inte innehåller bollspel
eller när eleverna får prova på nya saker. Hon framhäver att pojkarna är mest fokuserade på
fotbollen. Liknande inställning har även Andreas som säger:
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”Killarna vill alltid spela bollsporter, annars får de en negativ attityd genom att de
blir griniga och klagar. Flickorna negativa attityd visas inte på samma vis som
pojkarnas. Istället för att klaga och bli griniga blir flickorna istället tysta och
engagerar sig inte lika mycket i aktiviteterna”.

Att döma av intervjuerna har Storstadsskolans lärare en annan uppfattning och menar på att de
inte kan urskilja någon påtaglig avvikelse mellan pojkars och flickors attityder till
skolidrotten. Det har i så fall inget att göra med val av aktiviteter. Både Per och Magnus delar
istället åsikten om att attityderna mellan könen skiljer sig mer åt när eleverna blir äldre.
Flickorna kommer tidigare in i puberteten än pojkarna, vilket kan resultera i att de blir mer
trötta och omotiverade under idrotten. Liknande uppfattning om svårigheter som kan
uppkomma när eleverna blir äldre har även Eva. Hon säger följande:
”Attityden blir viktigare ju äldre barnen blir, för i högre ålder blir idrotten oftast mer
tävlingsinriktad och då är det viktigt att vara positiv och inte någon dålig förlorare.
En tråkig attityd och en dålig förlorare kan lätt förstöra en hel lektion för allihop”.

Magnus påpekar även ett annat problem som kan uppkomma när eleverna blir äldre. Han
säger:
”När barnen blir äldre så är det oftast inte idrotten i sig som är problemet, utan det är
duschande och omklädning i anslutning till idrotten. Det är extremt svårt, för man
kan inte gå in och styra och ställa hur folk ska visa sig inför andra människor. Det är
ett framtidsproblem för idrotten”.

Magnus är även ensam om att framhålla skillnaden mellan invandrarbarn och svenska barn.
Han kan se en sämre inställning till idrotten bland invandrarbarnen och tror att det kan var
kulturellt betingat.
Det går att konstatera att idrottslärarna på både skolorna har uppfattningen om att det
bland eleverna råder en positiv inställning till skolidrotten. Om man jämför skolorna åt
framgår det att lärarna på Landsbygdsskolan har åsikter om att attityderna varierar beroende
på valet av idrottsaktivitet, medan lärarna på Storstadsskolan framhåller att
attitydförändringen blir mer påtaglig ju äldre eleverna blir. När det gäller inställningen till
valet av aktiviteter kan man förvisa sig om att det föreligger en viss könsskillnad. Pojkarnas
vill oftast spela olika bollsporter, vilket inte är fallet bland flickorna om man ska tolka det
lärarna sagt.

4.1.2 Idrottslärarnas arbete kring negativa inställningar
De flesta idrottslärare anser att det krävs en god kommunikation med elever som de upplever
har en negativ inställning till skolidrotten. Anders brukar börja med att samtala enskilt med
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eleven ifråga om dennes attityd. Samtidigt försöker han att motivera dem för att få en positiv
känsla. Eva har för vana att under lugna förhållanden, utanför idrottslektionerna, prata enskilt
med eleverna som har negativa inställningar. Hon frågar dem om deras negativa attityd och
lyssnar på vad de har att säga. Sedan förklarar hon varför det inte är acceptabelt och hur det
upplevs och påverkas av andra runt omkring. Denna metod tycker hon fungerar bra, men en
gång fick hon inte bot på en pojke med negativ attityd som ständigt hade ett tråkigt humör,
och hon fick då på ett konkret sätt visa honom hur han upplevdes av andra. Eva berättar:
”Han och jag fick helt enkelt byta roller. Han fick hålla i lektionen och jag deltog i
leken och betedde mig precis som honom. Genom detta fick han ”se sig själv” och
lära sig att det inte är så lätt att vara idrottslärare. Efter det såg jag en stor förändring
i pojken”.

Eva har en åsikt om att det oftast är pojkar som har en negativ inställning men varför vet hon
inte. Andreas delar Evas inställning men hävdar att pojkarnas negativa inställning oftast
handlar om att de har stora vinnarskallar och inte att de är negativa till ämnet eller
aktiviteterna. Han betonar följande:
”Negativa vinnarskallar förstör och smittar lätt av sig på de andra. Jag har aldrig haft
något problem med några flickor som har haft negativa vinnarskallar, utan oftast är
istället problemet med flickor att de blir tystlåtna och oengagerade. Flickorna måste
jag ofta peppa ordentligt för att ändra deras negativa inställning”.

Magnus vill tona ner själva tävlingsdelen på idrottslektionerna och försöker avhålla sig från
tävlingar som medför att det blir en ren utslagning mot varandra. Han har haft många elever
vars inställning till skolidrotten blivit betydligt bättre när han har haft aktiviteter som inte
innebär så mycket tävlande. Han påpekar istället för eleverna hur viktigt det är att de bara
tävlar mot sig själva och inte jämföra sig med andra. Därför är det även av stor betydelse att
han planerar aktiviteter som hjälper eleverna att komma vidare i sin utveckling. För att detta
ska kunna ske uppmuntrar han även varje elev på den individuella nivå de ligger på. Liknande
inställning finner vi även hos Per som poängterar hur viktigt det är att eleverna ser sin egen
utveckling i olika idrottsaktiviteter. På så sätt behöver de aldrig känna sig dåliga, utan de
jämför hela tiden sina resultat och förbättringar med sig själva. Per har en särskild metod för
att detta ska fungera:
”Eleverna har speciella idrottspärmar där de varje vecka dokumenterar vad de har
gjort på idrotten och vilka resultat som de har uppnått. I pärmarna står det även
tydliga mål med idrottsundervisningen och vilka moment som måste vara avklarade
under terminen. På så sätt vet eleverna vilka krav jag ställer på dem, så oftast brukar
de inte bekymra sig över eller bli negativt inställda till de olika momenten. På så sätt
upplever jag väldigt sällan att någon elev har en negativ attityd till idrotten”.
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Han indikerar även vikten av att eleverna vet om varför de gör olika moment på idrotten. När
en elev upplever att något inom idrotten är tråkigt eller svårt, så är orsaken till detta oftast att
man inte har förstått syftet med det som ska göras. Har eleven klart för sig vad olika moment
har för ändamål, så blir attityden oftast inget problem.
Ett annat viktigt förhållningssätt som delas av samtliga idrottslärare är hur man lägger
upp och planerar sina idrottslektioner. Alla är angelägna om att göra idrottslektionerna så
varierande som möjligt. Idrottslärarna anser även att det är viktigt att utgå från elevernas
önskemål, för att på så vis få en positiv inställning. Magnus menar att varje elev får en
möjlighet att visa vad de verkligen kan och är duktiga på om man ibland låter dem få önska
aktiviteter.
Det framgår att idrottslärarna på båda skolorna är angelägna om att förhindra
uppkomsten av negativa attityder bland eleverna. Lärarna resonerar mycket kring tävlingarnas
inverkan på elevernas attityder, främst bland pojkarna. Det är tydligt utifrån intervjuerna att
pojkarna har en stor vinnarinstinkt och att det kan påverka deras inställning om de förlorar.
Det framgår även, framför allt från Storstadsskolans idrottslärare, hur viktigt det är att
eleverna bara tävlar mot sig själva och inte jämför sig med andra. Utifrån intervjuerna går det
att se ett tydligt problem, dels att få eleverna att inta en mer odramatisk inställning till
tävlandet, och dels att försöka få dem att förstå vikten av att bara tävla mot sig själva.

4.1.3 Vad idrottslärarna vill förändra med skolidrotten
Idrottslärarna har alla något att tillägga på denna fråga men svaren varierar en del. Både
Andreas och Eva vill definitivt ha tillgång till en större idrottshall. Den de har på
Lansbygdsskolan är väldigt liten och inte förändrad sen skolan byggdes för 30 år sedan. Eva
berättar:
” När vi spelar vissa sporter som tillexempel innebandy, måste barnen delas in i
mindre grupper och då är idrottshallen så pass liten att endast två lag kan spela emot
varandra åt gången. Då får de andra lagen sitta stilla på bänkarna bredvid och vänta
på sin tur”.

Detta medför att barnen kanske inte rör sig mer än en kvart under en timmes idrottslektion
och det tycker hon inte är bra. Till skillnad från lärarna på Landsbygdsskolan är
Storstadsskolans lärare mycket nöjda med sin stora idrottshall. Magnus säger:
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”Här på den här skolan så har vi en fantastisk fin hall, den är väldigt stor. Jag har
varit på en annan skola där hallen var så liten att när jag hade en klass på 23 barn så
blev det för trångt.”

Han berättar även att hallen är välutrustad med redskap. Eva uttrycker att nyare och bättre
utrustning är ytterligare något som behövs förändras/förnyas på Landsbygdsskolan. ”Utav det
som finns här idag är det mesta utslitet och gammalt” säger hon.
De manliga idrottslärarna delar samma uppfattning om att det behövs och de vill ha fler
idrottslektioner i veckan och mindre grupper. Andreas säger; ”Då skulle jag kunna ägna mer
tid åt alla och det skulle också bli lättare att organisera gruppen”. Per uttrycker; ”Mer idrott
måste vi ha”! Han fortsätter; ”Jag skulle vilja att barnen hade idrott varje dag. Helst en timme
varje dag eller åtminstone fyra timmar i veckan. Barn rör sig alldeles för lite idag.” De två
timmar idrott som klass fyra och fem har i veckan anser han i nuläget vara alldeles för lite.
Magnus är av samma åsikt men hävdar också att det är orättvist att förskole- och förstaklassen
bara får ha idrott en gång i veckan, medan de andra klasserna har idrott två gånger i veckan.
”Tidsmässigt kan jag nog tycka att det skulle vara i alla fall två lektioner idrott i veckan, även
för de små”, säger han. Han tillägger också:
”Idrotten för de äldre barnen är på bekostad av de yngre barnen. De äldsta barnen
får alltid den största hallen, mest utrustning och flest tider. De äldre barnens
intressen går alltid före de yngre och det tycker jag är fel”.

Andreas hade ytterligare en sak att tillägga som ingen av de andra nämnde. Om det hade
funnits mer pengar så skulle han vilja plocka in experter som skulle kunna visa och instruera
eleverna i sådana aktiviteter som han själv inte är så bra på. Intressant nog påpekar han; ”I dag
väljer jag nog mest att göra sådant som jag är bra på för att jag känner mig osäker annars”. Är
detta en vanlig företeelse hos idrottslärare? I studien Skola-Idrott-Hälsa konstateras det att
många idrottslärare som undervisar de yngre barnen, inte har någon idrottslärarutbildning. En
konsekvens av detta kan vara att undervisningen byggs upp kring lärarnas
erfarenhetskunskap. Det som lärare upplever att de behärskar bäst, kan bli det som kommer
att dominera undervisningen (Larsson & Redelius, 2004).
Det går att fastställa att båda skolorna tycker att det behövs fler idrottslektioner varje
vecka. Idrottslärarna anser att ämnet idrott och hälsa idag innehåller för få timmar. Det som
skiljer skolorna åt är att Landsbygdsskolan vill ha en större och bättre idrottshall samt nyare
utrustning, medan Storstadsskolan är nöjd med sin idrottshall och sina redskap. Ytterligare en
skillnad är att man på Landsbygdsskolan vill ha tillgång till mer pengar för att kunna ta in
experter i idrottsundervisningen.
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4.1.4 Idrottslärarnas information om idrott och hälsa
Ingen av de fyra idrottslärarna sa att de ofta eller noggrant gick igenom ämnet idrott och hälsa
tillsammans med barnen. Eva sa rakt ut ”Jag har informerat väldigt lite om varför vi har idrott
och hälsa”. Hon har i förbifarten berättat att man mår bättre både fysiskt och psykiskt genom
att röra på sig men inte ingående och varför. Däremot har hon gått igenom att det är viktigt att
barnen tar hand om sin hygien. Eva berättar:
”När barnen blir äldre och blir mer medvetna om sin kropp och hamnar i puberteten
vill de inte alltid visa sin kropp för varandra och har därför hoppat över att duscha
efter idrotten. Då har vi fått gå igenom att det är viktigt att ta hand om sin kropp och
sin hygien.”

Andreas prioriterar att barnen ska röra på sig under idrottslektionerna och brukar därför inte
just då berätta eller prata med eleverna om varför de har skolidrott. Han har dock informerat
dem lite under rörelsepassen. Rörelsepass har eleverna på Landsbygdsskolan tre dagar i
veckan, de dagar som de inte har idrott. Passen är cirka 30 minuter långa. Andreas säger:
”På rörelsepassen brukar jag informera eleverna om att det är bra att röra på sig och
att kroppen mår bra av det. Jag berättar också för dem att deras
koncentrationsförmåga ökar om de rör på sig mycket och ofta”

Per brukar under de första idrottstillfällena då han får en ny klass gå igenom en del
grundläggande fakta om bland annat hälsa, hur kroppen fungerar och hur man kan bygga upp
sin kondition. Något liknande finner vi hos Magnus:
”Jag förklarar varför det är bra att orka röra på sig. Ibland tar man det så självklart
att barnen förstår varför det är bra att röra på sig att jag glömmer bort att informera
vad det är som är bra med det. När jag sedan väl samtalar med eleverna om det så
märker jag att många inte har någon riktig uppfattning om varför det är bra att röra
på sig”.

Eva och Per delar samma uppfattning om hur viktigt det är att barnen äter rätt. ”Jag brukar
tala om hur viktigt det är att barnen äter alla sina måltider om dagen så att de inte blir sjuka”
säger Eva. Per är noga med att också lägga till i sitt resonemang ”Jag informerar barnen om
vikten att man äter för att få energi och orka mer”. Intressant och tänkvärt är dock att ingen av
dem säger något (i alla fall inte i intervjun) angående fetma, varför? Eva berättar dock:
”Finns det någon som är väldigt överviktig brukar föräldrarna kontaktas av
skolsystern och de träffas sedan tillsammans med eleven. De går då igenom hur
viktigt det är att röra på sig och äta rätt. Specialkost kan ordnas i skolmatsalen åt
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dessa elever. Ibland kan även överviktiga elever få extra idrottslektioner som hålls
just för dem, på kvällstid inne i stan”.

Till skillnad från Eva och Per informerar Andreas sina elever om fetma: ”jag brukar tala om
att motion minskar risken för bland annat fetma, benskörhet och hjärt- och kärlsjukdomar”.
Liknande information upplyser Magnus sina elever om, framförallt informerar han eleverna
om betydelsen av att bygga upp styrka kring rygg och buk för att förhindra ryggproblem. I
samband med detta har han en hel del övningar som stärker dessa muskelgrupper. Magnus
betonar till sist: ”jag och andra idrottslärare kan absolut bli bättre på att förklara för eleverna
varför vi har skolidrott och varför idrott och hälsa är viktigt”!
Utifrån svaren på denna fråga kan man konkludera att lärarna inte prioriterar och kanske
rentav undviker att informera eleverna om varför ämnet idrott och hälsa finns med som ett
ämne i skolan. Speciellt hälsoperspektivet avstår lärarna att undervisa. Det kan också
konstateras att det mesta av den information som förmedlas handlar om hälsans påverkan
senare i livet och inte vad som kan påverka eleverna i nuläget.

4.2 Elevernas perspektiv på idrott
4.2.1 Elevernas attityder till skolidrotten
För att få reda på vad eleverna på Landsbygdsskolan och Storstadsskolan har för attityder till
skolidrotten ställdes följande fråga i enkäten: ”Vad tycker du om idrotten i skolan?”
Elevsvarens formuleringar var lite olika men betydde samma saker och därför delades de in i
följande tre kategorier:
• Bra/roligt
• Sådär
• Dåligt/tråkigt
Resultatet på både Landsbygdsskolan och Storstadsskolan visar att det hos eleverna finns en
övervägande positiv inställning till idrotten i skolan. Utav 120 elever var det 102 stycken
(85 %) som tyckte att skolidrotten var ”Bra/rolig”. Det går att urskilja en liten avvikelse
mellan könen, då det visar sig att den positiv attityd till skolidrotten dominerar hos pojkarna
på båda skolorna. Flickorna på båda skolorna har i högre grad en inställning om att
skolidrotten är ”Sådär”, alltså varken bra eller dålig. Vad kan detta bero på? Är det så att
pojkar i största allmänhet tycker bättre om skolidrott, eller lägger idrottslärarna upp
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undervisningen på så vis att den inte är fördelaktig för alla elever? Det var endast 3 elever
som hade en negativ inställning till idrotten och svarade ”dålig/tråkig”. Det går inte att
urskilja någon större differens mellan Landsbygdsskolans 88 % mot Storstadsskolans 82 %
när det gäller elevernas attityder till skolidrotten, dock har Landsbygdsskolans elever ett
marginellt övertag men det är en skiljaktighet som är svår att utvärdera.
Här nedan i figur 1 och figur 2 visas två diagram som avser skolornas resultat. Ett diagram
avser Lansbygdsskolan och det andra Storstadsskolan. Det finns även en tabell som visar det
sammanlagda resultatet från båda skolorna

Tabell 1. Elevernas attityder till skolidrotten sammanlagt för båda skolorna
Bra/roligt

Sådär

Dåligt/tråkigt

Pojkar
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Flickor
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Figur 1. Vad eleverna på Landsbygdsskolan har för attityder till
skolidrotten
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Sådär
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Figur 2. Vad eleverna på Storstadsskolan har för attityder till
skolidrotten

4.2.2 Vad eleverna vill förändra med skolidrotten
För att få reda på vad eleverna på Landsbygdsskolan och Storstadsskolan skulle vilja förändra
med skolidrotten, ställdes denna fråga i enkäten som ett öppet svarsalternativ. Alla elevernas
svar delades in i grupper efter de uttryckta önskemålen, grupperna var:
• Eleven vill inte förändra något med skolidrotten
• Mer bollspel
• Mindre bollspel
• Mer redskap
• Mer lekar
• Fler idrottslektioner
• Få önska eller välja idrottsaktiviteter.
Resultatet visar att de flesta elever på Landsbygdsskolan och Storstadsskolan (60 %) är nöjda
med sin idrottsundervisning och skulle därför inte vilja ändra på någonting. Det går att
konstatera att flickorna i större utsträckning än pojkarna vill ändra på något i idrottsundervisningen, de skulle vilja ha mer lekar på idrotten. Det som pojkarna helst hade velat
ändra på var att de skulle vilja ha mer bollspel på idrotten. Få pojkar svarade att de ville ändra
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på något annat, vilket visar på att bollspel är mycket populärt bland pojkarna. Detta gick även
att konstatera utifrån intervjuerna med idrottslärarna. Kan det vara pojkarnas tävlingsbegär
som styr detta? Är det så att det förekommer för mycket bollspel på lektionerna och att
flickorna är missnöjda med detta eftersom lekar på så sätt får mindre utrymme? Kanske är det
därför som flickorna i högre grad än pojkarna har inställningen om att skolidrotten är ”sådär”.
Samtidigt är det få flickor som har svarat att de skulle vilja ha mindre bollspel på lektionerna.
Det är en lika stor andel av eleverna på Landsbygdsskolan som på Storstadsskolan som
inte skulle vilja förändra något i idrottsundervisningen. Den största skillnaden mellan pojkar
och flickor i denna åsikt hade Landsbygdsskolan. Flickorna på denna skola hade i större
utsträckning velat ändra på något i idrottsundervisningen.
Det är anmärkningsvärt att det på båda skolorna inte var en enda pojke som hade velat
ha mer lekar på idrotten, det var endast flickor som hade den synpunkten. Vad är orsaken till
det? Är det ett typiskt könsmönster, att flickor gillar att leka och pojkar gillar
prestationsinriktade sporter?
Här nedan i figur 3 och figur 4 visas två diagram som avser skolornas resultat. Ett
diagram avser Lansbygdsskolan och det andra Storstadsskolan. Det finns även en tabell som
visar det sammanlagda resultatet från båda skolorna

Tabell 2. Vad eleverna vill förändra med skolidrotten sammanlagt för båda skolorna
Att
Fler
idrottslektioner önska/välja
mer
3
2

Inget

Mer
bollspel

Mindre
bollspel

Mer
redskap

Mer
lekar

Pojkar
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0

1
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6
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Figur 3. Vad eleverna på Landsbygdsskolan vill förändra med
skolidrotten

Figur 4. Vad eleverna på Storstadsskolan vill förändra med
skolidrotten
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4.2.3 Elevernas svar på varför man har idrott i skolan
På enkätbladet som delades ut till eleverna löd en fråga: ” Varför tror du att man har
idrottslektioner i skolan”? En del olika svar och idéer gavs. Dessa delades in i följande olika
kategorier:
•

För att det är bra för kroppen och ens hälsa

•

För att må bra och hålla sig frisk

•

För att inte bli överviktig

•

För att det är bra att motionera och röra på sig

•

För att få en bra kondition och mer energi

•

För att prestera bättre i skolan

•

För att motivera barn till att idrotta mer

•

Vet ej

På båda skolorna svarade de flesta elever, 42.5%, ”För att det är bra att motionera och röra på
sig”. Fördelningen mellan pojkar och flickor är inte så stor men dock har flickorna ett litet
övertag, speciellt på Storstadsskolan då de utgör en betydligt större majoritet. Den största
skillnaden syns dock när jämförandet sker mellan pojkarna på respektive skola. Det klargörs
att pojkarna på Landsbygdsskolan anser att skolidrotten finns för att det är bra att motionera
och röra på sig, vilket är betydligt mer än pojkarna på Storstadsskolan.
Det svar som kom därefter, med högst procent, var också detsamma på båda skolorna
nämligen att idrott är bra för kroppen och ens hälsa. Även här var svaren jämt fördelade
mellan könen. Efter detta blev det intressant, 17 % av Storstadsskolans resultat, bestod av
svaret ”Vet ej”. Till skillnad från Landsbygdsskolan var det endast 3.5 % som svarade att de
inte visste varför de hade skolidrott. Det är underligt att så pass många elever inte förstår
vikten av att röra på sig. Eller är det så att det handlar om att de hade svårt att formulera sig
och därför skrev ”vet ej”? Kan det vara så att budskapet ifrån idrottslärarna inte nått fram eller
har informationen skett i för litet omfång?
Här nedan i figur 5 och figur 6 visas två diagram som avser skolornas resultat. Ett
diagram avser Lansbygdsskolan och det andra Storstadsskolan. Det finns även en tabell som
visar det sammanlagda resultatet från båda skolorna.
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Tabell 3. Elevernas svar på varför man har skolidrott sammanlagt för båda skolorna
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1
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Eleverna fick även en fråga om deras idrottslärare talat om för dem varför de har
idrottslektioner i skolan. Eleverna skulle svara antingen ”Ja” eller ”Nej”. De totala svaren på
de båda skolorna blev rätt så lika. Det framgår att cirka 70 % av eleverna som deltagit i
undersökningen på vardera skola, inte har blivit informerade om varför de har idrott i skolan.
Dock menar 30 % av eleverna på varje skola att de har blivit informerade. Detta är intressant,
har de blivit upplysta eller inte? På Landsbygdsskolan var resultaten jämt fördelade mellan
könen medan det däremot var förvånansvärt ojämnt på Storstadsskolan. Betydligt fler pojkar
ansåg sig inte blivit informerade om varför de har skolidrott. Vad kan detta bero på?
De elever som svarade ”Ja” på frågan skulle också skriva vad de i såna fall hade blivit
informerade om. Det som var märkligt här var att cirka 40 % skrev att de inte kom ihåg. Är
det då läraren som varit otydlig eller inte upplyst så noggrant, eller är det eleverna som inte
lyssnar eller tar till sig informationen?
I figur 7 här nedan visas ett diagram som avser skolornas resultat. Det finns även en
tabell som visar det sammanlagda resultatet från båda skolorna.
Tabell 4. Elevernas svar om idrottslärarna talat om varför de har skolidrott,
sammanlagt för båda skolorna
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4.2.4 Elevernas motionsvanor på fritiden
För att göra det så tydligt som möjligt delades elevernas svar in i grupper efter hur många
dagar i veckan som de idrottar eller motionerar. Grupperna var:
• 1 gång i veckan
• 2 gånger i veckan
• 3 gånger i veckan
• 4 gånger i veckan
• 5 gånger i veckan
• 6 gånger i veckan
• varje dag
• idrottar/motionerar inte
De aktiviteter som räknades var alla sporter såsom fotboll, basket, badminton osv. Även dans,
kampsporter och cirkusskola räknades in. En promenad med hunden ansågs inte som motion
eftersom den kanske inte alltid är frivilligt eller ger någon direkt fysisk träning. För att en
promenad skulle räknas med skulle den vara rask och vara i minst 30 minuter. Cykling hade
samma koncept, den skulle vara minst 3 km lång för att räknas in. Att cykla hem till en
kompis eller till skolan på bara några minuter är inte menat som ett motionssyfte. Scouterna
var inte heller en aktivitet som ingick eftersom aktiviteterna ofta är stillasittande eller inte så
intensitetsrika.
Utifrån undersökningen syns det att de flesta elever motionerar på fritiden, hela 79 %.
Till och med 5 % idrottar så ofta som varje dag. Mer än en femtedel av eleverna motionerar
inte på sin fritid vilket är en relativt hög andel. Varför är det så många som inte rör sig privat?
På Landsbygdsskolan var fritidens motionsvanor mest frekventa, 90 %. Det var jämt
fördelat mellan de icke idrottande eleverna så ingen slutsatts kan tas angående könsskillnaden.
Storstadsskolans elever hade inte lika frekventa motionsvanor på fritiden, endast 68 % av dem
idrottar på fritiden. Utav dem som inte idrottar är pojkarna dubbelt så många som flickorna,
vad beror detta på?
Här nedan i figur 9 och figur 10 visas två diagram som tydliggör den ovanstående
informationen angående elevernas motionsvanor. Ett diagram avser Lansbygdsskolan och det
andra Storstadsskolan. Det visas även en tabell som visar det sammanlagda resultatet från
båda skolorna.
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Tabell 5. Elevernas motionsvanor på fritiden sammanlagt för båda skolorna
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4.3 Hälsoperspektivet i idrottsundervisningen
I grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa, betonas hälsoperspektivet som ett
grundläggande innehåll för såväl fysiskt och psykiskt och socialt välbefinnande (Skolverket,
2000). I arbetet har det bl.a. undersökts ifall ämnet hälsa bedrivs under idrottslektionerna på
de två skolor som det empiriska materialet samlats in på.
Resultatet av intervjuerna med de fyra idrottslärarna visar på att ingen av dem lägger ner
särskilt mycket tid och noggrannhet på att informera eleverna om sambandet mellan motion
och hälsa. Vad beror det på? Beror det på att idrottslärarna inte har något intresse av att
eleverna ska lära sig detta? Beror det på okunskap från idrottslärarnas sida? Tre av dem har
ingen grundutbildning eller examen som idrottslärare. Har de kanske därför inte fått
tillräckligt med kunskaper om vad det är eleverna ska lära sig i idrott och hälsa? Eller är de
själva osäkra på sambandet mellan motion och hälsa och känner sig därmed otrygga vid
tanken att undervisa om det?
Vad bakgrunden till ovanstående funderingar än är, så är det inte anmärkningsvärt att
konstatera att 70 % av eleverna i enkätundersökningen hade en uppfattning om att deras
idrottslärare inte hade informerat dem om varför idrott och hälsa finns med i skolans
undervisning. Dessutom var det många av de elever som svarade att de hade blivit
informerade som inte mindes vad för slags kunskap de blivit tilldelade. En flicka i år 5
skriver: ”Vår idrottslärare har berättat typ någonting om kondition, mer mins jag inte, det var
så länge sedan.” Man kan i det här sammanhanget fundera över om begripligheten i elevernas
känsla av sammanhang kommer till uttryck, eller om elevernas hälsoutveckling hindras av
bristen på deras förståelse för motion och hälsa. Det intressanta är varför så många som 17 %
på Storstadsskolan inte hade något svar på frågan varför man har ämnet idrott och hälsa i
skolan, medan det var betydligt fler på Landsbygdsskolan som hade en uppfattning om det.
Endast 3,5 % av eleverna på Landsbygdsskolan svarade att de inte visste varför man har
ämnet idrott och hälsa i skolan.
Hur kan det komma sig att svaren mellan skolorna blev så olika? Handlar det om att
eleverna på Storstadsskolan inte förmådde svara på frågan, eller handlar det om att det finns
en kunskapsbrist hos många elever där idrottslärarna på Storstadsskolan inte har lyckats
förmedla avsikten med ämnet? Eleverna på Landsbygdsskolan har kanske varit mer
mottagliga för den ringa mängden information som idrottslärarna förmedlat till eleverna.
Enligt det salutogena perspektivet kan personer med hög känsla av sammanhang lättare ta till
sig information om riskerna med osunda vanor och hur man ska hantera det. Det motsatta
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gäller personer med låg känsla av sammanhang som istället har svårare att ta till sig
informationen och som inte ser hotet med en ohälsosam tillvaro (Folkhälsoinstitutet, 1999,
s.7). Man kan därmed fundera över om Landsbygdsskolans elever har uppnått en högre grad
av känsla av sammanhang i ämnet idrott och hälsa än vad Storstadsskolans elever har gjort.
En annan anmärkningsvärd iakttagelse som har kunnat fastställas är att pojkarna i betydligt
större utsträckning än flickorna hade uppfattningen om att idrottslärarna inte hade talat om
varför de har skolidrott. Är detta ett tecken på att pojkarna är mer okoncentrerade på
lektionerna och därmed har svårt att lyssna på läraren? Det var även ett större antal pojkar
som inte kunde ge svar på varför de tror att man har ämnet idrott och hälsa i skolan. Likaså
här kan man fundera över om pojkarna inte förmådde svara på frågan eller om det finns en
större kunskapsbrist hos dem än hos flickorna.
Genom att eleverna är aktiva i olika idrottsmoment och att lärarna informerar om vad,
hur och varför man gör olika övningar, kan eleverna lättare få kunskap om fysisk aktivitet.
Risken är annars att det inte blir någon koppling mellan förståelse och förtrogenheter i ämnet
(Larsson & Redelius, 2004). Detta påstående stämmer väl överens med det Per berättar i
intervjun. Han menade på att om eleverna har klart för sig vad de olika aktiviteterna har för
syfte och ändamål, så är risken mindre att eleven tycker att aktiviteten är tråkig. Eleven har på
så vis tagit till sig kunskap som därmed leder till ökat engagemang och intresse för ett visst
idrottsmoment. Man kan dra slutsatsen att begriplighet leder till meningsfullhet om man utgår
från känsla av sammanhang, vilket blir en förutsättning för elevernas hälsoutveckling. En
känsla av meningsfullhet leder därmed till engagemang, lust och glädje i undervisningen,
vilket såklart skolan bör sträva efter (Wästlund, 1999, s.39).
I rapporten Nationell utvärdering av grundskolan 2003 (Skolverket, 2005, s.154-155)
har forskare i studien kommit fram till att det sällan förekommer samtal och reflektioner i
samband med ämnet idrott och hälsa. Många idrottslärare riktar istället fokus på själva
aktiviteterna, vilket kan tolkas som att innehållet och det som ska läras i ämnet är taget för
givet och behöver därför inte diskuteras med eleverna. Det mesta handlar om att skaffa en
vana hos eleverna, att de ska vara aktiva och röra på sig. Det är alltså det aktiva görandet som
fokuseras, inte själva lärandet eller vad eleverna förväntas lära sig.
Det som sägs i rapporten stämmer väl överens med Andreas kommentar, att han hellre
prioriterar att barnen rör på sig mycket under idrottslektionerna, och ägnar därför inte tid till
att samtala med eleverna om syftet med idrott och hälsa. Magnus berättar att han ofta tar det
som en självklarhet att eleverna vet om varför det är bra att röra på sig, och glömmer därför
bort att diskutera detta med dem. Även detta stämmer in med Skolverkets rapport.
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I studien Skola - Idrott – Hälsa gjordes en undersökning på hur tio lärare som undervisar
i idrott och hälsa i år 5 hade för uppfattning om vad hälsa innebär i idrottsämnet. I studien
kunde författarna dra slutsatsen att lärarna informerar eleverna om betydelsen av fysisk
aktivitet. Det framkom dock inte från lärarnas svar om, och i så fall hur, reflektion och samtal
i ämnet genomfördes. Risken är att eleverna enbart utför aktiviteter och får information som
inte kopplas till lärdom i ämnet idrott och hälsa (Larsson & Redelius, 2004).
Idrottslärarna på Storstadsskolan och Landsbygdsskolan påstår att de ibland trots allt
diskuterar olika hälsofrågor med eleverna. De försöker bland annat göra barnen
uppmärksamma på att fysisk aktivitet minska risken för fetma, benskörhet, hjärt- och
kärlsjukdomar och ryggproblem. Detta är ett typiskt vuxenperspektiv på idrott, eftersom det
syfte med fysisk aktivitet som dessa idrottslärare förespråkar ligger så långt fram i tiden.
Risken för ovanstående hälsoproblem visar sig sällan i barn- och ungdomsåren, utan brukar
först uppkomma i betydligt högre åldrar. Det är t.ex. vanligast att man får ryggbesvär när man
kommer upp i 40-50 års ålder (Johansson & Skiöld, 2000). Idrottslärarna har alltså ett
långsiktigt mål med idrottsundervisningen som kan visa sig bli ett pedagogiskt problem,
eftersom det kan vara svårt att motivera eleverna till att se fysisk aktivitet som något positivt i
ett livslångt perspektiv. Magnus är den idrottslärare som har de flesta eleverna i ämnet idrott
och hälsa på Storstadsskolan. Trots att han säger att han brukar informera eleverna om vikten
av att träna ryggen för att förhindra framtida ryggproblem, så var det bara en enda elev på
skolan som uttryckte att idrottsläraren hade informerat om detta i ämnet. Är detta ett tecken på
att eleverna inte tar till sig dessa långsiktliga mål? Man kan fråga sig vad idrottslärarna
kunskapsmässigt egentligen vill förmedla med de olika aktiviteterna? Är det verkligen
relevant att informera eleverna om hälsorelaterade konsekvenser, om dessa inte kommer visa
sig förrän kanske femtio år? Ska man som idrottslärare lägga fokus på mer kortsiktiga mål,
vilket kanske främjar hälsoutvecklingen i högre grad på så sätt att målen blir mer begripliga
för eleverna?
I studien Skola - Idrott – Hälsa betonade många av idrottslärarna vikten av att
uppmuntra eleverna till att vara fysiskt aktiva under hela livet i syfte att förbättra hälsan.
Eleverna ska alltså inte bara motiveras till att vara aktiva i ett nutidsperspektiv, utan ämnet är
en investering inför framtiden i hopp om att eleverna ska fortsätta motionera och på så sätt
förhindra uppkomsten av hälsorelaterade sjukdomar (Larsson & Redelius, 2004).
Det är alltså inte bara lärarna på Landsbygdsskolan och Storstadsskolan som resonerar
om långsiktiga mål, men samtidigt finns det inget i tidigare forskning och undersökningar
som anmärker på de pedagogiska problem som reflekteras över i denna studie. Även
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Wästlund (1999) uttrycker att framtidsperspektivet inte är speciellt intressant för eleverna i
skolan. Hon menar på att det inte är motivationsskapande för eleverna att få höra vad som
sker flera år framåt i tiden. Hon uttrycker vidare att målen självklart ska vara kopplade till
framtiden för att förhindra dåliga vanor och sjukdomar. Men det som är drivkraften hos
eleverna är att de får uppfatta här och nu hur utveckling av de egna fysiska resurserna
påverkar livet och synen på kroppen.
Flest elever på både Landsbygdsskolan och Storstadsskolan uppgav att de hade idrott i
skolan för att ”Det är bra att motionera och röra på sig”. Det påstående som hade näst flest
röster från båda skolorna var ”Idrott är bra för kroppen och ens hälsa”. Man kan konstatera att
eleverna ändå upplever en viss förståelse för att fysisk aktivitet är något som är bra att utöva
och att det ges bra tillfällen för detta ändamål i skolidrotten. Man kan dock undra om eleverna
mer djupgående har fått lära sig varför det är bra att röra på sig och varför det är bra för
kroppen? Eva berättar att hon ibland informerar eleverna om att det är bra både fysiskt och
psykiskt att röra på sig men inte ingående och varför. Än en gång kan man resonera om
begripligheten i det salutogena perspektivet och fråga sig om förståelsen för sambandet
mellan fysisk aktivitet och kroppens välbefinnande blir begripligt för eleverna. I grundskolans
kursplan för ämnet idrott och hälsa står det att skolan ska sträva efter att eleverna utvecklar
kunskap om vad som främjar hälsa (Skolverket, 2000).
”En viktig fråga i ämnets framtida utveckling är således att tydliggöra på vilka sätt
ämnet är ett hälsoämne som kursplanen indikerar, så att det inte framstår som ett
rekreationsämne som för många elever enbart får till uppgift att vara ett avbrott från
skolans övriga aktiviteter. Viktigt att diskutera blir då vilka grundläggande
kunskaper om förutsättningen för en god hälsa som ämnet idrott och hälsa ska bidra
med” (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.33).

I målen som eleverna ska ha uppnått i slutet av år 5 för ämnet idrott och hälsa står det inte
någonting om att de ska ha kunskaper om varför motion och hälsa är viktigt, samt sambandet
mellan dessa. Målen att förstå detta samband kommer inte förrän i slutet av nionde skolåret.
Har det något att göra med att kursplanerna är 13 år gammal? På senaste tid har debattörer
ofta uttryckt sin oro över att barn och ungdomar numera är mer fysiskt inaktiva än tidigare,
vilket kan leda till övervikt och ohälsa (Larsson & Redelius, 2004). Kanske skulle man
behöva ställa högre krav även på idrottslärarna som undervisar de lägre åldrarna på så sätt att
nya uppnåendemål hade införts i kursplanen så att eleverna hade fått ökade kunskaper om
motion och hälsa.
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4.4 Attityder, motionsvanor och deras konsekvenser
En av frågeställningarna i denna undersökning var att ta reda på hur elevernas attityder är till
skolidrotten och om det skiljer någonting beroende på om barnen bor i en storstad eller på
landsbygden. Det undersöktes också om det fanns någon skillnad mellan könen. Barnens
idrottsvanor på fritiden undersöktes likaså.
Utifrån intervjuerna med idrottslärarna ser man att de allihop har en väldigt likartad
uppfattning om barnens attityder. De menar att de flesta barn uppskattar skolidrotten. När
detta jämförs med vad eleverna faktiskt svarade i enkätundersökningen bekräftas lärarnas
svar. De flesta elever tycker om skolidrotten, hela 85 % svarade att det var bra eller roligt med
ämnet idrott och hälsa. Endast tre elever av alla deltagarna svarade att de inte tyckte om
skolidrott. Detta är inget anmärkningsvärt, alla kan ju inte ha samma åsikt och tycka likadant.
Det går heller inte att yttra något när det gäller könsskillnader då fördelningen mellan könen
är väldigt lik i de båda svaren. Dock syns en skillnad när det gäller de elever som tycker
skolidrotten är ”sådär”, det var dubbelt så många flickor som pojkar som uppgav sådana svar.
Fördelningen mellan flickorna på de två skolorna var dock rätt lika. Totalt handlar det alltså
inte om många elever, men om lärarna funderar på detta och tänker över hur de kan ändra
undervisningen så kanske de kan nå alla elever. Kanske sätter lärarna för höga mål eller för
stor press på en del elever som inte känner sig lika duktiga som andra och de blir då mer
osäkra? Idrottsläraren ska anpassa lektionerna så att de enskilda eleverna får en utmaning i
relation till vad han eller hon redan kan. Idealet är att en sådan individuell anpassning sker för
alla i gruppen (Fröjd, Nygren & Wedman, 2003, s.11). I Lpo94 står det att ett av lärarnas
uppdrag är att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov
(Lärarförbundet, 2004). Detta handlar om samma sak som Vygotskijs teori om den proximala
utvecklingszonen. Lärarna ska ligga steget före eleverna och utmana dem men samtidigt ska
de inte ligga alltför långt före deras nuvarande punkt i utvecklingen (Hwang & Nilsson, 2003,
s.50). Även Antonovsky menade att utvecklingen av känsla av sammanhang beror mycket på
att eleverna känner sig delaktiga i undervisningen och kan klara av de olika aktiviteterna
(Quennerstedt, 2006, s.226, 227). Om det sätts upp för höga ambitioner och eleverna inte
klarar dessa sänks deras självkänsla och då blir skolidrotten inte rolig längre.
I kursplanen för idrott och hälsa står det att alla elever, oavsett fysiska eller andra
förutsättningar, ska kunna delta och utvecklas på sina egna villkor. I ett av målen, som
idrottsundervisningen skall sträva emot, står det att eleverna ska kunna utveckla sin fysiska,
psykiska och sociala förmåga samt att utveckla en positiv självbild (Skolverket, 2000). Detta
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gör man lättare om eleverna får uppleva att de lyckas när de försöker lära sig något nytt så att
de får en positiv självtillit. Deras självuppfattning och självkänsla påverkas också av andras
värderingar och uppfattningar om dem. Det är därmed även viktigt att de får ett gott
självförtroende eftersom det är en förutsättning för en positiv utveckling (Engström, Fagrell
m.fl. 1996). Enligt det salutogena perspektivet leder en god tilltro till sig egen förmåga till att
människor har större möjlighet att hantera svårigheter i tillvaron. På så sätt kan man förhindra
en utveckling där misslyckanden tar överhand. På skolidrotten måste eleverna därför känna att
de kan hantera olika idrottsmoment för att överhuvudtaget kunna engagera sig och lyckas i
idrottsämnet. Den idrottslärare som kan få sina elever att tro att de kan behärska olika moment
i ämnet kommer troligtvis att få de mest intresserade eleverna (Wästlund, 1999, s.48-49). Om
eleverna tvingas leva upp till krav som ligger över deras förmåga, sjunker känslan av
hanterbarhet. För att detta inte ska hända måste idrotten i skolan anpassas efter varje elevs
förmågor och eleverna bör lära sig att ställa realistiska krav på sig själva (Almvärn & Fäldt,
2001, s. 37).
Det går annars inte att se någon skillnad mellan skolorna när de gäller elevernas attityder
utan de är mycket lika. Elevernas idrottsintresse på skoltid är emellertid mycket starkt. I
studien Skola – Idrott - Hälsa kom man också fram till att elevernas attityd till skolidrotten
var både bra och gynnsam. I studien deltog 134 elever och endast en elev tyckte inte om
skolidrotten. Dessa elever uttryckte sig också på samma vis som de som deltagit i denna
undersökning när det gäller varför skolidrotten är bra eller varför den finns. De pratar om att
det är bra att röra på sig som kompensation för allt stillasittande i andra ämnen, för att få en
bra motion och kondition, samt för att inte bli tjocka (Larsson & Redelius, 2004, kap.7).
Ett intressant perspektiv som de tre manliga idrottslärarna i undersökningen tar upp är
hur den negativa attityden till skolidrotten uppstår. Andreas pratar om ”negativa
vinnarskallar”, framförallt ifrån pojkar, och Magnus och Per pratar om tävlingsmoment. De
två sistnämnda menar att tävlingsmoment där eleverna måste prestera bra emot varandra eller
som handlar om utslagning kan påverka barnen negativt vilket medför en dålig inställning till
idrotten. I Andreas resonemang om pojkars negativa vinnarskallar kan vi se att det faktiskt är
så. Betyder detta att elevernas attityder generellt skulle se bättre ut om idrottsundervisningen
drog ner på tävlingsmoment mot varandra? Uppenbarligen har individuella tävlingar, jämt
emot elevens egna prestationer, visats sig vara mer positiva. Detta ser vi i Pers och Magnus
resonemang. Ett av syftena för ämnet idrott och hälsa enligt kursplanen är att utveckla
gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra (Skolverket, 2000).
Betydelsen av att eleverna lär sig sociala färdigheter beskrivs även i det salutogena
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perspektivet. Quennerstedt (2006, s.221) talar om att olika sociala kvaliteter som
hänsynstagande, samarbetsförmåga, ödmjukhet och respekt för andra, kan i det salutogena
perspektivet ses som resurser för att hantera sin sociala omgivning och olika sociala
relationer, och blir på det sättet en resurs för hanterbarheten i begreppet känsla av
sammanhang. Elever med negativa attityder och vinnarskallar i idrottsundervisningen
försvårar samarbetsförmågan samt förståelsen för andra runt omkring. Det leder samtidigt till
fler negativa inställningar eller tråkiga uppfattningar av idrottslektioner bland de andra
kamraterna. Magnus kommenterar i sin intervju:
”Många pojkar tycker det är tråkigt när de ska lära sig grundläggande saker inom
till exempel fotboll som många av dem är duktiga på. De ser det endast utifrån sig
själva och inte sina klasskamrater som inte kan spela fotboll”.

Idrottslärarens uppgift blir här att betona att det handla om samarbetsförmågan och inte någon
tävling. I studien skola - idrott - hälsa påtrycker lärarna om att idrottsaktiviteterna ska präglas
av att man hjälper varandra. Är man mer kunnig än någon kamrat i just en gren betonas det att
de då ska hjälpa de svagare eleverna (Larsson & Redelius, 2007, kap.6). Detta kan kopplas till
Vygotskij och hur han ansåg att barns utveckling berodde mycket på deras sociala samspel
med andra. När eleverna hjälper varandra sker utvecklingen dem emellan i ett socialt
sammanhang, vilket sedan utvecklas individuellt inom eleven. Det handlar om den
individuella utvecklingen med hjälp av social kommunikation (Hwang & Nilsson, 2003). En
duktig spelare i ett lag gör ingen bra insatts och det blir ingen bättre match om han eller hon
inte kan samarbeta med sitt lag (Siedentop, 2007, s.137).
I avhandlingen Ledarna och barnidrotten diskuteras tävling på gott och ont. 71 % av
idrottslärarna säger att barn far illa av att tävla och konkurrera. 91 % av lärarna uttrycker
även att det sker alltför mycket utslagning inom idrotten (Redelius, 2002, kap.7).
Undersökningen visar också att idrottslärarna ser tävling och utslagning betydligt mer
negativt än vad idrottsledare inom olika idrottsgrenar gör. Är det utbildning om barn i sig
samt pedagogik som skiljer? Riksidrottsförbundet vill dock att prestations- och
tävlingsmoment ska tonas ned i barnidrotten och avdramatisera vinna – förlora situationen. De
vill att barn ska tävla mot sina egna resultat istället för mot varandra (a.a). I studien Skola –
Idrott – Hälsa understryker lärarna att ämnet idrott och hälsa är något annat än idrott och
fysisk aktivitet som sker under barnens fritid. Skolidrotten ska upplevas som roligt och
glädjefullt för eleverna där de gör sitt bästa och utgår ifrån sin egen förmåga. Viktigt att
poängtera för eleverna är just detta därför att deras erfarenheter av sina fritidsaktiviteter, som
även nämndes tidigare, kan påverka undervisningen. Skolidrotten kan ha andra regler för att
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undvika korandet av vinnare och förlorare och istället få ett aktivt deltagande, och det är
viktigt att eleverna är medvetna om detta (Larsson & Redelius, 2004, kap.6).
I kursplanen för idrott och hälsa finns bland annat två mål som skolan ska sträva efter
att ge eleverna i sin undervisning:
• Utveckla förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med
andra.
• Stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet (Skolverket,
2000).
De båda målen handlar om att barn ska kunna utöva fysisk aktivitet på fritiden. Utifrån
intervjuerna med de fyra idrottslärarna är det ingen av dem som lägger ner någon tid på att få
eleverna att bygga upp ett intresse för att idrotta privat. Det som nämndes var att om det kom
informationsblad till skolorna ifrån idrottsföreningar så delades de ut, men mer initiativ togs
inte. Varför? Beror det på att de inte anser det vara deras ensak utan föräldrarnas, eller kan det
bero på att det endast är ett strävansmål och är därför inte högprioriterat? Bortsett ifrån detta
visar det sig att den fria tidens idrotts/motionsvanor i denna undersökning är mycket utbredda.
79 % av alla eleverna rör sig regelbundet på fritiden. En skillnad kan dock synas när en
jämförelse görs mellan Landsbygdsskolan och Storstadsskolan. Eleverna på
Landsbygdsskolan motionerar mer, hela 90 % av dem idrottar utanför skolan jämfört mot
Storstadsskolans 68 %. Vad är det som gör att ett så stort antal färre elever i storstaden inte
motionerar på fritiden? Beror det på en lång distans att ta sig till och från en aktivitet eller är
utbudet mindre av de olika verksamheterna? Ytterligare en aspekt är att de är dubbelt så
många pojkar på Storstadsskolan än vad det är flickor som inte idrottar privat, medan det inte
skiljer något mellan könen på Landsbygdsskolan. Varför det är så här är svårt att säga utan att
ha diskuterat med eleverna men är dock ett faktum. I en rapport som heter Idrott på landsbygd
och i storstad (1994) som gjorts av skolverket kom man också fram till att idrottandet och
föreningsverksamheten står varandra betydligt närmre på landsbygden än i storstaden. ”I en
liten kommun blir ofta idrottsföreningen den naturliga samlingspunkten, där man träffas,
idrottar och umgås” (s.10).
I boken Pedagogiska perspektiv på idrott hävdar forskarna om att nästan alla barn någon
gång under sin uppväxt deltar i en idrottsaktivitet. En del tycker väldigt mycket om det medan
andra får en negativ upplevelse (Engström & Redelius, 2002, kap.4). Kanske handlar det om
den utslagning som många lagsporter har eller den hårda konkurrensen för att lyckas i
individuella aktiviteter? En del undersökningar visar att omkring hälften av alla barn som är
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medlemmar i någon idrottsförening, börjar vid 7 års ålder eller tidigare (Engström, Fagrell
m.fl. 1996, s.11). Många barn börjar alltså redan idrotta och gå med i föreningar i väldigt unga
år, vilket medför att barn som utvecklas sent och inte gör några framsteg slåss ut. De som
börjar tidigt och tränar hårt i flera år riskerar att tröttna på aktiviteten i tidig ålder medan de
som börjar sent riskerar att ligga allt för långt efter sina jämnåriga. Detta är kanske en
anledning till varför fler barn idrottar mindre idag vilket boken också tar upp? (Engström &
Redelius, 2002, kap.4). Ett antal forskare föreslår att barn inte ska börja med organiserade
lagsporter innan de är sju eller åtta år gamla. Detta beror på att innan dess har de inte
utvecklat den psykologiska förståelsen för att kunna begripa och jämföra sin kompetens jämt
emot andra. Forskarna menar inte att dessa barn inte kan var med i någon sport, men att det
ska handla om lek och inte om framsteg innan denna ålder är uppnådd (Siedentop, 2007).
Den viktigaste iakttagelsen utifrån enkätundersökningen är att, utav de 18 eleverna (på
båda skolorna) som svarade att de tyckte skolidrotten var ”sådär” eller ”tråkig”, är det trots
allt 12 av dem som idrottar på fritiden. Det måste även tilläggas att de är flitigt aktiva, i snitt
idrottar de tre dagar i veckan. Genom detta borde man kunna dra slutsatsen att det är själva
idrottsundervisningen som är tråkig för dessa elever snarare än att de inte vill vara aktiva.
Som framförts tidigare är det nu ännu vikigare för lärarna att se över sitt innehåll och sin
planering av idrottslektionerna. De flesta av dessa elever tycker att det är för mycket eller för
lite av någon aktivitet eller ojämna lag och det är därför de svarat ”sådär” eller ”tråkigt”. Det
finns dock en flicka som avviker sig från dessa svar, hon skriver: ”Ibland gör vi aktiviteter där
vi ska typ lyfta varandra och bära runt varandra, det tycker jag inte om för jag känner mig stor
och klumpig.” I Lpo94 står det att barn inte ska utsättas för någon typ av kränkande
behandling (Lärarförbundet, 2004). Det kan även vara förödande för elevernas känsla av
sammanhang om idrottsämnet bidrar till att de känner ängslan inför vissa moment och
utvecklar en kritisk syn på sin kropp med minskat självförtroende som följd (Quennerstedt,
2006, s.250).

4.5 Förändring – lärare kontra elever
När lärarna och eleverna fick frågan ”Vad vill du förändra med skolidrotten”, syns en stor
skillnad i hur de tänkte. Lärarna koncentrerar sig på det materiella, mer idrott och mindre
grupper medan eleverna mest nämner aktiviteter som de vill ha mer eller mindre utav.
Landsbygdsskolans idrottslärare klagar exempelvis på att idrottshallen är för liten och att
utrustningen är sliten vilket resulterar i en mindre givande idrottsundervisning. En idrottshall
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ska erbjuda många möjligheter att tillfredsställa barnens rörelsebehov, inte minst under
vinterhalvåret (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). Idrottslärarna på Landsbygdsskolan
menar att detta är svårt då idrottshallen är så liten att när en del aktiviteter utövas kan inte alla
delta under hela lektionstillfället utan får sitta bredvid och titta på. Landsbygdsskolans elever
verkar dock inte reflektera över detta. Lärarna kanske inte skulle tänka så mycket på
utrustningen och saker som saknas utan istället koncentrera sig på elevernas önskemål av
lektionsinnehåll. Eleverna verkar heller inte bekymrade över att bollarna är gamla eller att
plintarna är slitna då ingen har omtalat något angående idrottsredskapen. Om detta stämmer
kanske lärarna skulle lägga ner mindre tankeverksamhet på detta, även om det är ett
önsketänkande, och i stället fokusera på att göra lektionerna mer anpassade efter elevernas
begär. Det salutogena perspektivet handlar bland annat om meningsfullhet och hur det främst
formas genom inflytande och för att skolidrotten ska bli meningsfull för eleverna måste
lärarna lyssna på eleverna och utgå ifrån deras önskemål.
Som sagts, skiljde de flesta av lärarnas och elevernas svar sig åt på denna fråga men det
fanns en sak som svarades ifrån båda håll. Några av eleverna samt tre av lärarna nämner att de
vill ha mer idrott. Anledningarna till detta, utifrån idrottslärarnas perspektiv, är för att de ska
kunna ägna mer tid åt varje elev och för att de tycker att barn rör sig för lite. ”Idag rör sig
barnen allt mindre. Dator, TV och video gör att de är mer stillasittande. Dessutom skjutsas de
ofta till skola och fritidssysselsättningar” (Johansson & Skiöld, 2000, s.3). Larsson och
Redelius (2004, s.12) menar också på att idrottsundervisningen är mycket viktig eftersom det
är den enda regelbundna fysiska träning som elever får.
Trots att många av eleverna tycker att skolidrotten är mycket rolig var det dock inte så
många av dem som sa att de ville ha mer idrott. Vill de det inte eller handlar det om att de inte
ansåg det som en förändring och därför inte skrev det? Det senare alternativet är nog troligt då
många av eleverna uttryckte att idrott var deras favoritämne och då skulle de nog också gärna
vilja få mer utav det.

4.6 Sammanfattning och slutsatser
Syftet med examensarbetet var att undersöka ämnet idrott och hälsa för att se hur
undervisningen bedrivs av lärarna samt vad elevernas inställning är till ämnet och om det ser
det som ett kunskapsämne. Syftet var även att jämföra elevernas inställning jämt emot
lärarnas uppfattningar och se om det finns någon skillnad beroende på om de bor i storstaden
eller på landsbygden.
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Resultatet utifrån undersökningen visar på att elevernas attityder till skolidrotten är
mycket positiva. Det går även att konstatera att det inte finns någon påfallande skillnad när
det gäller attityderna beroende på om eleverna bor i storstaden eller på landsbygden. Det går
heller inte att urskilja någon större avvikelse mellan könen.
Utifrån idrottslärarnas perspektiv framgår det att de flesta elever har en positiv
inställning till skolidrotten. Däremot menar lärarna att inställningen varierar beroende på
idrottslektionernas innehåll. Lärarna anser att det är viktigt att variera innehållet på
lektionerna för att nå alla elever. Skolorna förhåller sig olika när det gäller könsskillnaden.
Storstadsskolans idrottslärare upplever ingen avvikelse mellan könen, medan
Landsbygdsskolans idrottslärare anser att det oftast är pojkarna som har en negativ attityd.
Det understryks dock att pojkarna inte är negativa till själva ämnet utan att det handlar om
negativa vinnarskallar. Tävlingsdriften samt prestationskraven är högre bland pojkarna vilket
gör att deras negativa attityd framhävs betydligt mer än hos flickorna. För att undvika dessa
negativa vinnarskallar och prestationskrav måste det skäras ner på tävlingsmoment inom
idrotten, som nämns av Storstadsskolans idrottslärare. Redelius (2002, s.123) instämmer och
har i sin undersökning kommit fram till att idrottslärare huvudsakligen är negativa till tävling
för barn. Samtidigt som tävling borde minskas i skolidrotten är det viktigt att det inte tas bort
helt. I Redelius studie menar de flesta idrottsledare och cirka hälften av idrottslärarna att barn
måste lära sig att kunna ta förlust och motgångar för den personliga utvecklingen (a.a).
Annerstedt (1995, s.149) anser att man inte ska vara rädd för att ställa krav på eleverna, men
att det är viktigt att tänka igenom vad som är rimligt och realistiskt. Elevernas prestationer
måste värderas individuellt eftersom alla har olika förutsättningar, därför krävs det stor
individkännedom då man som idrottslärare ställer krav på prestationer och har inslag av
tävlingar under lektionerna.
När tävling utövas menar alla fyra idrottslärare att en god kommunikation är viktig. De
påstår att det krävs en god kommunikation mellan lärare och elever när det uppstår negativa
inställningar till olika idrottsmoment. Därför kan det vara av stor betydelse att idrottslärarna
gör klart för eleverna att syftet med till exempel olika bollsporter inte är att vinna, utan
meningen är att ha kul och uppleva att man lär sig något. Kanske det behövs fler samtal med
eleverna angående att inte vara en dålig förlorare så att de får kunskap och förståelse för
detta?
Det visade sig i undersökningen att de flesta elever inte ville göra någon förändring inom
skolidrotten, vilket är ett positivt betyg för idrottslärarna. De elever som dock ville förändra
något kom med ett antal olika förslag. Det syntes en skillnad mellan pojkars och flickors
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förändringsalternativ. Pojkarna ville helst lägga till mer bollspel medan flickorna hellre ville
ha mer lekar. Handlar detta om att pojkarna vill framhäva sig själva och att flickorna ser
skolidrotten som mer lekfull? Flickor tar det oftast lugnare och upplever mer, medan pojkar är
mer prestationsinriktade (Johansson & Skiöld, 2000, s.81).
Undersökningen visar att idrottslärarna inte lägger ner så mycket tid på att informera
eleverna om hälsa och dess samband med fysisk aktivitet. Även i andra studier, såsom SkolaIdrott-Hälsa (Larsson & Redelius, 2004) och Nationell utvärdering av grundskolan 2003
(Skolverket, 2005) nämns bristen på lärarnas information angående hälsa. I den förstnämnda
studien har man kommit fram till att de flesta idrottslärare ger ett osäkert intryck om vad hälsa
är och hur man tar upp det i undervisningen, vilket kan tolkas som att man faktiskt inte har
funderat särskilt mycket på ämnet (s.118). Om idrottslärarna på Landsbygdsskolan och
Storstadsskolan också känner denna osäkerhet är det kanske inte så konstigt att de undviker
att informera om hälsa, fastän det är ett strävansmål i kursplanen för idrott och hälsa
(Skolverket, 2000). Den information som idrottslärarna har delgett till elever handlar till stor
del om hälsans framtida påverkan och inte saker som påverkar eleverna i dagsläget, vilket kan
vara svårt för eleverna att ta till sig. Genom enkätundersökningen framgick det tydligt att
eleverna var osäkra om det fått någon information om varför ämnet idrott och hälsa finns på
schemat. Det kan konkluderas att Landsbygdsskolan elever generellt är mer insatta i varför
man har skolidrott. Det kan även dras en slutsats att flickorna på Storstadsskolan i större
utsträckning har mer förståelse för detta.
Elevernas motionsvanor på fritiden undersöktes också. Detta gjordes för att det kunde
vara intressant att se hur de förhöll sig till skolidrotten jämfört med fritidens idrottsvanor. Det
visade sig att majoriteten av eleverna utövar någon typ av idrottsaktivitet på fritiden. I
resultatet framgår det att Storstadsskolans elever inte motionerar lika ofta som
Landsbygdsskolans elever, framförallt pojkarna. Detta är intressant då Engström och Redelius
(2002) har kommit fram till att pojkarna i större utsträckning verkar vara med i en
idrottsförening.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att elevernas idrottsintresse, både i och utanför
skolan, är stort. Förutom pojkarna på Storstadsskolan, som har ett begränsat idrottsintresse på
fritiden, så skiljer det sig inte särskilt mycket vad gäller kön. För idrottslärarnas del handlar
det om att arbeta vidare med hälsoperspektivet och med de elever som inte tycker om ämnet,
för att stimulera alla elever till fysisk aktivitet.
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5 Diskussion och kritisk reflektion
Studien har bidragit till en bred insyn av ämnet Idrott och hälsa och hur eleverna förhåller sig
till ämnet. Genom elevernas attityder och kommentarer i enkäterna har det visat sig att
eleverna inte tar ämnet på så stort allvar och ser det inte som kunskapsundervisning. Detta har
varit en tänkvärd aspekt som är bra att ha i åtanke för den framtida undervisningen. Om det
hade funnits mer tid hade det varit intressant att gå djupare in i elevernas tankar genom att
intervjua även en del av dem och inte endast idrottslärarna.
”Om man intervjuar barn eller i samtal blir mer medveten om barns förståelse, blir
man ofta förvånad över vad som blir kvar i barnens värld från en
undervisningssituation. Detta beror till stor del på att pedagogen har strukturerat
undervisningen utifrån sitt vuxna sätt att tänka och inte utifrån barnens erfarenhetseller tankevärld” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2001, s.17).

Ännu en metod som hade varit spännande att använda är observationer under idrottslektioner.
Detta hade gett ytterligare en mer påtaglig insyn av elevernas attityder, likaså lärarnas arbete.
För övrigt har metodvalen och dess genomförande i denna undersökning fungerat bra och det
empiriska materialet har varit givande att analysera och konkludera. Emellertid upptäcktes ett
formuleringsfel i enkäten när undersökningen redan var genomförd. Fråga 6 lyder: ”Vad
skulle du vilja förändra med skolidrotten?” Denna formulering kan tolkas som om det ska
finnas något som eleverna vill ändra på. En bättre fråga hade varit: ”Finns det något du skulle
vilja förändra med skolidrotten, i så fall vad?” Trots felformuleringen har den inte bidragit till
några konsekvenser, men detta hade åtgärdats om undersökningen hade gjorts på nytt.
En fundering under arbetets gång har varit i fall idrottslärarna har varit sanningsenliga
under intervjuerna, då undersökningarna är gjorda på praktikskolorna. Hade idrottslärarna
svarat på ett annorlunda sätt om studien utförts av personer som är okända för dem? Eller är
det så att undersökning trots allt har gett mest ärliga svar då intervjupersonerna har varit
kända för de medverkande deltagarna?
Avslutningsvis presenteras här några nya frågor som kan vara intressanta att forska
vidare om: Hade resultatet sett annorlunda ut i fall idrottslärarna hade haft en fullständig
idrottslärarutbildning? Skiljer sig deras tankar, planering och undervisning jämfört med denna
studies relativt outbildade idrottslärare? Det hade även varit intressant att se i fall de utbildade
lärarna hade undervisat mer inom hälsoområdet.
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Bilaga A (Fonten av originalenkäten som gavs ut var större!)

Skolidrott
1. Jag går i år
2. Kön:

_______

Flicka

Pojke

3a) Vad tycker du om idrotten i skolan?________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
b) Varför? _________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

4. Varför tror du att man har idrott i skolan?

5a) Har din idrottslärare berättat varför ni har idrottslektioner i skolan?
Ja
Nej

_______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

b) Om ja, vad har han/hon berättat?

__________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
6. Vad skulle du vilja förändra med skolidrotten?

7a) Motionerar/idrottar du på fritiden? Om ja, hur ofta________________________________
och vad gör du? _____________________________________________

________________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

b) Om nej, varför inte?
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Bilaga B
Barns attityd till skolidrotten
Intervjufrågor

Viktigt!!!
Varför?
Hur?

Hur länge har du varit idrottslärare/haft idrott i skolan?
Är du utbildad inom idrottsämnet?
Varför undervisar du i idrott?
Hur viktig är idrott & hälsa för dig privat?
Hur upplever du barnens attityder till skolidrotten?
- skiljer det i åldrar
- könsskillnad
(Eventuellt) Varför? Vad tror du att det beror på?
Negativa barn – Hur arbetar du för att förändra deras inställning?
- Ser du då en förändring?
Informerar du varför ni har idrott i skolan? Vad informerar du i såna fall om?
Vad utgår du ifrån när du planerar dina lektioner? Varför?
Berättar/pratar ni om hur idrotten påverkar hälsan och hur den främjar kunskapsinlärning,
prestationer och koncentrationsförmågan?
- Hur gör du i såna fall det?
- Vad berättar du?
Finns det något du skulle vilja ändra, i undervisningssyfte, med idrotten i skolan?
Motiverar du barnen till att röra på sig på fritiden? I såna fall hur och varför?
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