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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om lärares sätt att undervisa och valet av innehåll 

skapar positiva upplevelser av fysisk aktivitet hos eleverna. 

 Hur resonerar lärarna kring lektionsinnehåll och dess syfte eller mål? 

 Hur upplever elever med olika erfarenheter av föreningsidrott innehållet och 

utformandet av idrottslektionerna? 

Metod 
Jag valde att ha en kvalitativ ansats i den studien, och genom intervjuer samla in data. Jag 

valde att ha en intervjuguide som intervjutyp. En mindre strukturerad intervju hade lett till att 

jag hade fått svårigheter att jämföra data från de olika intervjuerna. Om jag istället valt en mer 

strukturerad intervju hade jag fått svårigheter att förstå den intervjuades tankar då intervjun 

blir låst till frågor och intervjupersonens egna utsagor hade blivit tillbakahållna. Jag 

intervjuade två lärare med olika bakgrund samt fyra elever med hade olika erfarenheter av 

föreningsidrott. 

Resultat 
Resultaten visade att bägge lärarnas undervisning hade kopplingar till det sociokulturella 

perspektivet samt att eleverna ansåg att undervisningen gav dem tillräckligt med verktyg för 

att nå kraven. Resultaten påvisade dessutom att undervisningen hade meningsfullhet för 

samtliga elever, oavsett habitus. Enligt eleverna hade dock lärarna inte förklarar tydligt vad 

syftet och hur upplägget för undervisningen var, vilket påverkar elevernas KASAM negativt. 

Slutsats 
Den viktigaste slutsatsen av studien blev att lärarna måste öka sin tydlighet gällande upplägg 

och syfte för att eleverna ska få mer positiva upplevelser av ämnet. Dessutom bör 

undervisningen söka att möta fler elever samtidigt, detta för att öka meningsfullheten i 

lektionen. 

 

Nyckelord: Lektionsinnehåll, Positiva upplevelser, Elever, Lärare 
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1 Inledning 
Då jag själv gick i skolan samt när jag varit på verksamhetsförlagd utbildning i min 

lärarutbildning så har jag märkt att elever får olika upplevelser av idrottslektionerna. Då jag 

själv gick i skolan var det alltid en grupp elever som uppskattade idrottslektionerna och som 

tyckte att det var roligt med idrott. Samtidigt fanns det elever som tyckte att innehållet var 

jättetråkigt och löjligt, samma sak ser jag på min verksamhetsförlagda utbildning.  

 

Vad jag vill mena är att det finns ett mönster gällande innehållet på lektionerna i idrott och 

hälsa. Exempelvis på matematiklektionerna då sannolikhetslära behandlas hörde det inte till 

vanligheterna, när jag gick i skolan, att läraren gick igenom och lärde mig och mina 

klasskamrater hur vi ska bli så bra som möjligt på poker eller schack. Inte heller på 

musiklektionerna behandlas strategier för hur vi bäst charmar en jury i något känt tv-program. 

Dock återfinns ett annat scenario i idrott och hälsa. På lektionerna i detta ämne är det inte 

ovanligt att läraren använder sig av föreningsidrottens utformning av en speciell aktivitet, för 

att behandla exempelvis komplexa rörelser. Det kan tyckas vara en bra och spännande 

metodik att använda poker eller träna inför en jury för inlärning, men det behöver inte betyda 

att det ger positiva upplevelser av ämnet för samtliga elever. Vad jag menar är att, likt som på 

idrottslektionerna, om läraren har ett innehåll där vissa elever får ett försprång då de 

exempelvis spelar schack eller går i kör på fritiden så kommer dessa elever känna att 

lektionerna är väldigt givande och roliga. Samtidigt så finns det dem elever som inte spelar 

fotboll eller schack på fritiden och de kommer tycka att fotboll på idrottslektionerna eller 

schack på mattelektionerna är jättetråkigt för att dem inte har en chans. 

 

Emellertid kan lärarna motivera detta med att i kursplanen för idrott och hälsa står att elever i 

årskurs sex till nio ska  utföra  ”komplexa  rörelser  i  lekar,  spel  och  idrotter,  inomhus  och  

utomhus,  samt  danser  och  rörelser  till  musik”  (Skolverket  2011,  Läroplan  för  grundskolan,  

förskoleklassen och fritidshemmet, s 53). Idrottslärarna kan alltså påpeka att det inte står att 

aktiviteterna ska vara frånskilda den utformning som föreningsidrotten har av en viss 

aktivitet. Dock står det i kursplanen i idrott och hälsa att alla elever ska utveckla allsidiga 

rörelseförmågor och ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor (Ibid 2011, s 51) 

Därmed, då exempelvis fotboll som den ser ut i föreningarna, möjligtvis inte utvecklar 

rörelseförmågan hos samtliga elever så bör nog aktiviteterna vara mer formade efter 

individerna i klassen än efter föreningsidrotten. Dessutom står det i inledningen av kursplanen 
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för idrott  och  hälsa  att  ”positiva  upplevelser  av  rörelse  och  friluftsliv under uppväxtåren har 

stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet” och därför är det en tillgång för 

individen att vara kunnig inom hälsa och ha färdigheter inom idrott.(Ibid 2011, s 51) Det är 

detta som min studie kommer att röra sig kring. 

 

1.1 Bakgrund 
Ett av idrottsämnets viktigaste syfte är att skapa positiva tankar kring fysisk aktivitet hos 

eleverna för att främja en framtida aktiv livsstil, enligt Lgr11. Med detta som bakgrund tycker 

jag att det är viktigt att undersöka hur innehållet på idrott och hälsa faktiskt ser ut, om det är 

starkt kopplat till föreningsidrotten och vad elever med olika bakgrunder har för upplevelser 

av ämnet. Ur tidigare forskning och mina egna erfarenheter, från då jag själv gick i skolan och 

mina VFU-tillfällen, kan jag konstatera att lektionerna i idrott och hälsa följer ett visst 

mönster. I detta mönster har jag identifierat en viss problematik där innehållet på 

idrottslektionerna i vissa fall kan ge en ojämn utdelning gällande positiva upplevelser av 

fysisk aktivitet för eleverna. Bland annat är det på det viset att alla elever är olika och de har 

olika livserfarenheter och bakgrunder. Denna självklara faktor att människor är olika, ställer 

krav på läraren att forma innehållet på lektionerna så det passar så många som möjligt. Dock 

utifrån mina egna erfarenheter, som jag nämnde i inledningen, och forskningsgenomgången 

har föreningsidrotten stor inverkan på innehållet samt att denna utformning av aktiviteter inte 

alltid är optimal för alla elever för att skapa positiva upplevelser av fysisk aktivitet.  

 

För att få en möjlighet att sätta ord på vad som skiljer olika utformningar av fysisk aktivitet åt 

så använder jag mig av Engström och Redelius idrottspraktiker. I boken Pedagogiska 

perspektiv på idrott presenterar Lars-Magnus Engström och Karin Redelius sex stycken 

idrottspraktiker som rör på vilka grunder som individen utför verksamheten. Är det för att 

vinna, ha roligt, bli starkare eller för att lära sig något?(Engström & Redelius 2002, s 271). 

Dessa praktiker anser jag vara ett bra sätt att förklara innehållet på ett djupare plan. Den första 

praktiken är tävling och rangordning, sammanfattningsvis ligger fokus i denna praktik på att 

jämföra sig med och prestera bättre än andra och kroppen ses som ett instrument (Ibid. 2002, s 

275). Den andra praktiken är fysisk träning och här är det huvudsakliga syftet att utveckla 

kroppens fysiska förmåga och i längden kroppens utseende (Ibid. 2002, s 276). Lek och 

rekreation är den tredje praktiken och här ligger avsikten med aktiviteten att den ska vara 

meningsfull, rolig och spännande för stunden och att individens egen upplevelse är central. 
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Den fjärde praktiken är friluftsliv och även i denna praktik är den egna upplevelsen viktigt 

och denna verksamhet ska äga rum i naturen (Ibid. 2002, s 277ff). Den femte praktiken är 

fysisk utmaning och äventyr. Med denna praktik som bakomliggande syfte med en 

verksamhet ska aktiviteten ha ett tydligt mål och ansträngningsnivån ska behövas pressas för 

att målet ska nås. Denna praktik lägger också vikt på upplevelsen men också på utmaningen i 

sig (Ibid. 2002, s 280f). Den sista praktiken som Engström och Redelius framför är 

färdighetsinlärning. Om en viss aktivitet har denna praktik som syfte ska inlärning av 

färdigheter och kroppsbehärskning vara det centrala och idrottslig färdighet värdesätts högt 

(Ibid. 2002, s 282).  

 

 

1.1.1 Tidigare forskning 
I idrottsdidaktiska utmaningar förklarar Håkan Larsson att idrottsämnet är populärt hos elever 

i yngre åldrar men eleverna i senare år blir mer och mer skeptiska och negativa till ämnet. 

Detta förklarar Larsson med att innehållet under skolans tidiga åldrar framförallt rör 

upplevelser och rörelseglädje men att i de senare åren i skolan ligger istället fokus på idrotter 

som föreningsidrotten format, samt individens prestationer (Larsson 2007, s 65ff).  

 

En förklaring till att vissa elever i grundskolans senare år inte längre uppskattar idrottsämnet 

ger Karin Redelius. Redelius menar att de elever som har en större erfarenhet av idrott utanför 

skolan tycker bäst om ämnet idrott och hälsa och detta på grund av att de känner sig duktiga i 

ämnet. Som motpol till denna åsikt finns då också de pojkar och flickor som inte har stor 

erfarenhet av idrottsrörelsen. De känner sig istället osäkra på idrottslektionerna och tycker 

inte att ämnet är speciellt roligt (Redelius 2004, s 5). 

 

En kommentar till varför elever med erfarenhet av idrottsrörelser anser att idrottsämnet är 

roligt ger Håkan Larsson. Då Larsson intervjuade elever för sin artikel kom det fram att det 

elevinflytande som sker på idrottslektionen leder till ojämn fördelning kring elevers 

förutsättningar att göra sin röst hörd. Larsson menar att det är framförallt de elever mer 

erfarenheter från föreningsidrotter som har störst inflytande över idrottslektionens innehåll 

(Larsson 2004, s 3). Larsson anser att lärare ska söka en balans mellan att ge 

idrottsföreningserfarna eleverna för stort inflytande på undervisningen utan att helt bortse från 

elevinflytande (Ibid 2004, s 4). Detta fenomen förklarar även Håkan Larsson i 
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idrottsdidaktiska utmaningar. Observationer visar att lärarens lektionsupplägg och 

lektionsinnehåll är format så att de mest dominanta eleverna i klassen tycker att lektionen är 

bra och detta gör lärarna för att lektionen överhuvudtaget ska fungera och flyta på. Det 

innebär att de elever som inte har erfarenheter eller negativa sådana av idrott på fritiden, inte 

får samma möjlighet av få innehållet format efter deras förutsättningar och önskningar 

(Larsson 2007, s 68). Här belyses det faktum att lektionerna inte är utformade så att de 

eleverna med negativa upplevelser av fysisk aktivitet istället får positiva upplever. Utan 

lektionerna är formade efter de elever som redan har positiva upplevelser och de blir ännu 

mer dominanta i ämnet. 

 

Annerstedt och Larsson påpekar att i alla ämnen förutom idrott och hälsa har flickor högre 

betyg än pojkar. En intressant faktor är att flickor hade liknade betyg som pojkar då 

undervisningen i idrott var separerad. (Annerstedt & Larsson 2010, s 101) Detta går att 

relatera till vad Karin Redelius påpekar i sin artikel, där hon hänvisar till en nationell 

utvärdering som visar på att idrott och hälsa påverkas mest av pojkars intresse och 

behov.(Redelius 2004, s 5.) Anledning till varför jag tycker att dessa två punkter hör ihop 

beror på att eftersom pojkars intresse sätts först, så måste ju det påverka hur flickorna 

presterar, då undervisningen inte är anpassad efter deras förutsättningar och behov. 

 

1.2 Teoretiska perspektiv 
För att analysera och tolka de fenomen som studie kommer att visa, använder jag mig av 

begrepp från Aaron Antonovsky och Bourdieu samt kommer jag att använda mig av 

sociokulturella perspektivet på lärande.  

Anledning till varför jag valda begrepp från Antonovskys KASAM var för använda det som 

verktyg för att förklara och tolka elevers uppfattningar om ämnet. De begrepp som jag 

kommer att använda mig av är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa begrepp 

är komponenter i Antonvoskys Känsla Av Sammanhang, KASAM.  

Bourdieaus begrepp habitus valde jag för att förklara lärares och elevers handlingar och 

tankar i relation till erfarenheter. Det sociokulturella perspektivet på lärarande valde jag för att 

förklara hur innehållet faktiskt lärs ut, alltså på vilket sätt innehållet är utformat. 

 

KASAM menar Britta Thedin Jakobsson är viktigt för att elever ska vilja delta på 

idrottslektionen. Jakobsson påpekar att faktorer som påverkar människors upplevelser av 
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hälsa också påverkar elevers upplevelser av idrottsämnet. (Jakobsson 2007, s 189) Begreppet 

KASAM rör i vilken utsträckning individer känner sammanhang i tillvaron och står för känsla 

av sammanhang (Ibid 2007, s 188). Antonovsky identifierade tre stycken teman eller faktorer 

som skiljer de individer åt som kände. Individerna skiljde sig åt gällande i vilken grad de 

kände KASAM. Dessa teman är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I vilket 

utsträckning individer känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkar hur högt 

KASAM person har (Antonovsky 2005, s 43). Begriplighet är i vilket utsträckning en person 

känner förnuftsmässig gripbarhet. Faktorer som kan påverka detta är om information är 

ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig eller om den är kaotisk, oordnad, 

slumpmässig, oväntad och oförklarlig (Ibid. 2005, s 44). Detta kopplar Jakobsson till skolan 

med att idrottsläraren måste förklarar vad undervisningen innehåller och hur den är 

strukturerad (Jakobsson 2007, s 189). Begreppet hanterbarhet definierar Antonovsky som den 

grad till vilken en individ upplever sig ha har resurser att möta de krav som ställs(Antonovsky 

2005, s 45). Jakobsson relaterar detta till idrottsundervisning med att hanterbarhet är något 

som läraren skapar genom att försöka få elever att hantera egna resurser och kroppsligt 

kunnande. Jakobsson påpekar dock även att resurser i skolan också skulle kunna vara 

utrustning och hjälp från andra parter, som vänner och föräldrar(Jakobsson 2007, s 190). Det 

avslutande temat från begreppet KASAM är meningsfullhet och detta menar Antonovsky är 

en komponent som rör motivation inför en uppgift och att denna motivation skapas av 

erfarenheter genom livet(Antonovsky 2005, s 45f). Detta relateras till skolan av Jakobsson 

genom att det på lektionerna skapas meningsfullhet genom att läraren utformar miljöer som är 

engagerande, lustfyllda och utmanande för eleverna(Jakobsson 2007, s 191). 

 

Det sociokulturella perspektivets huvudsakliga poäng är att lärande sker i sociala miljöer och 

att talet är det huvudsakliga medlet eller verktyget. De sociokulturella förgrundspersoner som 

jag kommer att uppmärksamma i denna uppsats är John Dewey och Lev Vygoskij (Phillips & 

Soltis 2004, s 52ff). Dewey menade att när en lärare isolerar elever vid sina respektive platser 

blir elevens aktivitetsnivå lägre. Vad Dewey ville var att skolor skulle engagera barn i 

meningsfulla övningar där elever skulle arbeta tillsammans. Detta var Deweys huvudsakliga 

ståndpunkt, att innebördsrika och meningsfulla aktiviteter i sociala miljöer var nyckeln till 

äkta lärande (Ibid. 2004, s 56).  

Vygotskij intresserade sig i elevernas potential att lära sig och menade att den är större i ett 

socialt samspel med andra elever eller lärare, som då innehar större kunnande. Vygotskij 

menade att lärare inte skulle behandla sina elever som om de hade stagnerat på en specifik 
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nivå i deras intellekt, och att det inte var möjligt att gå vidare från denna nivå(Ibid. 2004, s 

57f). Denna skillnad mellan vad en elev kan lära sig på egen hand och vad elev kan lära sig 

med hjälp av mer kunnig person kallade Vygotskij för the zone of proximal development, 

förkortat ZPD (Ibid. 2004, s 57).  

Vygotskij påpekade även att en elev lär sig genom imitation och att det är en väldigt stor del 

av social inlärning. Eleven lär sig genom att föras samman med mer kunniga personer och då 

genom att studera dessa personer och sedan imitera det som iakttagits(Ibid. 2004, s 59). 

 

Det tredje begreppet som jag kommer använda är Bourdieus habitus. Habitus förklarar 

Donald Broady som de vanor och omedvetna levnadssätt som formats av hur individen levt 

tidigare  i  livet  (Broady  1998,  s  3).  Habitus  teorin  ”vilar  egentligen  på  en  enkel  tanke:  

människors habitus, som formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar och 

praktiker”  (Broady  1998,  s  16). Som jag förklarade tidigare kommer jag alltså att använda 

detta begrepp för att förklara hur elever och lärares tidigare livserfarenheter påverkar deras 

tillvägagångssätt och uppfattningar i och om idrottsämnet. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om lärares sätt att undervisa och valet av innehåll 

skapar positiva upplevelser av fysisk aktivitet hos eleverna. 

1.3.1 Frågeställningar 

 Hur resonerar lärarna kring lektionsinnehåll och dess syfte eller mål? 

 Hur upplever elever med olika erfarenheter av föreningsidrott innehållet och 

utformandet av idrottslektionerna? 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 
Denna studie har en kvalitativ ansats, då jag går mer på djupet med ett mindre antal lärare och 

elever. Anledningen till valet av en kvalitativ ansats som grund för arbete är att jag vill få reda 

på vad lärare och elever tänker och tycker om ämnets innehåll och utformning. Detta är något 

som Pål Repstad preciserar bra med: ”själva  ordet  ´kvalitativ´  står  ju  för  kvaliteter,  det  vill  

säga egenskaper eller framträdande drag hos ett  fenomen”  (Repstad  2007,  s  13)  Den 
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kvalitativa  metoden  som  jag  valt  är  intervju.  Enligt  Steinar  Kvale  så  ”i  ett  intervjusamtal  

lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld, hör dem uttrycka åsikter 

och synpunkter med sina egna ord” (Kvale 1997, s 9). Fördelar med intervjuer är att de ger ett 

tillfälle att upptäcka detaljer och en möjlighet att förstå intervjupersonens perspektiv. (Cato & 

Bjørndal 2002, s 90) Nackdelar med intervjuer kan vara att den lägger för stort fokus på den 

enskilda personens åsikter och försummar faktorer som kan påverka svaren (Repstad 2007, s 

83). Dock eftersom mina frågeställningar i första hand har för avsikt att behandla tankar och 

uppfattningar från personer med olika erfarenheter, utifrån nyss nämnd motivering, är intervju 

den metod som bäst skulle fungera för att få ut just dessa data. 

 

Bjørndal presenterar fyra stycken olika typer av intervjuer som har olika grad av struktur 

gällande frågor och ordningsföljd. Den intervju som jag förde med eleverna och lärarna är ett 

samtal med hjälp av en intervjuguide. Denna typ av intervju har en översikt med frågor som 

ska beröras under samtalet fast ordningsföljden kan förändras och följdfrågor kan uppstå 

under intervjun. (Bjørndal 2002, s 92) Anledningen till varför jag valde denna typ av intervju 

är för om jag hade valt en intervju som varit mindre strukturerad hade jag hade fått 

svårigheter att jämföra data från de olika intervjuerna, då informanterna fått möjlighet av 

sväva utanför frågan till större del. Om jag istället valt en mer strukturerad intervju hade jag 

fått komplikationer att förstå den intervjuades tankar, då intervjun blir låst till frågor och 

intervjupersonens egna utsagor blir tillbakahållna. 
 

2.2 Urval 
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar är det tydligt att min undersökning både har ett 

lärar- och elevperspektiv. Därför består mina informanter både av lärare och elever. När jag 

valde vilka informanter som skulle återge lärarperspektivet ville jag få ett brett spektra 

gällande erfarenheter, ålder och kön. Eftersom jag valde att intervjua två stycken idrottslärare 

fick jag göra ett val att antingen välja en manlig lärare med stor erfarenhet av yrket, en 

kvinnlig lärare med stor erfarenhet eller en kvinnlig lärare med mindre erfarenhet. Jag valde 

då de två kvinnliga lärarna då jag ansåg att erfarenhet inom yrket och utbildningsår var en mer 

intressant faktor än könsfaktorn.  

Urvalet kring informanter som skulle ge elevperspektivet i min uppsats gjorde jag utifrån 

erfarenheter av föreningsidrott samt ålder. Jag sökte två stycken elever, i olika åldrar, som var 

aktiva inom föreningsidrott samt två elever, i olika åldrar, som inte var aktiva inom 



 

 

 10 

föreningsidrott. Jag använde mig av lärarna för att få reda på vilka elever som var aktiva 

respektive inaktiva. Informanterna blev då en elev i årskurs nio som var aktiv inom 

föreningsidrott, en annan elev i en annan årskurs nio som inte var aktiv och sedan två elever 

från två olika årskurser sjuor som var aktiv respektive inaktiv i idrottsföreningar. Genom detta 

val blev det även två elever per lärare, där den ena eleven var aktiv och den andra inte. 

Urvalet var ett slags bekvämlighetsval då eleverna och lärarna hör hemma på min VFU-skola 

dock var det inte av slöhet detta gjordes, utan för att jag även hade en viss översikt över vilka 

elever som skulle kunna passa att intervjua. 

 

2.3 Genomförandet 
Genomförandet av datainsamling påbörjades med att jag kontaktade min VFU-handledare via 

mail för att förklara kursen mål och vad mitt huvudsakliga syfte var. Jag berättade även vilken 

metod jag skulle använda mig av. Då jag hade förklarat detta, återkom jag med avsikt att 

bestämma tider för intervjuerna samt förklarade jag vilka informanttyper jag sökte. Detta 

skedde tidigt i kursen, redan första veckan. Denna framförhållning gjorde att min handledare 

kunde ge mig ett stort utbud av tider för intervjuerna. Jag tillsammans med VFU-handledare 

bestämde intervjutider via mail och bestämde vilka lärare jag skulle intervjua. Samtidigt 

beslutades det att jag och handledaren skulle bestämma på plats vilka elever som skulle 

intervjuas. I dessa mailkonversationer frågade jag även om skolan hade speciella regler kring 

intervju med elever, så att jag kunde ta kontakt med förmyndare om så var fallet. Dock fanns 

det inga speciella regler för det. Då jag var tidigt ute så återkopplade jag till min VFU-

handledare en vecka innan intervjutiden för att bekräfta.  

 

Vid intervjuerna så satt jag tillsammans med eleverna i ett avskilt rum i idrottshallen där jag 

kunde stänga dörren för att undvika störningsmoment. Elevintervjuerna tog mellan sju till tio 

minuter och jag spelade in intervjuerna. Jag valde att spela in intervjuerna för att få mer 

säkerhet då jag skulle transkribera intervjuerna och även vid citation. Intervjuerna med lärarna 

antog jag skulle ta längre tid och frågade då om en längre rast då dessa skulle utföras. 

Intervjuerna med lärare gjordes i ett avskilt rum i lärarrummet. Dessa intervjuer tog 15 till 20 

minuter. Dessa intervjuer spelades likväl in. Datainsamling tog totalt två dagar.  
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Intervjufrågorna konstruerades som en intervjuguide där jag delade in frågorna i teman. 

Temana var bakgrund, teoretisk perspektiv samt tankar kring innehåll. Sedan skrev jag 

exempel på följdfrågor så att jag inte skulle glömma att ställa dessa. 

 

2.4 Databearbetning 
Jag gjorde min bearbetning nära inpå datainsamlingen för att jag ville ha intervjutillfället 

färskt i minnet, för att ha en större förståelse för sammanhanget. Efter att detta gjordes skrev 

jag utifrån rådatat resultatdelen. Jag valde att dela upp data utifrån de teman som jag delade in 

intervjufrågorna i. Det var också på så vis jag sökte efter de relevanta data i de stora rådata. 

Jag sökte efter viktiga punkter i rådata som kunde kopplas till mina teman. Analysen gjordes 

efter varje resultatavsnitt och här sökte jag i resultatet efter fenomen som jag ansåg behövde 

förstås och förklaras i relation till mina teoretiska begrepp och utgångspunkter. 

 

2.5 Tillförlitlighetsfrågor 
De tillförlitlighetsaspekter som jag sökt att upprätthålla är reliabilitet, trovärdighet, 

noggrannhet. För att bevara reliabiliteten i min datainsamling fokuserade jag mest på att 

undvika ledande frågor. Kvale förklarar att ledande frågor kan leda till att trovärdigheten eller 

tillförlitligheten blir så liten att undersökningen blir ogiltig. För att öka validiteten eller 

trovärdigheten i datainsamlingen fokuserade jag på att kontrollera att jag förstått informanten 

korrekt, genom kontrollfrågor till informanten då något eventuellt var oklart. (Kvale 1997, s 

208) Dessutom utifrån Kvales stadier i validering började jag att tematisera mina 

intervjufrågor, sedan planerade jag så att intervjusituationen skulle vara så lite påfrestande för 

informanten som möjligt, genom att vara i en familjär miljö. Sedan i transkriberingen av 

intervjuerna ökade trovärdigheten då jag spelade in intervjuerna och därför ökade säkerheten 

när jag överförde intervjuerna till rådata.(Kvale 1997, s 214) För att öka noggrannheten och 

trovärdigheten i den kvalitativa ansatsen, gjorde jag även en testintervju på en kurskollega. 

Detta gav mig en möjlighet att korrigera mig eller omformulera mig ifall min kurskollega 

missförstod eller inte alls förstod mina frågor. 

Valet att använda intervju som metod var ett lyckat sådant. Delvis för att jag anser, med 

litteratur som belägg, att varken observationer eller enkäter hade gett informanternas tankar 

vilket är vad mina forskningsfrågor kretsar kring. 
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2.6 Etiska aspekter 
För att skydda informanten har jag självklart hållit mig till de forskningsetiska principerna. 

Min undersökning kan vara känslig för informanten, i synnerlighet eleverna, då de ger åsikter 

kring deras lärares arbetssätt vilket kan vara känsligt om det kommer ut. För att undvika detta 

har jag förhållit mig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Den första principen är 

informationskravet. För att upprätthålla detta krav redogjorde jag för vad undersökningen gick 

ut på samt den specifika informantens uppgift, dessutom förklarade jag att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas. (Vetenskapsrådet, s 7) Den andra principen, samtyckeskravet, 

uppfyllde jag genom att inledningsvis frågade min handledare på GIH om mina frågor i 

allmänhet var så pass känsliga att jag var tvungen att be informantens förmyndare om 

tillåtelse. Sedan frågade jag även min VFU-handledare om skolan hade specifika regler för 

elevintervjuer. Sedan vid intervjutillfället gjorde jag klart för informanten att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan påföljder. (Ibid., s 9ff). 

Konfidentialitetskravet, den tredje principen, följde jag genom att förklara för informanterna 

att de var fullständigt anonyma. För att upprätthålla denna anonymitet så tog jag efter 

transkriberingen bort alla namn och bytte dessa till namn som istället beskrev deras bakgrund, 

som till exempel: pojke, årskurs sju, ej aktiv. Dessutom tog jag även bort mina 

ljudinspelningar från intervjuerna. På det viset finns nu inget material kvar som av 

utomstående kan återkopplas till informanterna.(Ibid., 12f) Den sista principen, 

nyttjandekravet, upprätthåller jag genom att enbart använda dessa data som jag samlat in till 

denna uppsats. Detta vara något som jag även förklarade för informanten.(Ibid., 14f) 

3 Resultat 
Resultatavsnittet i denna uppsats är upplagd som sådan att jag inleder med att presentera de 

individer som deltog i undersökningen. Jag kommer här att gå igenom ålder, erfarenhet av 

idrottsföreningar och annan relevant bakgrund. Inledningsvis kommer de deltagande lärarna 

att presenteras och därefter kommer elevernas bakgrund att behandlas. Under den andra 

rubriken i resultatavsnittet kommer elever och lärares tankar kring undervisningen i sig att 

framföras. Samt slutligen under den avslutande rubriken i resultatavsnittet kommer lärares 

och elevers tankar och uppfattningar om ämnet i stort att behandlas. Efter varje avsnitt i 

resultatet följer det en analys av dessa resultatdata. Där kommer jag att koppla samman elever 

och lärares intervjuer med teoretiska begrepp. Jag väljer dock att inte ha någon analys efter 

den första delen, informantbakgrunden, då detta framförallt är med för att ge en bild av 
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informanternas erfarenheter, habitus. Habitus kommer istället att inkorporeras i de andra 

analyserna, för att ytterligare förklara individens handling eller tankar. 

 

Jag kommer att kalla lärarna: Lärare 1 och Lärare 2. Elever kommer jag att kalla: Elev 1a, 

Elev 1b, Elev 2a, Elev 2b. Anledningen till valet av namn var att det på detta vis går att se 

vilken elev som hör ihop med vilken lärare. 

3.1 Informanter 

3.1.1 Lärarna 
I min undersökning deltog det totalt två stycken lärare med olika mängd erfarenhet av 

idrottsläraryrket. Lärare 1 är en kvinna och är den yngre av de två lärarna. Lärare 1 studerade 

till lärare på Gymnastik-och idrottshögskolan och blev klar där 2009. Direkt efter utbildning 

fick hon jobb på en skola och var på den skolan i ett halvår och därefter bytte skola till den 

som jag nu besökte. Lärare 2 är också kvinna men har varit idrottslärare betydligt längre tid. 

Denna lärare examinerades från GIH 1976 eller 1978, lärare minns inte exakt, och har därefter 

jobbat på olika skolor hela tiden tills idag.  

 

Bägge lärarna har varit aktiva inom idrottsföreningar. Lärare 1 började spela handboll vid ung 

ålder och gjorde det tills skador satte stopp i de sena tonåren. Ja, jag började vid fem eller sex 

års ålder, men jag skadade mig i knät så jag var tvungen att sluta typ när jag var tjugo, 

menade Lärare 1. Lärare 1 har varit jätteaktiv i många föreningar men att handboll var den 

primära aktiviteten. Mina föräldrar höll på mycket med föreningsidrott och på det sättet 

prövade jag på många olika sporter, men handboll var första valet, berättade Lärare 1. Hon 

var även tränare i handboll för yngre åldrar vid 18-20 års ålder.  Gällande hur Lärare 1 tror att 

föreningslivet har påverkat henne som person så menade hon att det var på grund av 

föreningsidrotten som hon ens fick upp ögonen för idrottsläraryrket.  

Ja, gud ja. Föreningsidrotten har påverkat mig väldigt mycket, det är ju 
idrottsföreningarna som gjort så att jag överhuvudtaget fick upp mitt 
idrottsintresse och det här kring hälsa och allting, och det gjorde så att jag 
tillslut bestämde mig för att bli idrottslärare, det var väldigt avgörande tror jag. 
Föreningsidrotten har ju egentligen därför format hela mitt liv.(Lärare 1) 
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Lärare 2 har dock gått en annan väg till föreningsidrotten. Denna lärares huvudsakliga idrott 

var volleyboll men började inte med detta förrän i årskurs åtta eller nio då vänner, efter att ha 

sett henne på en lektion, frågat om hon ville vara med på några träningar.  

Volleyboll började jag på i åttan eller nian då min idrottslärare skulle ha en 
skollag i volleyboll. Sen så var det några tjejer i klassen som tränade i 
Sollentuna Volleyboll och dessa tjejer tyckte att jag skulle hänga med på några 
träningar. Så jag liksom gled in på elitsatsningen och det var tur för jag levde 
lite vanartigt just då.(Lärare 2) 
 
 

Bägge lärarna menade att föreningsidrotten har påverkat dem väldigt mycket som personer. 

Lärare 2 är inne på samma spår men menade att föreningsidrotten mer har påverkat henne 

privat och civilt. Hon förklarade att idrotten har gjort att hon har god träningsdisciplin och det 

positiva tänkande kring träning finns kvar än idag.  

3.1.2 Eleverna 
Totalt fyra elever deltog i min undersökning. Elev 1a är en flicka som går i årskurs sju och 

klassen som hon går i har en idrottsinriktning. Denna elev håller på med friidrott på fritiden 

fast hon påpekade att det inte direkt är på elitnivå och att hon bara tränar tre gånger i veckan. 

Hon förklarade även att hon mest håller på för att hon tycker att det är kul. Elev 1b är en 

pojke som går i årskurs nio, som inte har någon speciell inriktning. Denna elev är inte längre 

aktiv i någon idrottsförening. Han spelade dock fotboll för några år sen men slutade för att 

han inte tyckte att det var kul. Elev 2a är en flicka som går i en engelskinriktad årkurs sju. 

Hon har varit aktiv i föreningsidrott men slutade för några år sedan, vid relativt tidig ålder. 

Elev 2a menade att hon inte hade tid med dans och fotboll samt att hon hade dåliga tränare. 

Elev 2b, en pojke, i årskurs nio med idrottsinriktning. Denna elev är väldigt aktiv inom 

föreningsidrott och gör det på elitnivå. Han spelar tennis och har gjort det sedan åtta års ålder. 

 

När jag ställde frågan till eleverna om de tyckte att föreningsidrotten har påverkat dem som 

personer så ansåg faktiskt alla fyra att den inte har gjort det i någon större utsträckning. Elev 

1b och 2a gav likartade svar och menade att de inte hållit på tillräckligt lång tid för att det ska 

påverka. I motsats till detta menade Elev 1a och Elev 2b att de inte uppfattade att de har blivit 

påverkade som personer av föreningsidrotten men kunde inte sätta fingret på varför det var så.  

 

Jag frågade även om eleverna ansåg sig själva vara allmänt intresserade av idrott. Två av 

eleverna tyckte att de var det och de andra var mer tveksamma. Elev 2b berättade att han 
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aldrig sett en hel fotbolls-eller hockeymatch, men tennismatcher har jag kollat på. Han 

menade alltså att han har ett relativt smalt intresse till idrott som är framförallt fokuserat på 

tennisen. Elev 2a menade att hon tröttnar lätt på idrott och att hon ganska snabbt vill kolla på 

eller göra något annat. 

 

När jag frågade eleverna om de ansåg att de ha fördel respektive nackdel av att var med eller 

inte var med i föreningsidrotter på fritiden tog alla fyra elever upp samma faktor, nämligen 

fysiken. Alla menade att de elever som är aktiva i föreningsidrott framförallt har fördel 

fysiskt, särskilt kondition- och styrkemässigt. Nej inget speciell, jag orkar kanske springa mer 

och så, berättade Elev 1a. 

 

3.2 Tankar om idrottsundervisningen 

3.2.1 Lärarna 
Den andra delen av intervjun behandlade mer lektionsinnehåll och metodik på enskilda 

lektioner. Jag började med att undersöka och fråga om det som utgör själva lektionerna, 

nämligen innehållet. Det visade sig att när lärarna skulle bestämma innehållet utgick, i första 

hand, ingen av lärarna ifrån kursplans begrepp, exempelvis komplexa rörelser. Lärare 1 har 

lite av en delad uppfattning av hur hon planerade sitt innehåll. Först menade Lärare 1 att hon 

letar aktiviteter som exempelvis kan visa upp komplexa rörelser för att sedan mena att det är 

vissa aktiviteter som hon tycker bör vara med på en termin. 

Jag tänker nog både och, både utifrån kursplanen och utifrån speciella 
aktiviteter. Alltså jag tänker att eleverna ska kunna visa upp komplexa rörelser 
och då kör vi fotboll till exempel. Sen vet jag att det inte står specifikt med i 
kursplanen men jag tycker att det är ett bra sätt att se komplexa rörelser. Fast 
det finns vissa aktiviteter, typ fotboll, gymnastik eller så som jag vill få med på 
en termin.(Lärare 1) 

 

 

Lärare 2 menade att kursplanen svävade ovanför innehållsvalen hon gör och att hon vet att 

vissa aktiviteter kräver att eleverna gör komplexa rörelser. Lärare 2 ansåg att det inte är 

aktiviteten i sig som är det vitala för att följa kursplanen utan hur noga och väl en aktivitet i 

sig behandlas, för på det sättet nå komplexa rörelser. 

Ja den svävar ju ovanför, kursplanen. Men jag tänker ju inte att nu ska jag göra 
någonting med komplexa rörelser utan det blir att jag vet att det finns inom en 
viss sport eller idrott. Det viktiga, det är repetition för att kunna nå de komplexa 
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rörelserna. Alltså att eleverna skapar sig en trygghet och därmed vågar och kan 
göra mer avancerade rörelser.(Lärare 2) 

 
 

Utöver innehåll så brukar lektionerna också ha en specifik utformning för att uppnå ett 

bestämt syfte. Lärare 1 menade att hon inte har ett specifikt och huvudsakligt syfte utan att 

visa lektioner är mer tävlingsinriktade medan andra är mer inriktade på lek.  

Det är nog en mix av alla dem där som man försöker få med. Jag vill få med 
rörelseglädje, just för det där livslånga intresset. Men att lektionerna är 
lärorika är också jätteviktigt och det tänker jag jättemycket på. Eleverna ska 
lära sig sporter för att få ett intresse och testa på mycket olika saker. Så alla 
de där bitarna försöker jag få med. Sen tycker jag att kondition också är viktigt 
att få med.(Lärare 1) 

 

 

Lärare 2 förklarade att hon ofta kommer till lektion med ett specifikt innehåll men att detta 

kan formas om på olika sätt, då läraren känt av klassen. Lärare 2 menade att om klassen känns 

trött eller inte mottaglig för inlärning blir det mer fokus på rekreation och att ha en lustfylld 

lektion. Dessutom påvisade hon även att annat syfte, som är kopplat till fysträning. Lektioner 

där eleverna får ge sig ut och springa tidigt på morgonen för att skapa någon slags vana av att 

det inte är jobbigt att springa tidigt på morgonen. 

Som idag till exempel: jag tänkte ha dans egentligen idag, men nu tänkte jag att 
de har precis haft lov och är sega och inte speciellt mottagliga. Så då tänkte jag 
att idag blir det en rolig lektion. Annars så har det varit så att eleverna har vetat 
att på måndagmornar är det löpning och det är delvis en förberedelse inför 
Rösjönrunt men också så att eleverna lär sig att det inte är så jobbigt att ge sig 
ut och springa tidigt på morgonen (Lärare 2) 

 

 

Nu när innehållet och dess utformning samt överliggande målet har förklarats av lärarna så 

bad jag dem även att återge hur dem faktiskt instruerar under en lektion. Lärare 1 förklarade 

att hon oftast brukar visa själv hur man utför en specifik övning men att hon även kan låta en 

elev visa. Jag tror att eleverna kan bli lite mer motiverade av att se mig visa något, men 

ibland får eleverna visa och det är för att stärka deras självförtroende, förklarade Lärare 1. 

Lärare 1 fortsatte och menade att hon också ibland låter elever lära sig av varandra, genom att 

hon försöker dela in grupper eller lag så att duktiga elever hamnar med de lite sämre eleverna. 

På så vis vill lärare 1 att eleverna ska lära sig av varandra i grupperna. Gällande grupper så är 

det mer så att på mina lektioner så brukar jag se till att de duktiga eleverna i en viss idrott är 
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med i olika grupper eller lag, så att dessa elever kan visa de andra. [---]Då går jag också på 

dessa elever och säger till att de ska visa och hjälpa till, berättade Lärare 1. 

 

Lärare 2 har samma metodik, alltså ligger fokus på att visualisera hur till exempel kastet ska 

utföras. Lärare 2 återgav dock inte samma gruppmetodik där elever ska lära sig av varandra. 

Det Lärare 2 istället menade är hennes metodik är att visa och sedan låta eleverna testa på och 

därefter korrigera deras utförande. Många gånger så visar jag och sedan får eleverna pröva 

och så korrigerar jag utförandet. [---] Om jag ska lära eleverna en viss aktivitet så tycker jag 

att det är jätteviktigt med aktiviteten, menade Lärare 2. 

3.2.2 Eleverna 
Likt intervjuerna med lärarna övergick den andra delen av intervjun till att mer röra vid 

innehållet på lektionerna och elevers tankar kring lärarnas metodik. Resultatet visar att 

elevernas påverkan på innehållsvalet är ganska stort. Tre av fyra elever menade att de fick 

möjlighet att påverka innehållet då och då. Det var endast Elev 1b som menade att de inte 

hade någon alls eller väldigt lite påverkan på innehållet. Nej, läraren är väldigt planerad, det 

klart innan att ibland är det volleyboll, ibland är det kondition och ibland är det samarbete, 

och det är bra, förklarade Elev 1b. De resterande eleverna gav liknande svar, de fick ibland 

påverka innehållet och då är det oftast killar som bestämmer och då brukar det ofta bli fotboll 

eller match. Ja,  vi  har  ju  egna  lektioner  ibland  också  […] ibland har det hänt att läraren 

frågat hos vad vi vill göra på en lektion och då blir det oftast fotboll eller match. Jag tycker 

att det är bra att vi får vara med och rösta och så vad vi ska göra på lektionen, det är roligt, 

beskrev Elev 2b. Samma beskrivning gav Elev 2a angående elevpåverkan, fast då ur en annan 

synvinkel. Hon menade att elevpåverkan leder oftast till matchspel eller bollspel och det 

tyckte Elev 2a är jobbigt för då blir klasskamraterna väldigt tävlingsinriktade. Killarna vill 

oftast spela fotboll eller innebandy. Många tjejer vill köra dans eller hinderbana eller nåt. 

Men det blir oftast dans.[---]Jag tycker lek, hinderbana  eller sånt är roligast för då är det 

inte alltid så seriöst. För när det är tävling blir alla så himla seriösa och då blir folk väldigt 

tävlingsinriktade, förklarade Elev 2a. 

 

En parallell till det ovan nämnda resultatet är elevernas tankar kring det i förväg planerade 

innehållet. Eleverna fick frågan om vad de ansåg fick störst del i ämnet: aktiviteter i sådan 

form som föreningsidrotten format dem eller mer skolanpassade aktiviteter. Dessutom 

efterfrågades vad eleverna föredrog för aktivitetsutformning. Det visade sig att de två elever 
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som var aktiva i föreningsidrott tyckte att innehållet hade bra variation.  Jag tror att det är 

både klassiska idrotter och det andra. Vi kör ju fysträning som vi körde en gång i veckan. 

Men ofta är det klassiska idrotter. Ja jag tycker att bara man får springa så är det kul, 

menade Elev 2b. Elev 2a, som inte var aktiv i föreningsidrott, menade dock att det var för 

mycket tävling. Jag tycker att ibland kan det bli för mycket bollspel och tävling och som jag 

sa förut blir folk väldigt seriösa då, förklarade Elev 2a.  

 

Dessutom så skiljde sig svaren åt gällande vad de föredrog. Elev 1a och Elev 2b, alltså de två 

elever som var aktiva i idrottsföreningar just nu, föredrog tävlingar eller matcher. Jag tycker 

att det är kul att spela match och så, med det kanske beror på att jag håller på med friidrott 

på fritiden, förklarade Elev 1a. Att Elev 1a gav förklaringen att det kunde ha att göra med att 

hon håll på med friidrott på fritiden och det visar tecken på viss medvetenhet kring att 

föreningsidrotten faktiskt har påverkat henne som person. Elev 2b, som också uppskattade 

tävling och matcher, menade istället att han tyckte om tävling för att det blir ett kampmoment 

då och jag gillar kamp och tävling.  

 

De två elever som för tillfället inte var aktiva tyckte lite olika. Elev 1b menade att det skulle 

kunna vara roligt om bollspelslektioner eller bollspelsperioder avslutades med annat än 

matchspel. I handboll, till exempel, så skulle det vara kul om det skulle sluta med något annat 

en handbollsmatch, något nytt istället för det vi brukar göra. Fast jag tycker ju att matcher är 

kul ibland också, menar Elev 1b. Elev 2a hade redan förklarat att hon föredrog lek och att det 

ibland kunde bli för mycket tävling och match. 

 

Gällande hur innehållet presenterades eller förklarades av lärarna så bekräftade eleverna att 

metodiken vid instruktion oftast utgjordes av att visualisera övningen eller rörelsen och 

samtidigt förklara utförandet med ord. Läraren står oftast och instruerar och sedan får man 

springa och pröva på och så kommer läraren och hjälper en om man behöver det, förklarade 

Elev 2b. Samtliga elever ansåg att detta sätt att instruera fungerar bra och alla tyckte att 

läraren genom instruktionen ger eleverna tillräckligt bra verktyg för att kunna hantera 

aktiviteten. Elev 1b tog upp en säkerhetsaspekt som ingen annan elev gjorde. Läraren ger 

mycket bra information och sen tas säkerhet upp också, det får mig att känna mig säker och 

jag vågar göra saker mer, berättade Elev 1b. 
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3.3 Analys 
Ett tydligt fenomen som går att kopplas till habitus är lärarnas tillvägagångssätt vid val av 

innehåll. Bägge lärarna väljer att i första hand utgå ifrån aktiviteten, även fast Lärare 1 tvekar, 

så framgår det i slutändan att oftast går aktiviteten först.  Det finns alltså ett antal aktiviteter 

som bör behandlas under en termin och lärarna kopplar sedan dessa aktiviteter till kursplanen. 

Då båda lärarna har stor erfarenhet av föreningsidrott och därmed har lärarna en viss 

föreställning av hur fysisk aktivitet ska se ut. Därför blir det viktigt för lärarna att följa sitt 

habitus och sina förväntningar genom att forma fysisk aktivitet utifrån sina föreställningar. 

Ytterligare en företeelse som kan kopplas till habitus är när Lärare 2 visar på en förmåga att 

analysera hur mottaglig en grupp är för inlärning och formar lektionen därefter. Detta går att 

koppla till två förklaringen, både att lärare 2 har stor erfarenhet av läraryrket men också har 

stor erfarenhet av att tränarrollen i föreningsidrotten där gruppanalysering är en viktig del. 

(Broady 1998).   

 

Lärarnas instruktionsmetodik är i princip likadan och har tydlig medveten eller omedveten 

koppling till det sociokulturella perspektivet. Metodiken som till stor del utgörs av att 

visualisera en rörelse eller aktivitet, antingen genom att läraren själv visar eller en frivillig 

elev, är starkt relaterat med Vygotskijs teori om imitation (Phillips & Soltis 2004). Eleverna 

integrerar antingen med läraren eller en mer kunnig klasskamrat genom att se på när personen 

utför en rörelse eller liknande. Sedan får eleven utföra rörelsen på egen hand. Här imiterar 

alltså eleven en mer kunnig individ och införlivar sig på det viset med den. De grunder som 

på vilka Lärare 1 delar in sina lag eller grupper, så att elever ska lära sig av varandra är starkt 

kopplat till Vygotskijs begrepp, ZPD (Ibid. 2004). Då eleverna delas in efter deras 

förkunskaper med målet att eleverna ska lära sig av varandra så ökar elevernas potential att 

lära sig rörelsen. 

 

Samma fenomen skapar också KASAM, Känsla Av Sammanhang, för eleven. Detta uppstår 

framförallt då läraren låter en frivillig elev visa aktiviteten. Då ger läraren eleven en möjlighet 

att påverka komponenten hanterbarhet i KASAM. Detta för att hanterbarhet skapas då 

eleverna får möjlighet att visa att sitt eget kunnande kan vara tillräckligt utan lärarens facit 

(Jakobsson 2007). Därför blir detta ett tydligt tecken på att läraren skapar hanterbarheten 

genom att låta en frivillig elev visa vad den kan, utan att läraren gett instruktioner och på detta 

vis ges eleven en möjlighet att själv lita på att den klarar att möta lärarens krav på egen hand.  
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Dessutom så påträffas även hanterbarhet i elevdelen av resultatet, då alla elever menar att de 

känner sig kapabla att utföra en rörelse efter lärarens instruktion. Eleverna känner att de får 

resurser att utföra en aktivitet på egen hand. Detta är alltså ett bevis på att eleverna har fått en 

förståelse för att deras egna kroppsliga kunnande når upp till lärarens krav. Även den 

aspekten kring säkerhetstänkande som Elev 1b tog upp går att koppla till hanterbarhet. Detta 

för att då Elev 1b vet hur man ska tänka för att undvika skador och olyckor så känner han sig 

trygg att utföra aktiviteten och därmed ökar hans tro på sin kroppsliga förmåga. 

 

Ett ytterligare tema från KASAM kan kopplas till detta fenomen då Lärare 1 förklarar 

bakgrunden till valet av att visualisera i instruktionen. Hon menade att när hon visar 

aktiviteten eller rörelsen så blir eleverna mer engagerade och detta går att koppla till 

meningsfullhet. Detta då, enligt Lärare 1, skapar en engagerande och lustfylld lektion som 

ökar meningsfullheten hos eleven (Jakobsson 2007). 

 

KASAMs meningsfullhet men även habitus går att relatera till elevernas tankar kring 

lektionsinnehållet. Då de två elever som var aktiva i föreningsidrott var nöjda med innehållet 

och dess utformning så är deras meningsfullhet hög. Samtidigt kommer Elev 2a inte att känna 

samma meningsfullhet då hon inte var nöjd med variationen av innehållet och dess 

utformning. Elev 1b tyckte att det skulle vara roligt om lektionerna skulle avslutas med någon 

annat än matchspel och Elev 2a påpekade att det var för mycket tävling och rangordning. 

Detta är starkt kopplat till habitus då de två elever som var nöjda med innehållet har fått sitt 

habitus starkt påverkat av föreningsidrotten, dock omedvetet om man ser på deras egna 

utsagor. Här är det alltså tydligt att innehållet gynnar främst de elever som har fått sitt habitus 

påverkat av föreningsidrotten medan de elever som inte har lika stor erfarenhet av 

föreningsidrott tycker att innehållet har för stort inslag av tävling.  

  

3.4 Tankar kring idrottsämnet 
I denna sista del i resultatet läggs vikten framförallt på elevernas tankar och svar. Lärarna fick 

dock några frågor som rörde hur de försökte skapa relevans i ämnet, men elevernas resultat i 

denna del kommer att ta mycket större del. 
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3.4.1 Lärarna 
Gällande hur lärarna gör för att få idrottsämnet att kännas relevant för eleverna så har lärarna 

olika uppfattningar. Lärare 1 förklarade att hon väljer att förklara syftet med lektionen och 

vad innehållet kan vara bra för i livet utanför skolan. Lärare 1 menade att dessa diskussioner 

ska medvetengöra något hos eleverna och som ska få dem att förstå att idrottslektionerna är 

relevanta och meningsfulla. Jag försöker prata med eleverna om vilket syfte som lektionen har 

eller hade och prata om vad detta innehåll kan vara bra för i livet. Jag ställer frågor till 

elever om varför vi gör det här egentligen och så diskuterar vi detta, förklarade Lärare 1. 

 

Lärare 2 har ett sätt som ligger på ett mer omedvetet plan hos eleverna. Lärare 2 förklarar att 

hon istället fokuserar på att ha ett brett utbud rörelsemässigt och ha stor variation.   

Jag försöker hela tiden att ge eleverna ett så brett utbud som möjligt 
rörelsemässigt och så man får variation och det är för att bredda elevernas 
rörelseregister. Men framförallt att få eleverna att inse att det är kul, att det är 
kul att åka skridskor och så. Eller exempelvis ge upplevelsen att det inte är så 
jobbigt att ge sig ut och springa. (Lärare 2) 

3.4.2 Eleverna 
Samtliga elever svarade att idrottsämnet är relevant och meningsfullt. Idrottsämnets relevans 

för eleverna är mest koncentrerat kring fysikaspekten. Samtliga elever tyckte att ämnet 

framförallt ger kondition och kroppskontroll. Ja jag tycker att ämnet är meningsfullt och så. 

Jag har utvecklat min kroppskontroll och min samarbetsförmåga har jag förbättrat 

skitmycket, menade Elev 1b. Elev 2a gav ett liknande svar då hon menade att hon framförallt 

utvecklar sin kondition och styrka. Ja, Jag har ju inte så jättebra kondition så när jag kör här 

så går den väll upp lite, förklarade Elev 2a. 

 

Elev 1a och 2b hade nästan identiska svar, de menade också att ämnet gav styrka och 

kondition men de sa också att ämnet kan skapa ett intresse för fysisk aktivitet genom att 

eleverna får testa på så många olika idrotter. Ja, jag får ju kondition och lite styrka och sen så 

testar vi ju på olika sporter på idrotten och då kanske man blir intresserad av att hålla på 

med den på fritiden, svarade Elev 1a. 

 

Jag frågade alla elever också kring den fras från Lgr11 som detta arbete kretsar kring. Om 

idrotten ger ett intresse för att vara aktiv på fritiden och, i längden, resten av livet. Alla elever 

tyckte att ämne skapade ett intresse för att vara aktiv, men ur olika aspekter. Eleverna gav 

samma förklarning kring detta som kring ämnet relevans och samma mönster uppstod. 
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Mönster var alltså att de två elever som var aktiva i idrottsföreningar var mer inne på att 

ämnet behandlar en mängd olika sporter och det kan generera ett intresse att gå med i en 

idrottsförening eller liknande. Ja alltså om man skulle träffa på en specifik idrott på fritiden 

så kanske det skulle vara att större alternativ om man känner till den, då vi behandlat det på 

lektionerna. Vi kanske blir intresserade för andra idrotter som man kanske kommer att vilja 

utföra senare i livet, förklarade Elev 2b. De två elever som inte var aktiva med idrott på 

fritiden menade att idrottsämnet istället gav ett intresse för att springa eller motionera.  Ja det 

tror jag, jag tycker ju nu att det är roligt att röra på mig även fast det inte är idrottslektion, 

menade Elev 2a.  

 

En annan aspekt som elevernas fick tänka kring var att om de visste eller förstod 

idrottsämnets syfte och upplägg. Här gav samtliga elever ett nekande eller tvekande svar. 

Ingen av eleverna kunde ge ett konkret svar på vad syftet var med ämnet. Ja, jag tror det, fast 

jag vet inte riktigt vad det kan vara så nu direkt, förklarade Elev 1a. Elev 2a förklarade att 

läraren inte ger ut en fullständig planering inför en termin utan innehållet presenteras vecka 

för vecka. Alltså läraren säger ju inte planeringen för en hel termin. Utan vi får läsa vad vi 

ska göra. Eller så säger läraren det veckan innan, berättade Elev 2a. Det innebär att ingen av 

lärarna går inför en termin igenom innehållet och dess syfte utan det görs efterhand.  

 

3.5 Analys 
Ett fenomen som är starkt kopplat till KASAMs tema meningsfullhet är hur Lärare 1 försöker 

öka idrottsämnets relevans genom att föra diskussion kring innehållets syfte. Dessa 

diskussioner ökar meningsfullheten för eleverna då lektionerna nu får ett tydligt syfte och 

starkare  koppling  till  ”verkligheten”.  (Antonovsky 2005). 

 

En intressant parallell till detta är hur eleverna uppfattar ämnets relevans. Eleverna menade att 

relevansen hos idrottsämnets ligger främst i den fysiska utvecklingen. Dessa åsikter visar på 

att hanterbarhet hos eleverna är något som lärarna behandlar till stor del. Vad jag menar är att 

då eleverna i första hand relaterar ämnets relevans till sitt utvecklande av den fysiska 

förmågan så är det framförallt denna som har berörts och påverkats. Därmed behandlar 

lärarna elevernas hanterbarhet i stor utsträckning och därmed utvecklas den. Dessutom då alla 

elever faktiskt anser att ämnet har relevans, så innebär detta att eleverna känner ett KASAM 

på lärarnas idrottslektioner, enligt elevernas egen utsago. (Antonovsky 2005). 
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Dessa diskussioner som Lärare 1 har med sina elever kan även knytas till det sociokulturella 

perspektivets teori kring socialt samspel som det huvudsakliga verktyget för inlärning (Philip 

& Soltis 2004) Då läraren för dessa diskussioner med sina klasser så skapas en insikt kring 

vad som nyss utförs och en förståelse kring lektionens relevans. Inlärningen sker då eleverna 

nu uppmärksammas på vad som utförs på lektionen. På så sätt blir en abstrakt rörelse i en viss 

aktivitet tydligare kopplat till inlärning. 

 

Elevernas KASAM påverkas dock negativt av ett annat av begreppets teman, begripligheten. 

Detta begrepp rör hur väl ämnet och lektionerna är ordnade, sammanhängande och 

strukturerad (Antonovsky 2005). Ingen av de fyra elever menar att de förstår ämnets syfte och 

upplägg och det visar på att informationen inte är speciellt väl ordnad. 

 

I elevernas svar kring ämnets intresseskapande för fortsatt fysisk aktivitet, så visar sig ett 

intressant fenomen. Nämligen att samtliga elever tyckte att ämnet gav fortsatt intresse för 

fysiskt aktivitet men på olika sätt. Här har habitus stor inverkan på vad eleverna anser vara 

sättet som ämnet generar intresset. De elever som var aktiva inom föreningsidrott kopplade 

det framförallt det ökade intresset till testande av flera olika idrotter. Eleverna som inte var 

aktiva inom föreningsidrott menade att ämnet istället skapade ett allmänt intresse för motion 

på fritiden. Detta är ett tydligt tecken på ett framgångsrikt tillvägagångssätt av lärarna att 

skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet trotts att eleverna som går i klasserna har olika 

habitus och därmed ser på ämnet och dess innehåll med olika erfarenheter och förväntningar. 

 

4 Diskussion 

4.1 Sammanfattning av resultat 
Här nedan följer en kort sammanfattning av resultatavsnittet som redovisar elever och lärares 

tankar. 

 

Vid planering av innehållet så utgick bägge lärarna från aktiviteten i första hand och sedan 

sökte de efter kursplansbegrepp och liknande efteråt. Eleverna menade att de fick tillfälle att 

påverka innehållet men att resultatet vid dessa omröstningar oftast slutade med tävling eller 

matchspel. Gällande innehållets utformning eller syfte så försökte lärarna att ha en bra mix 
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mellan att det ska vara roligt, att springa av sig och inlärning. Dessutom menade Lärare 2 att 

hon känner av klassernas mottaglighet och att det är viktigt för att få en bra lektion. Det 

planerade innehållet menade eleverna som var aktiva inom idrottsförening hade bra variation 

gällande utformning och innehåll. De två elever som inte var aktiva inom föreningsidrott 

tyckte dock att ämnet innehåll lite för mycket matchspel eller tävling.  

 

Instruktionerna vid lektion skedde oftast genom att visualisera en övning eller rörelse genom 

att läraren själv utförde rörelsen eller gav uppgiften till en frivillig elev. Samtliga elever 

tyckte att denna metodik fungerade bra, och att de gavs tillräckligt med instruktion för att 

kunna hantera de krav som läraren ställer. 

 

Lärarnas sätt att öka eller åskådliggöra idrottsämnets relevans skiljde sig åt. Lärare 1 försökte 

medvetengöra relevansen hos eleverna genom att diskutera vad som gjorts på lektion och vad 

det kunde vara bra för i livet. Lärare 2 menade istället att skapandet av lustfyllda lärmiljöer 

och utökandet av elevernas rörelseregister var viktigt för att öka ämnet relevans. Eleverna 

menade att idrottsämnets framförallt var bra ur en fysisk aspekt, alltså utvecklandet av styrka 

och kondition. De elever som var aktiva i idrottsföreningar på fritiden menade att ämnet också 

var relevant då de kanske får intresse för en aktivitet som de testat på idrottslektionen. Samma 

mönster uppstod då eleverna skulle förklara hur idrottsämnet skapade ett intresse för fysisk 

aktivitet. Dock så kunde faktiskt ingen av eleverna påstå att de förstod hur idrottsämnet var 

upplagt eller vad dess syfte är. Detta innebär att antingen lyssnar inte eleverna eller så är inte 

lärarna tydliga med ämnets syfte och upplägg. 

4.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om eleverna får positiva upplevelser av fysisk 

aktivitet genom de lektioner som lärarna har format. Frågeställningarna rörde sig framförallt 

runt att undersöka elevers och lärares tankar och uppfattningar om ämnet och undervisningen. 

Min avsikt var att, genom intervjuer, samla in elevers och lärares tankar vilket skulle ge mig 

en uppfattning om huruvida lärarna hade lyckats att skapa positiva upplevelser av fysisk 

aktivitet hos eleverna. För att tolka elevernas utsagor kring ämnet så använde jag mig av 

Antonovskys KASAM. Genom KASAM hade jag för avsikt att överföra elevernas 

intervjusvar till att jag faktiskt skulle kunna tolka ifall eleverna hade fått positiva upplevelser 

av fysisk aktivitet. 
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Ur lärarintervjuerna tolkade jag deras metodik och utformning av lektionerna genom att 

relatera och jämföra det med det Sociokulturella perspektivet. Intervjuerna med lärarna gav 

också ett sätt för mig att studera hur lärarna avser att skapa KASAM hos eleverna. Bourdieus 

begrepp habitus låg i bakgrund och hade för avsikt att förklara vissa handlingar och tankar.  

 

Vad mina resultat och min analys gav var att lärarnas undervisning och innehåll kunde 

kopplas till det sociokulturella perspektivet på ett flertal punkter. Socialt samspel förekom 

ofta och eleverna isolerades aldrig. Dock så användes inte elevgrupper eller grupparbetet i 

någon större utsträckning på de två lärarnas lektioner, vilket möjligen hade ökat elevernas 

potential ytterligare. Analysen av resultatet visade även att lärarnas undervisning gav ett 

KASAM hos eleverna då samtliga elever tyckte att ämnet var roligt, att detta hade relevans 

och var meningsfullt samt att de kände att lärarens undervisning gav dem tillräckligt med 

verktyg för att kunna nå upp till lärarens krav. Dock så fanns det brister i det temat i KASAM 

som rör informationens ordning och struktur. Eleverna hade svårigheter att återge ämnets 

syfte och upplägg vilket påverkar begripligheten hos eleverna vilket i sin påverkar elevernas 

KASAM negativt. Jag fann ingen skillnad hos elever med olika habitus gällande deras 

förmåga att uppnå lärarens krav, alltså elevernas hanterbarhet. Dock så visade det sig att 

elever som var aktiva i föreningsidrott på fritiden var mer nöjda än de andra eleverna och 

kände mer meningsfullhet i innehållet och dess utformning. Här finns det alltså möjlighet för 

lärarna att utveckla och förbättra innehållets utformning så att eleverna som är inaktiva i 

föreningslivet inte får negativa upplevelser av fysisk aktivitet.(Antonovsky 2005) 

 

Detta fenomen att elever med olika habitus kände att variation kring innehåll och dess 

utformning kan förklaras med hjälp av Engströms och Redelius praktiker. De elever som är 

inaktiva i föreningsidrott menade att tävling och rangordning hade för stor del i ämnet. För att 

öka de positiva upplevelserna av fysisk aktivitet, skulle lärarna här kunna ha mer av 

praktiken: lek och rekreation. (Engström & Redelius 2002) För att föra vidare kopplingarna 

till praktikerna så återgav ingen av eleverna att praktiken, färdighetsinlärning, hade speciellt 

stor del i undervisningen. Lärarna 1 påpekade dock att detta var väldigt viktigt för henne. 

 

Att praktiken tävling och rangordning, som är starkt kopplat till hur föreningsidrotten formar 

sina aktiviteter, påpekade även Håkan Larsson i Idrottsdidaktiska utmaningar. Tendensen 

som han upplyste om, att ämnet har större uppskattning i yngre åldrar och att populariteten 

succesivt avtar med åren går att återfinna i mitt resultat.(Larsson 2007) Eftersom alla mina 
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deltagande elever går i årskurs sju eller nio stämmer Larsson påpekande, då eleverna som är 

inaktiva i föreningsidrotten inte uppskattar ämnet i samma utsträckning som de elever som är 

aktiva. Redelius förklaring på detta fenomen stämmer bra överens med att elever med olika 

habitus tycker olika mycket om ämnet. Redelius menade att elever som har stor erfarenhet av 

idrott på fritiden känner sig duktiga i ämnet och tycker om det, medan de elever som inte har 

samma erfarenhet känner sig sämre och uppskattar inte ämnet.(Redelius 2004) På detta viset 

kan även mitt resultat förstås, att vissa elever känner sig bra och andra dåliga på grund av 

innehållets utformning. 

 

Håkan Larsson resonemang kring att elevinflytande oftast slutade med att de dominanta, de 

aktiva i föreningsidrotten, fick bestämma innehållet går starkt att relatera till mitt 

resultat.(Larsson 2004) De elever i min undersökning som var inaktiva i föreningsidrott 

påpekade att elevinflytande oftast slutade i matchspel, visar på att det här finns utrymme för 

förbättring gällande rättvist elevinflytande.  

 

Gällande Annerstedts och Larssons resonemang kring flickors betyg i idrott och min 

förklaring till detta genom Redelius påpekande att det är framförallt pojkars intresse som 

primäras visade sig inte i min studie.(Annerstedt & Larsson 2004) (Redelius 2004) Då ingen 

av eleverna i min studie påpekade att deras betyg påverkas av att de är med i föreningsidrott 

eller inte så kan jag inte på något vis framhålla att betygssättning är orättvis fördelad, på 

grund av olika habitus. Detta är en väldigt positiv upptäckt.   

 

Slutsatsen av studien är att eleverna utrycker att de har positiva tankar kring ämnet. Utifrån 

KASAM så finns det punkter som kan förbättras av lärarna. Begripligheten skulle kunna bli 

större genom att ha ett tydligare upplägg och syfte i undervisning. Meningsfullheten skulle 

även kunna bli högre hos de elever som inte är aktiva i föreningsidrott genom att lärarna 

möter deras åsikter om att praktiken tävling och rangordning har för stor del i undervisningen. 

Hanterbarheten visade sig vara bra hos samtliga elever oavsett habitus. Därmed fungerar 

lärarnas sätt att instruera och delge eleverna verktyg att nå deras uppsatta krav. 
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4.3 Metoddiskussion 
Mitt val av metod, alltså en kvalitativ ansats var det rätta valet enligt mig. Jag anser att om jag 

hade valt en kvantitativ ansats så hade jag inte fått ut något relevant till min studie och jag 

hade inte kunna bedöma KASAM hos elever på ett korrekt sätt.  

 

Datainsamlingen genom intervjuer är jag relativt nöjd med. Det var min första större 

datainsamling med hjälp av intervjuer och jag fick ut data som var möjligt att analysera 

utifrån mina valda teorier samt bakgrunden. Dock eftersom jag är novis så var intervjun en 

ovan situation, så jag hade antagligen kunnat få ut ännu mer och ännu djupare data om jag 

hade varit mer erfaren. Jag vill dock mena att detta är inget som jag hade kunnat påverka, 

genom exempelvis läsa metodlitteratur utan det handlar om att införskaffa sig intervjutimmar 

och därmed bli mer van i situationen. 

 

Jag är väldigt nöjd med min tematisering vid intervjuguiden då detta gav mig en tydlig och 

bra grund att ha vid sedan vid nedskrivning av resultat. Detta gjorde så att jag tydligt kunde se 

mönster och företeelser i resultatet som jag fann intressanta att analysera och diskutera. 
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Bilaga 1 
Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 
Syftet med detta arbete att undersöka hur lektionerna är formade av ett par lärare i idrott och 

hälsa för att se om det ger positiva upplevelser av fysisk aktivitet, för att därmed skapa 

intresse hos eleverna att vara aktiva hela livet. Studien har för avsikt att förklara vad lärarna 

har för intention med deras valda innehåll. Genom att analysera elevers och lärares tankar och 

uppfattningar om ämnet så ska jag undersöka huruvida positiva upplevelser av fysisk aktivitet 

skapas. 

 Vad har lärare för tankar kring lektionsinnehåll och dess syfte eller mål? 

 Hur upplever elever med olika erfarenheter av föreningsidrott innehållet och 

utformandet av idrottslektionerna? 

 

 Vilka sökord har du använt? 
 Physical education and sweden  

 Physical education and content 

 Forskningsintervju 

 Idrott och hälsa 

 Idrott och hälsa innehåll 

 Idrott och hälsa föreningsidrott 
 

 

Var har du sökt? 
 Ebsco 

 Google Scholar (GIH) 

 GIH:s bibliotekskatalog 
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Sökningar som gav relevant resultat 
 EBSCO: Physical education and Sweden 

 GIH:s bibliotekskatalog: Forskningsintervju 

 Google Scholar (GIH): Idrott och hälsa innehåll 

 Google Scholar (GIH): Idrott och hälsa föreningsidrott 
 

 

Kommentarer 
Det var ganska lätt att hitta litteratur till arbetet. Problemet var att jag började med för öppna 

sökningar och fick för många irrelevanta resultat. Jag tycker att Google Scholar (GIH) var bra 

för att hitta litteratur och det var dessutom enkelt att se om källan vara relevant redan i 

sökresultatlistan.  

En del litteratur hade jag sedan tidigare kursen och behövde därför inte söka efter samt att jag 

fick hjälp av min handledare att hitta viss metodlitteratur. 
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Bilaga 2 
Lärarintervju 

Bakgrund 

1. Hur lång tid har du jobbat inom yrket? 

a. Vart utbildade du dig till lärare och när? 

2. Har du varit aktiv inom idrottsföreningar? 

a. Hur länge var du det? 

b. Hur upplevde du den tiden? 

c. Anser du att denna tid har påverkat hur du fungerar idag? 

d. (Känner du att du har en benägenhet att välja idrottsrelaterade aktiviteter)? 

Innehåll och undervisningen 

3. Hur planerar du ditt innehåll? 

a. Utgår du från aktiviteten eller kursplanen? 

4. Vad är målet med ditt valda innehåll? 

a. Ska det vara roligt, lärorikt eller betygsbelysande? 

b. Hur brukar dina lektioner se ut, pratar du eller får eleverna lära sig av varandra 

i grupper? 

Tankar kring idrottsämnet 

5. Kan det hända att elever får vara med själva och påverka innehållet? 

a. Hur går detta val till? 

6. Tror du att eleverna uppfattar lektionerna som framförallt roliga eller lärorika? 

7. Vad är din uppfattning om elevernas allmänna uppfattning i ämnet? 

8. Försöker du att lägga undervisningen på elevernas nivå? 

a. Hur gör du för att individualisera undervisningen? 

9. Hur gör du för att eleverna ska känna att undervisningen är relevant? 
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Bilaga 3 
Elevintervju 

Bakgrund 

1. Vilken årskurs går du i? 

2. Har du varit med i någon idrottsförening? 

a. Tyckte du att det var roligt? 

i. Tror det att föreningen påverkar dig? 

b. Varför har du inte varit med i någon förening? 

3. Är du annars allmänt intresserad av idrott? 

Innehåll och undervisningen 

4. Är ni med och påverkar innehållet? 

a. Brukar det ske ofta? 

b. Vad brukar innehållet bli då? 

5. Hur ser lektionerna ut? 

a. Står läraren och instruerar eller får ni elever samarbete och lära er av varandra? 

6. Brukar lektionerna ofta innehålla klassiska idrotter? 

a. Vad tycker du är roligast: Vanliga idrotter eller aktiviteter som är mer gjorde 

från grunden och mer anpassade? 

7. Känner du att din lärare undervisar dig så pass bra att du faktiskt kan genomföra alla 

aktiviteter som görs på lektionen? 

a. Hur gör läraren detta? 

Tankar kring idrottsämnet 

8. Tycker du att undervisningen i idrott och hälsa är relevant och meningsfull? 

9. Känner du att förstår idrottsundervisningens upplägg och syfte? 

10. Vad tror du att lärarens huvudsakliga syfte med lektionen? 

11. Vad tycker du allmänt om idrott och hälsa? 

12. Tycker du att ämnet skapar intresse för att du ska fortsätta röra på dig i livet? 

 

 


