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Namnet på skolans kroppsövningsämne 
är sammansatt av två begrepp som 
båda har visat sig svårfångade: idrott 
och hälsa (1). Vad kan detta tänkas få 
för konsekvenser för dess utformning 
och för hur elever, lärare, skolledare, 
skolpolitiker och människor i största 
allmänhet ser på ämnet? Frågan har 
allt starkare kommit att fängsla mig 
i samband med arbetet med SIH-pro-
jektet och skrivandet av rapporten 
Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet 
idrott och hälsa samt min undervisning 
i lärarprogrammets inriktningar mot 
idrott och hälsa. Jag har själv en tradi-
tionell ettämneslärarutbildning i idrott, 
men har aldrig arbetat som idrottslä-
rare. Detta innebär att jag i mitt arbete 
som lärarutbildare i stort sett måste för-
lita mig på andrahandsintryck när det 
gäller vilka frågor som är viktiga för 
ämnet idag. I den offentliga debatten 
om idrott och hälsa i skolan vädras ofta 
åsikter om hur ämnet bör utformas, 
men den debatten grundar sig sällan på 
mer systematiska studier om hur ämnet 
är. Lärarutbildningen å sin sida har 
sedan länge utbildat de blivande lärarna 
mer i metodiskt-ideologiskt hänseende 
än i utforskande-reflexivt hänseende 
(2). Sammantaget har detta, vill jag 
påstå, medfört att det som eleverna har 
att säga om ämnet idrott och hälsa har 
kommit i skymundan. Och har elever 
yttrat sig om ämnet, har man alltid 
kunnat hävda att de har haft ”fel” upp-
fattning om ämnet.

Syftet med denna artikel, som är ett 
försök till utveckling av en artikel som 
tidigare publicerats i Mellan nytta och 
nöje (3), är att diskutera vad ämnet 
idrott och hälsa är utifrån elevers utsa-
gor om ämnet. I förlängningen hand-
lar detta syfte om att vi som lärare, 
lärarutbildare och andra intresserade 
av ämnets utveckling ska kunna bilda 
oss en mer välgrundad uppfattning om 
vilka eventuella förändringar vi behöver 
göra av utformningen av ämnet och 
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av lärarutbildningen i idrott och hälsa. 
Denna ansats innebär också att eleverna 
ges tolkningsföreträde när det gäller vad 
ämnet är. På sätt och vis menar jag att 
eleverna är de som allra bäst kan svara 
på frågan om vad idrott och hälsa är, 
vilket inte samtidigt innebär att de också 
vet bäst om vad ämnet bör vara.

Underlaget för artikeln hämtar jag 
från en uppföljningsstudie av knappt 150 
elever i år fem runt om i Sverige (SIH 
2002). Det undersökta materialet består 
av 43 intervjuer och 134 frågeformulär. 
Urvalet baserar sig på en enkätundersök-
ning som ett och ett halvt år före uppfölj-
ningsstudien gick ut bland 585 elever i år 
tre. De utvalda eleverna går i de klasser 
som i genomsnitt var mest respektive 
minst fysiskt aktiva enligt aktivitetsin-
dex (4). Denna dimension kommer dock 
inte ytterligare att följas upp i den här 
artikeln. I vissa avseenden är underlaget 
naturligtvis begränsat – vad gäller antal 
elever och ålder, i andra avseenden är 
underlaget mer heltäckande – vad gäller 
könsfördelning (hälften pojkar och 
hälften flickor), geografisk, social och 
etnisk bakgrund (elever med olika social 
och etnisk bakgrund från sex olika skolor 
i Götaland, Svealand och Norrland 
har intervjuats). Även omfattningen av 
elevernas fysiska aktivitet och deras erfa-
renheter av idrott under fritiden varierar 
starkt bland de intervjuade eleverna.

Jag har valt att strukturera upp 
artikeln efter fem teman, vilka samtliga 
är ett försök att skapa diskussionsun-
derlag som bygger på elevernas utsagor 
om ämnet. Dessa teman är a) att ämnet 
uppfattas som ”roligt”, samtidigt som 
det inte alltid verkar ses som ett ”rik-
tigt” ämne; b) att ämnet är ”viktigt”, 
men inte för att det är ”roligt” utan för 
att man som vuxen inte ska bli tjock; c) 
att eleverna ser idrott som ett mål i sig 
i samband med att det är ”roligt”, men 
som ett medel i samband med att det är 
”viktigt”; d) att man lär sig olika idrotter, 
men att ”lärande” inte verkar stå i fokus 
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- Jag tycker att man liksom får 
koppla av ifrån skolarbetet och 
liksom verkligen tänka på nåt 
roligt.

- Att man får vila lite från dom van-
liga ämnena.

- Man slipper ämnena.

I dessa och flera utsagor framstår 
det som om idrott och hälsa inte är 
ett riktigt ämne jämförbart med andra 
ämnen, där man ”jobbar”. Det verkar 
som att ”jobba”, vilket eleverna för-
knippar med ”vanliga” eller ”riktiga” 
ämnen, handlar om skolbänksarbete. 
Detta skulle i så fall stärka tesen om att 
idrott och hälsas legitimitet i skolan är 
mycket beroende av elevernas gillande, 
samtidigt som det också antyder att 
idrott och hälsa har en annan funk-
tion i skolan än skolans andra ämnen 
(möjligen de praktiskestetiska ämnena 
undantagna). Kan det vara så att 
eleverna inte ser idrott och hälsa som 
ett ”viktigt” ämne?

Viktigt – för att inte bli tjock
I den nationella utvärderingen från 
1992 såg eleverna ämnet idrott som 
inte så viktigt (7). Denna uppfattning 
avspeglar sig inte bland de intervjuade 
eleverna i den här studien. Min fråga, 
”Är idrott och hälsa viktigt?” besva-
rades av samtliga elever med ”Ja!”. 
Följdfrågan blev då ”På vilket sätt 
är det viktigt?” Det vanligaste svaret 
handlade om att idrott och hälsa är 
viktigt framför allt av hälsomässiga 
skäl:

- Man ska få motion i skolan och 
sånt där också, inte bara sitta inne 
och … jobba.

- Att man får bra motion och … man 
blir ganska svettig på lektionerna.

Utan tvekan är ”hälsa” här det 
rationella argumentet för att idrott 
och hälsa är ett viktigt ämne i skolan. 
Medan många lärare hävdar att syftet 
med ämnet i första hand är att det ska 
vara roligt (8), menar de flesta elever 
att det är viktigt för att man ska få 
”motion” (ett uttryck som eleverna 
använder flitigt). Kopplar man denna 
iakttagelse till det tidigare resone-
manget om ämnets legitimitet, kan 
man säga att lärarna betonar ämnets 
egenvärden för att ge ämnet legitimitet, 
medan eleverna istället betonar ämnets 
investeringsvärden för att ge ämnet 
legitimitet. Vikten av att motionera 
ställs också av flera elever direkt i 
relation till att ”sitta inne och jobba”, 
d v s idrott och hälsa är viktigt för att 

andra ämnen ska gå bra. Eller mer krasst 
uttryckt: medan en del andra ämnen är 
viktiga i sig och samtidigt har ett värde 
som går bortom skolan, är idrott och 
hälsas legitima värde (om än inte dess 
egenvärde för eleverna) i huvudsak dess 
funktion som rekreation i skolan.

När eleverna svarade på frågorna om 
vad de tycker om idrott och hälsa, utgick 
de också tydligare från deras spontana 
upplevelse här och nu av ämnet, medan 
de i förhållande till frågan om ämnets 
betydelse i huvudsak utgår från vad som 
är nyttigt för kroppen som ett fysiolo-
giskt objekt:

- På vilket sätt tycker du den är viktig 
(gympan)?

- Att man får röra på sig.
- Mh … varför är det viktigt?
- Annars mår inte kroppen bra.
- Man får ju bra kondition så, så att 
man kan hålla … så att man inte blir 
jättetjock och så.

- Det är viktigt att man rör på sig, 
så att man inte får den där hemska 
sjukdomen, så att man blir för fet och 
så där.

Det är naturligtvis svårt att säga i 
vilken utsträckning dessa barn i elvaårs-
åldern har förkroppsligat uppfattningen 
om att motion är viktigt för att man inte 
ska bli tjock. I mina öron är det snarast 
vuxenvärldens oro för fysiskt inaktiva 
och överviktiga barn som tar sig detta 
uttryck i barnens munnar. För barnen 
blir denna oro ytterligare ett legitimt skäl 
för att ha idrott och hälsa i skolan, men 
det är också ytterligare ett skäl som har 
med ämnets investeringsvärde i skolan 
att göra, d v s något som inte har med 
undervisningens här och nu att göra.

Idrott – mål eller medel?
När jag frågade eleverna om vad ämnet 
idrott och hälsa ”innehåller”, svarade de, 
inte oväntat, vilka idrottsliga aktiviteter 
som undervisningen sätts samman av och 
inte t ex de kunskapsmässiga kvalitéer 
som stipuleras i den nationella kurspla-
nen. Medan idrotten (eller idrotterna) i 
den nationella kursplanen framstår som 
medel för att nå målen (och eventuellt 
medel för att nå hälsa), så framstår den 
i elevernas värld som undervisningens 
mål. Med ”idrott” verkar eleverna 
huvudsakligen mena de olika aktiviteter 
som genomförs under den gemensamma 
beteckningen ”idrottsrörelsen”. San-
nolikt är det i få andra ämnen som 
verksamheter utanför skolans ramar har 
inflytande över verksamheter i skolan 
just på detta vis.

På min fråga ”Vad gör ni på idrott 

för ämnet; och e) att eleverna har ett 
stort inflytande över undervisningen, 
i synnerhet de elever som sysslar med 
föreningsidrott.

Roligt – men inget ”ämne”
De intervjuade eleverna uttrycker en 
mycket positiv syn på ämnet idrott och 
hälsa, något som rimmar med tidi-
gare studier (5). Bland de något äldre 
eleverna är inställningen till idrott och 
hälsa mer nyanserad (6), men bland 
eleverna i år fem var inställningen 
genomgående positiv. Det absolut van-
ligaste svaret på frågan: ”Vad tycker du 
om idrott och hälsa?” var: ”Roligt!” 
Vad är det då som är roligt?

 
- Allt … vi gör så mycket. Vi spelar, 
springer, leker, dansar … gör allt 
som är roligt (skratt).

Svaret kan ses som representativt 
för ett stort antal elever. Det ”roliga” 
verkar i första hand ha att göra med att 
ämnet karakteriseras av rörelse/fysisk 
aktivitet, och att många elever också 
upplever rörelseglädje under lektioner 
i idrott och hälsa. Man kan säga att 
fysisk aktivitet och rörelseglädje utgör 
ämnet idrott och hälsas egenvärde. 
Den fysiska aktiviteten är av värde 
för eleverna här och nu. Vidare sätter 
många elever den positiva fysiska 
aktiviteten i förhållande till andra 
ämnens mer negativa karaktär av fysisk 
inaktivitet:

- Man får röra på sig och så får man 
… ja, man sitter inte bara still och 
typ räknar och så.

- Det är i alla fall tråkigt i skolan. 
[…] Ja, förutom gympa och träslöjd 
och syslöjd.

- Vad är det som är tråkigt?
- Hm, jag vet inte, man måste sitta 

still på stolen.

Det kan tyckas paradoxalt att 
dagens debatt inte i större utsträck-
ning handlar om hur fysiskt inaktiva 
eleverna är i skolans övriga ämnen. 
Kanske hänger detta samman med vad 
som Britta Thedin Jakobsson kallar en 
svag ämnesklassificering när det gäller 
idrott och hälsa (1). Meningen med 
ämnet synes otydligare än många andra 
av skolans ämnen, och kräver elever-
nas stöd för att få legitimitet i skolan. 
Många andra ämnen ”behöver” så att 
säga inte vara roliga för att uppfattas 
som självklara i skolan, de är sig själva 
nog. Detta resonemang om ämnet 
idrott och hälsas legitimitet vill jag 
spegla i några andra elevutsagor:
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och hälsa?” svarade eleverna vanligen 
”Allt möjligt.” Men vad betyder ett svar 
som ”allt möjligt” just här? Vilket är 
det möjligas villkor och gränser, för att 
uttrycka sig mer filosofiskt? Det är lätt 
att lägga betoningen på allt möjligt, men 
jag skulle snarare tolka utsagan med 
betoningen på allt möjligt. Man kan 
relatera frågan om vad som är möjligt till 
diskussionen ovan om inflytandet från 
idrottsrörelsen. Det som är ”möjligt” 
inom idrottsrörelsen är också det som 
blir ”möjligt” inom idrott och hälsa. 
Med detta följer också att många elever 
inte spontant ser sådant som t ex dans 
och rytmik samt friluftsliv som ”möjligt” 
i idrott och hälsa. Dans och friluftsliv 
nämns sällan bland de aktiviteter som 
eleverna gör.

Såväl elever som lärare (9) uppger 
istället att bollspel är den typ av aktivi-
tet som genomförs oftast. Den aktivitet 
som nämns oftast bland de intervjuade 
eleverna i denna studie är fotboll. I övrigt 
framstår det som om eleverna uppfattar 
ämnet som sammansatt av ett antal akti-
viteter där själva görandet står i fokus. 
Språkligt sett gestaltas t ex fotbollsspe-
landet som det centrala, vilket rimmar 
med vad eleverna uppfattar som ämnets 
egenvärde. I detta sammanhang verkar 
det långt till att eleverna skulle säga att 
innehållet består av ”konditionsträning”, 
vilket vore rimligt om utgångspunkten 
är vad de säger är ”viktigt” med ämnet. 
Här kan man, som jag ser det, skymta 
avståndet mellan vad eleverna uppfattar 
som angeläget för dem (”roligt”/rörel-
seglädje: egenvärde) och vad som ses som 
”viktigt” i största allmänhet med idrott 
och hälsa (investeringsvärde).

Att också lärarna understödjer beto-
ningen på själva genomförandet av olika 
idrottsrelaterade aktiviteter understryks 
också av att flera elever uppger att lärare 
ofta frågar: ”Vad vill ni göra idag?”, en 
utsaga som jag vill återkomma till i föl-
jande avsnitt. Frågan om idrott som mål 
i sig eller som medel, kan också relateras 
till huruvida det finns något av värde 
som eleverna ska lära sig i ämnet idrott 
och hälsa.

Lärande? – Nja, kanske
Eleverna berättade med liv och lust om 
de olika aktiviteter man gör i idrott och 
hälsa, men kan de också med samma 
energi tala om vad de lär sig i ämnet? 
Kan de säga något om vad det är tänkt 
att man ska lära sig? Svaret på dessa 
frågor är oftast nej. Lärande framstår, för 
att vara konkret, inte som ett nyckelbe-
grepp i idrott och hälsa för dessa elever. 
Att görandet framstår som viktigare än 
lärandet märks också genom lärarens 

fråga ”Vad vill ni göra idag?” En fråga 
som antagligen är rätt specifik för idrott 
och hälsa, eller möjligen också för andra 
praktiskestetiska ämnen. Samma fråga 
framstår som mindre sannolik i ämnen 
som svenska och matematik m fl.

När jag försökte förtydliga vad 
frågan om lärande handlade om, 
använde jag just ämnena svenska och 
matematik som jämförelse: ”Vad ska 
man lära sig i svenska?” Svaret blev 
ofta att skriva och läsa samt alfabetet 
och grammatik. ”Vad ska man lära sig 
i matematik?” Här blev svaret ofta att 
räkna och de olika räknesätten. ”Vad 
ska man då lära sig i idrott och hälsa?” 
Det vanligaste svaret blev nu att det 
framför allt handlar om att lära sig 
olika sporter, hur de går till att utöva 
och vilka reglerna är. I förlängningen 
omfattades eleverna ofta av en föreställ-
ning om att de skulle lära sig hur olika 
idrotter går till, så att de sedan skulle 
kunna prova dem på fritiden. Åter väljer 
eleverna att utgå från det som de finner 
som idrottens egenvärde, nämligen att 
utöva aktiviteterna. Det framstår som 
om själva utövandet av aktiviteterna är 
det meningsfulla, inte vad de eventuellt 
leder till i träningshänseende eller vad 
man eventuellt lär sig i, av eller genom 
dem.

Ett fåtal elever, det handlar då om 
ett dussintal, kunde också nämna andra 
typer av lärande:

• Motoriska färdigheter. Uttryckligen 
var det gymnastiska färdigheter, 
såsom att hjula, gå ner i split och stå 
på händerna som nämndes, eller att 
förbättra bollkänslan.

• Kunskap om fysisk träning. Hur löp-
träning, rörlighetsträning, styrketrä-
ning mm ska gå till.

• Samarbete/sociala färdigheter. 
”Samarbeta med andra”, ”vinna och 
förlora” samt ”lagkänsla” nämndes.

• Kunskap om kroppen: Vad som 
händer vid uppvärmning och hur 
man ska värma upp samt skador och 
skadeprevention nämndes.

Man ska varken överskatta eller 
underskatta elevernas förmåga att i 
samtal med mig komma fram till vad 
man ska lära sig i idrott och hälsa och 
vad man eventuellt lär sig. Det jag i 
detta sammanhang framför allt vill peka 
på är att ”lärande”, som nämndes ovan, 
för flertalet elever inte spontant förknip-
pas med ämnet idrott och hälsa.

Elevinflytande eller idrottsinflytande?
Frågan ”Vad vill ni göra idag?” disku-
terades i det föregående avsnittet. Det 

finns olika sätt att se på denna benägen-
het att fråga efter elevernas synpunkter 
på vilket innehåll undervisningen ska ha. 
Ovan hävdade jag att det kan ses som 
ett uttryck för betoningen på att eleverna 
aktiveras snabbt med något som intres-
serar flertalet av dem. De intervjuade 
eleverna berättade att de i stort sett alltid 
brukar svara på frågan med att namnge 
en viss idrott, idrottsgren eller lek som de 
ville utöva. Inte sällan handlade det om en 
aktivitet som redan förekom ofta i under-
visningen – ofta bollspel. Utformningen av 
aktiviteten är därmed i stort sett avgjord 
på förhand, vilket gör att den snabbt kan 
komma igång eftersom de flesta redan är 
bekanta med den. Det handlar då mindre 
om att lära sig aktiviteten, och mer om att 
redan kunna och göra den.

Frågan ovan kan också ses som ett 
försök av läraren att ge eleverna ett 
visst inflytande över hur undervisningen 
utformas. En form av elevinflytande 
således, vilket kan tolkas som ett sätt att 
säkerställa ämnets stora popularitet bland 
eleverna. Det verkar oftast vara så att 
frågan ställs till eleverna som kollektiv. 
Därmed begränsas villkoren för varje 
enskild elev att göra sin röst hörd. Genom 
att namnge olika idrotter och idrottsgre-
nar blir det sannolikt lättare för elever 
med goda erfarenheter från fritidsidrotten 
att utöva inflytande över undervisningen. 
I några klasser förekommer det att 
eleverna, huvudsakligen i början av varje 
termin, enskilt får skriva på lappar vilken 
aktivitet de skulle vilja göra under termi-
nen. Detta ökar möjligheten för enskilda 
elever att göra sin röst hörd, men som 
jag nämnde ovan är inflytandet begränsat 
till namngivandet av en aktivitet som är 
tämligen definierad och igenkänd sedan 
tidigare. Det förekommer inga utsagor 
som gör gällande att eleverna får ha syn-
punkter på t ex undervisningsformer eller 
liknande i övrigt.

I detta sammanhang menar jag att det 
är rimligare att tala om ett idrottsinfly-
tande, där det idrottsliga inflytandet har 
funktionen att säkerställa så hög aktivi-
tet som möjligt och att så många elever 
som möjligt tycker att ämnet är roligt. 
Meningsfullheten i ämnet ligger på sätt 
och vis nedbäddad i dess likheter med 
föreningsidrotten. Inflytandet framstår 
endast i ringa grad som ett målmedvetet 
arbete med elevinflytande.

Avslutande diskussion
De centrala frågorna i denna artikel har 
varit: 1) Vad betyder det för ämnet och 
undervisningen att eleverna tycker att 
undervisningen är rolig, men ibland inte 
ser verksamheten som ett riktigt ämne? 
2) Vad betyder det att eleverna tycker att 
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idrott och hälsa är viktigt, men att det 
viktiga inte handlar om det som är roligt 
utan om något annat? 3) Vilka konse-
kvenser får det att idrotten, eller rättare 
sagt idrotterna, av eleverna ofta ses som 
själva målet med verksamheten och inte 
som medlet för att uppnå de mål som 
stipuleras av kursplanen? 4) Vad innebär 
det att lärande inte står i fokus för 
eleverna? 5) Vilka konsekvenser medför 
det faktum att elevernas inflytande 
verkar vara stort, men att detta infly-
tande i huvudsak kommer till uttryck 
som ett inflytande från föreningsidrot-
ten? I detta avslutande avsnitt kommer 
elevernas syn på ämnet att relateras till 
idrottslärarnas syn så som de kommer 
till uttryck i Britta Thedin Jakobssons 
och Jane Meckbachs studier (1 och 8).

Låt mig diskutera frågorna i tur och 
ordning. Eleverna ser ett stort värde i 
ämnet idrott och hälsa, där egenvärdet 
uttrycks som att man rör sig och att 
detta av eleverna upplevs som roligt. Att 
ämnet ska vara roligt, är också något 
som betonas av lärare. Många elever 
verkar emellertid inte se ämnet som ett 
”riktigt” ämne. Detta kan knytas till 
frågan om ämnets legitimitet i skolan. I 
vilken riktning ska man då arbeta? Är 
det viktigt att ämnets legitimitet i skolan 
är av samma karaktär som skolans 
andra (läs: teoretiska) ämnen? För vem 
är detta i så fall viktigt? Man kan fråga 
sig om elevernas positiva syn på ämnet 
i synnerhet och på fysisk aktivitet i 
allmänhet skulle öka eller minska om 
idrott och hälsa blev mer som skolans 
”riktiga” ämnen – och framför allt; om 
eleverna skulle vinna eller förlora på 
det?

Eleverna menar att ämnet är viktigt, 
men det viktiga verkar inte vara det-
samma som det roliga. Nej, det viktiga 
tycks ligga utanför själva ämnet. Det 
handlar dels om barnens framtida vikt 
och kondition, dels om deras förmåga 
att ta sig an skolans andra (mer ”rik-
tiga”?) ämnen. Här ter det sig som om 
eleverna tydligare än en del lärare kan 
ge uttryck för varför ämnet idrott och 
hälsa är viktigt. I vilken riktning ska 
man arbeta här? Vore det inte rimligt 
att betona vikten av rörelseglädje och 
de egenvärden som grundlägger ämnet? 
Låt oss anta att barnens framtida vikt 
och kondition är viktigt, vilken är då 
den lämpligaste vägen att gå? Den där 
barnen upplever fysisk aktivitet som 
roligt och meningsfullt, eller den där 
fysisk aktivitet ”bara” görs för att man 
ska hålla vikten och inte drabbas av våra 
vanliga välfärdssjukdomar?

Frågorna om ”det roliga” och ”det 
viktiga” kan med fördel relateras till 

varandra. Vad är det egentligen som 
hindrar ”det roliga” från att också vara 
”det viktiga”? Denna fråga vore enkel 
att svara på, om det inte vore för att 
”det roliga” i stor utsträckning handlar 
om ämnets likhet med idrottsrörelsens 
idrott, en verksamhet som vägleds av 
helt andra mål än skolans ämne idrott 
och hälsa. Detta ser jag som själva 
kärnfrågan. Det som gör det svårt att 
länka samman ”det roliga” med ”det 
viktiga” tycks vara att ”det roliga” 
i hög utsträckning handlar om att 
eleverna känner igen mycket av ämnets 
innehåll från den ”riktiga” idrotten, d v 
s tävlingsidrotten. Man måste fråga sig 
i vilken utsträckning ämnets popula-
ritet är avhängigt av dess relation till 
idrottsrörelsen och tävlingsidrotten? 
Kommer försöken att skilja skolidrott 
från föreningsidrott, vilket många 
idrottslärare förespråkar (8), att leda till 
att ämnet minskar i popularitet? Och 
kommer det i sin tur att leda till att fler 
förlorar sitt intresse för fysisk aktivitet? 
Detta hänger säkert samman med vem 
man frågar, d v s vilken relation ved-
erbörande har till idrottsrörelsen. Det 
hänger antagligen också samman med i 
vilken utsträckning begreppet ”idrott” 
ses som synonymt med förenings- eller 
tävlingsidrott eller om vi kan återupp-
rätta ett mångfaldigt idrottsbegrepp.

Frågan om kunskap och lärande 
kan också relateras till kärnfrågan. 
Det lärande de flesta elever kunde 
identifiera, handlade om att lära sig 
olika idrotter. Undersöker man idrotts-
lärares syn på ”kunskap”, verkar det 
i huvudsak tolkas som något annat än 
aktivitet och görande. Britta Thedin 
Jakobsson visar hur idrott bland 
många idrottslärare förknippas med ett 
praktiskt görande, medan hälsa ses som 
ett teoretiskt kunnande (1). En vanlig 
tolkning synes vara att kunskap och 
lärande handlar om ”kunskap om”, d 
v s teoretisk kunskap. Denna tolkning 
om vad kunskap och lärande handlar 
om har lett till att allt fler idrottslärare, 
i synnerhet i gymnasiet och i de senare 
åren i grundskolan, bedriver under-
visning som innefattar föreläsningar, 
bokliga studier och skrivuppgifter. Här 
framstår risken som överhängande att 
eleverna tappar intresset för idrott och 
hälsa om det blir för likt andra ämnen i 
skolan och förlorar karaktären av fysisk 
aktivitet. Det framstår som avgörande i 
vilken utsträckning man kan formulera 
kunskap och lärande i idrott och hälsa 
som kunskap och lärande i eller genom 
rörelse.

Slutligen frågan om elevinflytande: 
Att döma av eleverna handlar elev-

inflytande ofta om att som elevkol-
lektiv namnge en viss aktivitet, ofta en 
idrottsgren, som kan utövas utan större 
förberedelser. I förhållande till detta 
framstår det som eftersträvansvärt att 
dels öka möjligheterna för eleverna att 
som individer påverka såväl innehåll 
som form, dels balansera mellan att 
ge föreningsidrotten alltför stort infly-
tande (så att det blir menligt för de som 
saknar eller har negativa erfarenheter 
från föreningsidrott) och inget inflytande 
alls (eftersom ämnets popularitet verkar 
vara förknippat med dess likheter med 
föreningsidrotten).

Idrott och hälsa är ett populärt ämne, 
men i en tid när skolan i allt högre 
utsträckning marknadiseras (d v s att 
de enskilda skolorna konkurrerar om 
elevunderlaget) och decentraliseras (d v 
s att de enskilda skolorna har att besluta 
om innehåll och form för sin undervis-
ning – bara de statligt stipulerade målen 
uppnås – och att företrädare för olika 
ämnen konkurrerar om legitimitet och 
utrymme i skolan) tror jag att de frågor 
jag diskuterat i denna artikel kommer 
att få allt större aktualitet. Sammanfatt-
ningsvis: de centrala frågorna handlar 
om att det som är ”roligt” och det som 
är ”viktigt” (d v s det som sammanta-
get ses som meningsfullt av eleverna) 
behöver sammanföras, att relationen 
mellan ämnet idrott och hälsa och fören-
ingsidrott behöver tydliggöras samt att 
frågan om kunskap och lärande i ämnet 
behöver fördjupas och nyanseras så att 
det blir en del av det praktiska görandet.
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