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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att studera och analysera hur lärare inom skolan arbetar för att 

skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och hälsa hos eleverna. Syftet var dessutom att 

undersöka om lärarna har några förslag på hur man kan utveckla de olika momenten inom 

idrott och hälsa för att främja en livslång, aktiv livsstil hos eleverna. För att uppfylla syftet 

med arbetet utgick jag från följande frågeställningar: Vad innebär ett livslångt lärande för 

respondenterna? Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att utveckla de olika momenten i 

syfte att främja elevernas livslånga lärande om fysisk aktivitet och hälsa? Har de några 

specifika undervisningsstrategier för att uppnå detta? 

 

Vald metod för arbetet var av kvalitativ karaktär bestående av intervjuer. Fyra verksamma 

lärare i högstadiet och gymnasiet som undervisar i idrott och hälsa utgjorde arbetes 

respondenter. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras utifrån ett 

idrottsdidaktiskt och bildningsperspektiv.  

 

Huvudfynden i resultatet visar att lärarna anser att grunden till en livslång aktiv livsstil bör 

etableras på lektionerna i idrott och hälsa. För att uppnå detta mål, en livslång aktiv livsstil, 

använder sig lärarna av en rad strategier. Strategierna går ut på att skapa meningsfulla och 

roliga lektioner. Aktiviteterna skall vara lätta att överföra till vuxen ålder och bör skapa en 

trygghet hos eleverna. Dessutom ska eleverna trivas i gruppen. För att nå alla elever bör man 

som verksam idrottslärare arbeta med metodik, progression och på rätt nivå. Lärarna lyfter 

även idrottsämnets olika moments styrkor och utvecklingsaspekter i syfte att stimulera 

elevernas livslånga intresse.  

 

Slutsatsen är att lärare i idrott och hälsa bör betrakta och rikta ett större fokus mot de fysiska 

aktiviteter som är vanliga bland vuxna samt att försöka ge eleverna positiva, trygga och 

meningsfulla upplevelser av detta. Lärarna bör dessutom utveckla de aspekter som stimulerar 

det livslånga lärandet. Därmed antar man en ståndpunkt för fysiska aktiviteten ur ett livslångt 

perspektiv.  
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1 Inledning 

Jag läser för närvarande min nionde och sista termin på Lärarprogrammet. Under 

höstterminen 2010 skrev jag ett arbete inom idrott på grundnivå. Arbetet belyste hur elever i 

årskurs nio och ungdomar som slutat gymnasiet upplever de olika momenten inom 

idrottsämnet. Detta undersöktes genom att de fick redogöra för momentens styrkor, respektive 

svagheter. Dessutom belystes elevernas upplevelser om vilka moment som utgjorde ett hinder 

eller en möjlighet för deras intresse för fysisk aktivitet och hälsa. Arbetet gav mig nya 

inblickar i vilka aktiviteter eller moment de föredrog och deras förslag på hur man som 

verksam lärare kan arbeta för att utveckla de svagare momenten. Därför landar min 

nyfikenhet i att i mitt examensarbete undersöka verksamma lärares perspektiv på frågan.  

 

Anledningen till valt forskningsområde grundar sig i min undran att undersöka ämnet idrott 

och hälsas utvecklingspotential i syfte att nå fler elever och i att stimulera dem till ett livslångt 

intresse för fysisk aktivitet, motion och hälsa. Dagens barn och ungdomar blir allt mer 

stillasittande och för många utgör idrottslektionerna de enda tillfällena för fysisk aktivitet, 

motion och träning (Thedin Jakobsson 2005, s. 12). Positiva upplevelser av fysisk aktivitet 

och friluftsliv under unga år är därför av stor vikt, eftersom det påverkar hur fysiskt aktiv man 

blir senare i sitt vuxna liv (Lgr11, s. 51).  

 

I enlighet med ovanstående tankar kring inaktivitet hos barn tror jag att en lösning kan vara att 

utveckla den arenan som utgör den enda erfarenheten av fysisk aktivitet, motion och träning 

för många elever. Skolan och lektionerna i idrott och hälsa spelar en betydelsefull roll i syfte 

att etablera en grund för en livslång aktiv livsstil. Min ambition med arbetet är att ur 

verksamma idrottslärares perspektiv, lyfta fram idrottsämnets starka sidor samt 

utvecklingsaspekter. Dessutom vill jag belysa lärarnas strategier i syfte att främja elevernas 

livslånga intresse för den egna hälsan och för fysisk aktivitet, motion och träning.  

 

Skolans ämne idrott och hälsa spelar en betydelsefull roll i dagens och i framtidens skola. 

Detta därför att ämnet ger en nödvändig kompetens i syfte att ge barn och ungdomar ett 

lyckligt och rikt liv. Ämnet ger erfarenheter, kunskaper och färdigheter som kan användas till 

att delta i samhällets rörelsekultur. Idrotten stimulerar till att barn och ungdomar kan hitta en 

fysisk aktivitet som dels intresserar dem och dels berikar dem i deras fortsatta liv. 

(Annerstedt, Peitersen, & Rønholt 2001, s. 122) 
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2 Bakgrund 

2.1 Vikten av fysisk aktivitet  

Dagens barn och ungdomar blir allt mer stillasittande. Eftersom vi inte är skapta för ett sådant 

liv, medför stillasittandet negativa konsekvenser för kroppen och för hälsan. I takt med att 

samhället förändras och utvecklas, förändras även förutsättningarna för en fysisk aktiv livsstil 

hos barn och ungdomar. (Engström 2010, s. 10) Dagens teknik inbjuder till att den fysiska 

aktiviteten minskar. Istället för att välja fritidssysselsättningar som innebär fysisk aktivitet, 

väljer man mer stillasittande aktiviteter och sysselsättningar. Stillasittandet bidrar till en 

negativ trend, vilket medför att skolan utgör en allt viktigare del i syfte att sätta barn och 

ungdomar i rörelse. (Ekberg & Erberth 2000, s. 12ff)  

 

Fysisk aktivitet som fritidssyssla har till skillnad från andra aktiviteter stor betydelse för 

människors hälsa. För att alla ska ha samma chans till ett hälsosamt liv och en god livskvalitet 

måste skolans inlärningsmöjligheter fördjupas och breddas. Det gäller såväl för de 

grundläggande motoriska färdigheterna, som utgör en bas i en rad olika aktiviteter som 

friluftsverksamheten. Att kunna simma, hitta i en okänd terräng och att kunna skapa sitt eget 

individanpassade träningsprogram är viktiga basfärdigheter. Ämnet idrott och hälsa ger barn 

och ungdom en chans att prova aktiviteter som de annars inte skulle komma i kontakt med på 

sin fritid och tillfällen att utveckla den fysiska rörelserepertoaren. (Engström 2011, s.10) 

 

Vidare menar Engström att föregående resonemang utgör en paradox. Han menar att trots att 

vi känner till vikten av en fysisk aktiv livsstil betydelse för hälsan, blir vi allt mer 

stillasittande (Engström 2010, s. 13) En liknande paradox uppmärksammas även ur ett 

massmedialt perspektiv. Ledarredaktionen på Expressen menar att skolorna är väl medvetna 

om att de utgör samhällets bästa forum för att nå de elever som inte har fått med sig fysisk 

aktivitet hemifrån. Men istället för att öka antalet lektioner i idrott och hälsa, är den 

schemalagda tiden väldigt blygsam. De ser vinster i att öka lektionstimmarna, eftersom det 

både bidrar till elevernas och samhällets hälsa och till att eleverna presterar bättre i skolan. 

(Expressen 2012)  

2.2 Ämnet idrott och hälsa 

Utöver den ökade inaktiviteten utgör lektionerna i idrott och hälsa för många ungdomar den 

enda chansen till regelbunden fysisk aktivitet (Engström 2010, s. 11). I det hälsofrämjande 
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arbetet och i stöd att bygga goda livsvanor, utgör skolan en central punkt. Inom skolans arena 

är fördelarna med åtgärder mot stillasittandet i form av idrott och fysisk aktivitet att alla barn 

och ungdomar nås, oavsett social bakgrund. (Statens folkhälsoinstitut & NCFF 2011, s. 2) Det 

är enbart ett fåtal elever som når den rekommenderade mängden om 60 minuter fysisk 

aktivitet per dag och pojkarna är mer aktiva än flickorna (Statens folkhälsoinstitut 2011, s. 

22). 

 

Skolan har till uppgift att medverka till att både skapa ett aktivt liv för barn och ungdomar och 

till att skapa en meningsfull fritid. I kursplanen för idrott och hälsa för gymnasieskolan står 

det att undervisningen i ämnet ska syfta till att utveckla elevernas intresse för att använda 

fysisk aktivitet och vistelse i naturen som en källa till välbefinnande. Eleverna ska dessutom 

göras medvetna om den egna livsstilens betydelse och konsekvenser av fysisk aktivitet och 

inaktivitet.  (Lgy11) I grundskolans kursplan för idrott och hälsa står det att: 

 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir 

fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång 

för både individen och samhället. (Lgr11) 

 

Kursplanen i idrott och hälsa för grundskolan betonar vikten av positiva upplevelsers 

betydelse för en livslång aktiv livsstil. Eleverna skall ges samma förutsättningar att utveckla 

kunskaper om hur man själv kan påverka hälsan genom livet och lära sig sambandet mellan 

fysisk aktivitet och psykiskt och fysiskt välmående. (Lgr11) 

3 Forskningsöversikt 

Följade avsnitt syftar till att beskriva tidigare forskning inom området fysisk aktivitet i ett 

livslångt perspektiv. Dessutom presenteras hur de centrala begrepp som utgör en röd tråd i 

arbetet skall förstås.  

3.1 Vad innebär fysisk aktivitet? 

För att förtydliga och kunna analysera arbetets resultat, krävs en definition av vad begreppet 

fysisk aktivitet innebär. Fysisk aktivitet omfattar alla rörelser som leder till en ökad 

energiomsättning. Detta motsvarar alla typer av muskelaktivitet, exempelvis friluftsliv, 

trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, träning eller motion. Fysisk aktivitet är således 
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inte detsamma som motion eller träning. Träning innebär att man har en tydlig målsättning i 

syfte att öka sin individuella prestationsförmåga genom olika typer av fysisk aktivitet. Motion 

utgör en medvetet vald fysisk aktivitet som utförs i syfte att öka sitt välbefinnande, för att nå 

en bättre hälsa eller för att det är lustfyllt eller skönt att röra på kroppen. Den fysiska aktivitet 

som inte innebär schemalagd motion eller träning utgör den största delen av en veckas 

förbrukning av energi. Detta kan vara aktiviteter som cykla till skolan eller jobbet, arbeta i 

trädgården och att använda trapporna istället för hissen.  

 

Det finns en stor hälsopotential i att öka människors totala fysiska aktivitetsnivå på fritiden 

och på arbetet/skolan. Hela 80 procent av den vuxna befolkningen som är över 30 år gamla, är 

antingen helt inaktiva eller är inte tillräckligt fysiskt aktiva. (Kallings & Leijon 2003, s. 17f) I 

mitt arbete innebär därför fysisk aktivitet all typ av rörelser och aktiviteter som ökar 

energiomsättningen. Att eleverna regelbundet och frivilligt ägnar sig åt fysiska aktiviteter som 

innebär någon typ av ansträngning. Fysik aktiviteter spelar en viktig roll i individers 

hälsotillstånd (Engström 2011, s. 10).  

3.2 Hälsa 

År 1948 definierade Världshälsoorganisationen (WHO) hälsa enligt följande: 

 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaron av sjukdom eller handikapp. (WHO 1948) 

 

Definitionen kom att utsättas för kritik i samband med att man ansåg att begreppet var för 

utopiskt och att kraven för hälsa är så pass höga att ingen kommer kunna uppnå ett 

fullständigt välbefinnande. År 1986 definierades hälsa som en resurs: 

 

Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt koncept som 

betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga. (WHO 1986) 

 

Raustorp menar att hälsa på en individuell nivå benämns som hälsa medan på en samhällelig 

nivå kallas det för folkhälsa. En bred syn på hälsa omfattar såväl fysisk, psykisk, social och 

andlig hälsa. Alla hänger samman och omfattas av faktorer som kost, fysisk aktivitet, 

relationer, avspänning, självbild, identitet och mening. (Raustorp 2004, s. 64f) 
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Antonovsky som är professor i medicinsk sociologi antar ett salutogent perspektiv på 

hälsobegreppet. Han ville komma fram till orsakerna till att människor håller sig friska trots 

motgångar och påfrestelser. Tillvaron ryms med en rad svårigheter som människan måste lära 

sig att handskas med. Denna förmåga är beroende av om man lyckas skapa en meningsfull 

samvaro. Känslan av sammanhang består av följande tre delkomponenter:  

 Meningsfullhet, som innebär att man upplever engagemang, motivation och att man 

själv kan göra något åt sin situation. 

 Hanterbarhet, att man inte faller offer för omständigheterna, utan själv har en förmåga 

att påverka dessa. 

 Begriplighet, att skeenden och händelser i livet går att förklara och förstå sig på. 

 

Att uppleva en känsla av sammanhang spelar en betydelsefull roll för hälsan och för 

undervisningen i skolan. Känsla av sammanhang (KASAM), ett salutogent perspektiv på 

hälsa, är det synsätt som motsvarar hälsa i det här arbetet. Att eleverna senare i livet upplever 

hälsa, innebär således att de upplever meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. 

(Antonovsky 2005, s. 43ff)  

 

3.3 Ett livslångt lärande  

I Skollagen (2010:800) står det att utbildningen inom skolväsendet syftar till att främja 

elevernas utvecklig, lärande och en livslång lust att lära. Ett livslångt lärande innebär att: 

 

[…]individen är kapabel att lära sig under hela sin livstid. Livslångt lärande förutsätter att 

individen själv söker kunskap inte endast vid utbildningsinstitutioner, utan även på arbetsplatser 

och i vardagslivet. (Nationalencyklopedin) 

 

I dagens samhälle dominerar en positiv uppfattning om det livslånga lärandets betydelse. Det 

ligger en stark betoning på individens ansvar för det egna livslånga lärandet. Detta i sin tur 

överför ett ansvar på exempelvis lärare att delta i utformandet av framtidens samhälle genom 

att erbjuda eleverna så goda kunskaper om ett livslångt lärande som möjligt. (Olausson 2005, 

s. 15) Holmqvist och Nilsson menar att elever som möter lärare som själva utvecklar sitt eget 

livslånga lärande, sätter igång elevernas lärande som stimulerar till ökad nyfikenhet. De tar 

avstånd från lärande i form av reproduktion och menar istället att lärande innebär en ökad 

förståelse och nya perspektiv på att se på omvärlden. (Holmqvist & Nilsson 2005, s. 52f 
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Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) beskriver 

sambandet mellan att vara fysisk aktiv som barn och hur aktiv man sedan blir som vuxen. De 

menar att barn och unga som är fysiskt aktiva oftare håller sig friska senare i livet. En hög 

fysisk aktivitet som ung ger bättre syreupptagningsförmåga som vuxen. De barn som är 

inaktiva under sin fritid är de som bäst skulle gynnas i fall skolan inför en timme fysisk 

aktivitet dagligen. De elever som redan är fysiskt inaktiva på sin fritid rör sig även mindre på 

lektionerna i idrott och hälsa. (NCFF skriftserie 2005:1, s. 5ff) 

 

Engström har gjort omfattande studier i vilka han avsett att undersöka kroppsövningskulturer 

och människors engagemang gällande fysisk aktivitet. Bland annat vad som händer med 

engagemanget med stigande ålder, vuxnas frivilligt valda aktiviteter på fritiden och barn och 

ungas idrottsutövning. (Engström 2010, s.7) Hans studier visar att de idrottsliga erfarenheter 

man gör som ung har betydelse för om man fortsätter vara fysiskt aktiv i vuxen ålder. Det är 

viktigt att erhålla erfarenheter från många olika former av idrotter. (Engström 2011, s. 9)  

 

De former av fysisk aktivitet som är vanligast vid medelåldern är fysisk träning, rekreation 

och naturmöte. De barn vars smak harmoniserar med dessa praktiker får ett större inflytande 

på fortsatta motionsvanor än idrottspraktiker som innebär tävling och rangordning. Det finns 

signifikanta samband mellan omfattning av idrott på fritiden, gymnastikbetyg, medlemskap i 

idrottsförening samt erfarenheter ifrån friidrott, terränglöpning, orientering, skidåkning, 

gymnastik, dans och balett som 15 åring med senare motionsvanor. (Engström 2010, s. 104f) 

 

Idrottslärare har ett ansvar att oftare lyfta fram de aktiviteter som har störst potential att 

överföras till vuxenlivet:  

 

Physical educators must recognize which activities have the greatest carry-over value into adult 

life, and aim to provide more opportunities for all students to experience these activities. 

(Fairclough, Stratton & Baldwin 2002, s.70f) 

 

Det är mer troligt att elevernas engagemang för fysisk aktivitet består om lektionerna i idrott 

och hälsa stimulerar dem till upplevelser av självbestämmande och att de känner sig duktiga 

utifrån den egna förmågan. (Ibid) 
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Livslånga aktiviteter kännetecknas just av att de lätt kan överföras till vuxenlivet för att 

aktiviteterna generellt enbart kräver en eller två deltagare. Detta ”överföringsvärde” innebär 

att de inte ska krävas för mycket struktur, organisation eller utrustning för att genomförandet. 

Aktiviteterna förbättrar hälsan eller bibehåller den hos de vuxna utövarna. Lagsporter och 

gymnastik har inte ett överföringsvärde eftersom de antingen kräver för många deltagare, att 

det inte är en populär aktivitet eller att det inte är troligt att man fortsätter med dem i vuxen 

ålder. (Ibid) 

3.4 Upplevelser av ämnet idrott och hälsa 

I projektet Skola-Idrott-Hälsa genomfördes en intervjustudie där man delvis behandlade 

idrottslärares mål med ämnet. Förutom att de strävar efter att eleverna ska ha roligt uttrycker 

de intervjuade lärarna att ämnet ska stimulera till en vilja att vara fysisk aktiv livet ut, i syfte 

att förbättra hälsan. Intresset ska även finnas på elevernas fritid och bestå när eleverna blir 

vuxna. (Thedin Jakobsson 2004, s. 107f)  

 

Intressant för mitt arbete är dessutom tidigare forskning som behandlar elever i grundskolans 

senare års upplevelser och uppfattningar av ämnet idrott och hälsa. De aktiviteter som flickor 

respektive pojkar uppskattar mest är boll- eller racketspel, visar en undersökning. Var fjärde 

flicka tyckte bäst om dans, motionsmusik eller aerobics, medan nästan ingen pojke hade 

någon av dessa aktiviteter högt upp i sin rangordning. Trots att dans var mer populärt bland 

flickorna var det hela 75 procent av flickorna som föredrog någon annan aktivitet framför 

dansen. Samma elever fick välja tre aktiviteter som de tyckte sämst om. Bland flickorna var 

orientering det minst omtyckta momentet och för pojkarna var det dans. Hälften av pojkarna 

tycker inte om dans och hälften av pojkarna har inte något emot dans. (Redelius 2004, s. 158f) 

 

Vidare menar hon att i grundskolans senare år uppfattar generellt många elever att idrott och 

hälsa är ett mycket roligt ämne, men det finns även en negativt inställd grupp till ämnet. 

Anledningen till dessa elevers negativa uppfattning grundar sig i upplevelsen av att inte vara 

tillräckligt bra i de aktiviteter som utförs, eller i att de finner vissa aktiviteter tråkiga. De som 

gillar ämnet känner sig duktiga och anser att det är skönt med ett avbrott från det vanliga 

skolarbetet. De finner dessutom stimulans i att få röra på sig, trötta ut sig och för att ämnet 

anses vara fritt. Enligt elevernas svar utgör görandet en mer central roll än själva lärandet. 

Eleverna svarar att de gör olika aktiviteter snarare än att de lär sig olika saker, men detta 

betyder inte att eleverna inte anser att det lär sig något. (Ibid, s. 164)  
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3.5 Strategier för fysisk bildning 

Raustorp sammanfattar i ett kapitel i boken Att lära fysisk aktivitet en rad strategier som lärare 

kan använda i syfte att främja livslång aktivitet hos eleverna. De aktiviteter som skapas ska 

helst tillåta att eleverna själva kan välja arbetsbelastning och intensitetsnivå. Det ska även 

finnas chans att ta igen sig efter intensiva aktiviteter. Aktiviteterna ska dessutom vara lagom 

utmanande. Det innebär att dessa ska vara möjliga att uppnå med hjälp av lite träning eller 

övning.  Känslan av att lyckas och känslan av att ha roligt är viktiga komponenter i syfte att få 

eleverna att fortsätta delta. Så stor del av lektionen som möjligt bör ägnas åt aktivitet och 

rörelse. Väntetider bör undvikas. (Raustorp 2004, s.45ff) 

 

Fysiska aktiviteter som går att utöva över generationsgränserna bör prioriteras. Aktiviteter i 

vilka till exempel föräldrar och barn kan mötas och utöva tillsammans. Eleverna ska tillåtas 

påverka valet av aktivitet, eftersom det personliga intresset är en grundförutsättning för att en 

elev ska känna att den vill fortsätta med en aktivitet. Ett sätt kan vara att skapa ett 

frågeformulär, i vilket eleverna får beskriva sina intressen och identifiera de aktiviteter som 

de tycker om. Denna metod ger utöver kännedom om elevernas upplevelser, även eleverna en 

ärlig chans till påverkan och inflytande. (Ibid) 

 

Eleverna ska tränas i att värdera det egna deltagandet högre, det vill säga själva processen och 

inte produkten. Produkten kan vara att man är vältränad. Lärarens arbete ligger i att 

uppmuntra till deltagande och att få eleverna att känna sig stolta över sin insats. Det är även 

viktigt att kontinuerligt diskutera värdet av fysisk aktivitet. Att understryka vikten av en aktiv 

och hälsosam livsstil och att fysisk aktivitet utgör en friskfaktor. Eleverna ska lära sig att de 

själva kan påverka detta och att de har ett ansvar för sitt eget välmående. A och O är att 

eleverna lär sig sätta upp realistiska mål och positivt utmanande mål. För att öka elevernas 

självständighet ska man träna eleverna i att värdera sig själva och i att bedöma sin egen insats. 

Slutligen kan lärarna stimulera en livslång aktiv livsstil genom att visa intresse för elevernas 

intressen som de utövar på fritiden. En intresserad lärare öppnar för bättre möjligheter att 

bekräfta och utveckla sina elever. (Ibid.) 

 

Isberg har skrivit en avhandling, Viljan till fysisk aktivitet, som belyser just motivgrunder för 

elevernas vilja till fysisk aktivitet. Hennes slutsatser är att om man vill att elever ska fortsätta 

vara fysiskt aktiva är det viktigt med varierande upplevelser av olika idrottsaktiviteter. 
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Läraren utgör en stor motivationsfaktor i syfte att motivera de ungdomar som inte är aktiva 

inom föreningsidrotten till att utöva fysisk aktivitet. Hon har dessutom genomfört en 

undersökning som visar att hennes redskap ”Träningsdagboken” med tillhörande 

feedbackkomponent har motiverat fysiskt inaktiva ungdomar att fortsätta vara fysiskt aktiva i 

vuxen ålder. (Isberg 2009, s. 111) 

4 Teoretiskt perspektiv 

Min valda teoretiska ingång är ett idrottsdidaktiskt perspektiv. Anledningen till att detta 

perspektiv tas i bruk är för att jag syftar att beskriva just hur lärarna arbetar i syfte att främja 

ett bestående intresse för fysisk aktivitet, samt hur man arbetar och kan utveckla de olika 

momenten i samma syfte. För att smalna av den teoretiska ansatsen ytterligare, analyseras 

resultatet utifrån det didaktiska begreppet bildning.  

4.1 Didaktik 

Det var under slutet på 1990-talet som ett nytt begrepp kom att debutera inom skolväsendet. 

Didaktiken som begrepp hade förvisso funnits tidigare och återkom på 80-talet efter decennier 

av frånvaro. Nyttan med begreppet beskrivs som att didaktikens problem är lärarens problem. 

Därför utgör det didaktiska perspektivet ett helhetsperspektiv. Metodiken inom skolans värld 

behandlar undervisningsmetoderna i sig eller med anknytning till ett bestämt 

undervisningsinnehåll. Pedagogiken rör en rad olika problem som eleverna och lärarrollen, 

inlärning och utlärning och en del metodiska frågor. Didaktiken granskar skolans 

måldokument med analytiskt vetenskapliga ambitioner i syfte att försöka fastställa deras 

faktiska innebörd och konsekvenser. Deras samband med en bestämd kultur, ett bestämt 

samhälle eller en bestämd historisk situation. Skolproblem betraktas som beroende av 

varandra och lärarens uppgift eller problem är att ständigt fatta beslut om bästa möjliga sätt att 

agera i varje unik undervisningssituation. Didaktiken blir således vetenskapen om all faktorer 

som påverkar undervisningen och dess innehåll. (Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 13ff) 

 

Idag brukar man välja att sammanfatta didaktikens kunskapsintresse i frågorna: vad? varför? 

och hur? Frågorna utgör en poäng för ett didaktiskt resonemang. Dagligen besvaras frågorna 

inför varje lektion av lärarna. Innan lektionsstart har läraren tagit ställning till vad de ska 

behandla under dagens undervisning. De har en idé om varför det är viktigt samt hur de och 

eleverna ska gå tillväga. (Ibid, s. 18f) Didaktik kan sammanfattas som en symbios mellan 
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komponenterna pedagogik, metodik och ämnesteori (Annerstedt, Peitersen, & Rønholt 2001, 

s. 11) 

4.2 Idrottsdidaktik 

Den teori och praktik som rör problem och frågor kring idrott-undervisning, -fostran och -

utbildning, kallas för idrottsdidaktik. Idrottsdidaktikens uppgift i stort är att utmana och 

undersöka idrottens praktiker, formulera problemställningar, ställa relevanta frågor samt inta 

ett reflekterande förhållningssätt. De erfarenheter man vinner från praktiken används i sin tur 

för att ställa frågor om de teorier som används i samband med idrottsundervisningen. 

Idrottsdidaktiken strävar efter att förbättra och utveckla ämnet. (Ronholt, s. 12) Schenker 

definierar det idrottsdidaktiska begreppet enligt följande i sin avhandling:   

 

Idrottsdidaktik, som redskap för reflektion över idrottsundervisning, förenar med hjälp av olika 

begrepp mikroperspektiv i form av natur- och beteendevetenskaplig kunskap om lärande och 

människokroppen i rörelse med makroperspektiv i form av humanistisk-samhällsvetenskaplig 

kunskap om lärande, undervisning och idrottsutövande i samhället. (Schenker 2011, s. 103) 

 

4.2.1 Bildning  

Begreppen didaktik- och idrottsdidaktik är konstruerade och båda omfattar föreställningar om 

lärande och bildning (Schenker 2011, s. 108). Eftersom idrottsdidaktik utgör ett vitt begrepp 

och eftersom arbetet fokuserar på fysisk aktivitet och hälsa i ett livslångt perspektiv, har jag 

valt att avgränsa mig till bildningsbegreppet och smalnat av till fysisk bildning. Ämnet idrott 

och hälsa har fyra potentiella bildningsdimensioner, kroppslig, social, idrottslig och personlig. 

Kompetenserna är integrerade och för eleverna utvecklas dessa genom erfarenheter inom 

idrottsundervisningen. (Ronholt 2001, s.148ff) 

4.2.2 Fysisk bildning 

Om bildning avser att individen införlivas med kunskap som är applicerbar både i handling 

och i tanke, innebär fysisk bildning kompetenser och kunskaper inom idrottskulturen och det 

fysiska kunskapsområdet (Ekberg 2009, s. 235).  

 

En regelbunden, funktionell fysisk aktivitet är avgörande för att kunna uppnå en god hälsa. 

Det finns en problematik i föreställningen om att ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna en 

god aerob förmåga. Fysisk aktivitet innebär mer än god kondition, det är därför viktigt att 
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skilja på termerna aerob arbetsförmåga och fysisk aktivitet. Aerob arbetsförmåga är ett 

attribut medan fysisk aktivitet utgör ett beteende. (Ekberg & Erberth 2000, s. 47)  

 

Fysisk aktivitet utgör även ett beteende och en livsstil som är mycket angeläget att skolan 

uppmuntrar och stimulerar till. För att uppnå kontinuitet är det viktigt att uppleva mening, 

sammanhang och rörelseglädje i det man gör. Motivation till rörelse skapas genom kunskaper 

att värdera olika aktiviteter. Ett naturligt förhållande till fysisk aktivitet går hand i hand med 

om vi lyckas nå hälsa och en aktiv livsstil. Dessa faktorer bör tas i hänsyn till vid planering 

och samtal i ämnet idrott och hälsa. (Ibid. s. 36f)  

 

Begreppet fysisk bildning kan syfta till att man inom ämnet idrott och hälsa arbetar med 

kroppen som redskap. Detta utgör således det fysiska. I aktuellt sammanhang står 

bildningsbegreppet för att eleverna utvecklar en förståelse och kunskapsväxt inom 

ämnesområdet. Hela människan är involverad och bildning syftar till att omvandla individen 

och inte enbart att ge henne kunskaper. (Ibid. s. 7)  

5 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera och analysera hur lärare inom skolan arbetar för att 

skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och hälsa hos eleverna. Jag kommer dessutom 

att undersöka om lärarna har några förslag på hur man kan utveckla de olika momenten
1
 för 

att främja elevernas livslånga, aktiva livsstil.  

 

För att besvara syftet utgår jag från följande frågeställningar: 

 Vad innebär ett livslångt lärande?  

 Vilka undervisningsstrategier beskriver lärare i idrott och hälsa att de har i syfte 

etablera en grund för en aktiv livslång livsstil? 

 Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att utveckla de olika momenten i syfte att 

främja elevernas livslånga lärande om fysisk aktivitet och hälsa? 

                                                 
1
 Bollspel, dans, gymnastik, friidrott, orientering, friluftsliv, simning och hälsa. 
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6 Metod 

6.1 Val av metod 

Både kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas för att ge en ökad förståelse för hur 

människor handlar och reflekterar samt hur samhället fungerar. Skillnaden ligger i att 

kvantitativ forskning är inriktad på siffror och statistik medan kvalitativ forskning istället är 

intresserad av att tolka och analysera information, till exempel i form av sociala sammanhang 

eller processer. (Holme & Solvang 1997, s. 76) Vidare är en kvalitativ ingång lämplig när 

syftet är att förstå människors olika handlingsmönster, reaktioner och resonemang (Trost 

2010, s. 32). Den kvalitativa metoden är ontologisk i den bemärkelsen att den kännetecknas 

av en närhet till forskningsobjektet och enheterna i studien. Den vill komma enheterna nära 

inpå livet, i syfte att förstå världen ur deras perspektiv. (Holme & Solvang 1997, s. 92)  

 

För att uppfylla syftet med mitt arbete har jag valt en kvalitativ metod baserad på intervjuer. 

Valet grundar sig i min önskan om att ge respondenterna utrymme att delge mig sina egna 

upplevelser och redogörelser. Jag är intresserad av respondenternas berättelser om deras 

idrottsdidaktiska arbete och om ämnet idrott och hälsas utvecklingsaspekter. Kvalitativa 

personliga intervjuer lämpar sig just när avsikten är att utveckla en förståelse för upplevelser 

och kunna finna mönster (Trost 2010, s. 32). 

6.2 Urval och avgränsning 

Vid forskning och inom urvalsprocessen bör forskaren sträva efter att resultatet blir så 

generellt som möjligt. Med detta menas att urvalsgruppen representerar alla andra människor 

som kan betraktas som jämförbara med den undersökta gruppen. Vid ett sådant urval är det 

därför inte en hel population som studeras. Urvalsgruppens resultat representerar en miniatyr 

av hela populationen, förutsatt att urvalet gjort på ett korrekt sätt. (Patel & Davidson 2011, s. 

112) Lärare i ämnet idrott och hälsa i högstadiet och gymnasiet motsvarar populationen för 

mitt arbete. Enligt Trost är det vid kvalitativa studier lämpligt att sträva efter en stor variation 

och inte efter likartade respondenter. För att garantera variation är ett strategiskt urval 

lämpligt. Trosts metod går ut på att skapa olika celler som representerar ett antal 

karakteristiska variabler. Vid studier som innehåller cirka fem intervjuer bör varje cell enbart 

bestå av en person. (Trost 2010, s. 137f)  
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Mitt urval är strategiskt i den bemärkelsen att det syftar till variation i form av ålder, kön och 

utbildning. Respondenterna är av olika kön och mellan 28 och 59 år gamla. Deras 

gemensamma nämnare är att de alla arbetar som lärare i idrott och hälsa på högstadiet och 

gymnasiet. För att uppfylla kraven för ett strategiskt urval är det rimligt att göra ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att man tar vad man har tillgång till. Därför har det således 

kontaktats personer som jag kommit i kontakt med under utbildningens gång. Vid kvalitativa 

studier menar Trost att det är att föredra ett begränsat antal intervjuer. Fyra till fem är ett 

rimligt antal, eftersom de skall vara väl genomförda och eftersom etik och kvalité bör vara i 

främsta rummet. (Ibid, s. 140ff) I arbetet har fyra lärare intervjuats eftersom det blev ett 

bortfall.  

6.3 Genomförande 

Det första steget jag vidtog i genomförandet var att kontakta respondenterna för att höra om 

de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. I samband med den första kontakten 

informerades de om syftet med arbetet. Efter deras samtycke fick de information om de etiska 

rättigheterna och förutsättningarna för intervjun. Intervjufrågorna konstruerades efter 

rekommendationer från forskningsmetodisk litteratur och godkändes av min handledare. Jag 

valde att genomföra en pilotstudie i syfte att undersöka frågornas relevans för att besvara 

arbetets syfte och frågeställningar. Intervjuerna genomfördes antingen på lärarnas respektive 

arbetsplatser eller i lugna cafémiljöer, beroende på vart respondenterna önskade att intervjun 

skulle äga rum. Anledningen till att jag lät respondenterna välja plats grundade sig i min tanke 

om att de skulle känna sig trygga och avslappnade på platsen.  

 

Intervjuerna spelades in i syfte att i efterhand kunna gå igenom materialet i lugn och ro. 

Fördelarna med att spela in är just att man kan lyssna upprepade gånger på materialet. 

Nackdelarna är att det tar lång tid att transkribera materialet. (Trost 2010, s.74f) Samtliga 

intervjuer utgick från frågemanualen (se bilaga 2). Funktionen hos min frågemanual har 

således varit att utgöra en slags lista av de teman jag avsett att undersöka, dock har 

respondenterna getts friheten att tala fritt om de börjat samtala utanför frågorna. Jag har 

dessutom inte haft för avsikt att enbart fokusera på frågorna utan gett plats för de naturliga 

följdfrågor som dök upp under intervjuns gång. Intervjuerna tog mellan 20 och 40 min att 

genomföra. 
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6.4 Databearbetning och analysmetod 

Respondenterna gav sitt samtycke till inspelning och transkribering. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av ett verktyg på min mobiltelefon. Alla intervjuer finns även tillgängliga i 

utskriftsform. Vid transkriberingen är det viktigt att hänsyn tas och att respekt ges till 

respondenternas integritet. Med det menar Trost att direkta citat från talspråket inte är att 

föredra. Det är med andra ord inte relevant att ge vare sig detaljerad information om 

respondenterna eller redovisa utfyllnadsuttryck som ”liksom”, ”eh” eller ”typ”. Talspråket får 

utan problem skrivas om till skriftspråk. (Trost 2010, s. 127ff)  

 

Jag har valt att använda fiktiva namn i syfte att anonymisera respondenterna, men även för att 

jag inte avser att göra varken ålder eller kön till någon variabel i analysen av resultatet. Detta 

understöds av Trost resonemang. Han menar att ålder och kön inte är intressanta vid 

kvalitativa studier i vilka man avser att beskriva människans upplevelser och reflektioner. 

(Ibid, s. 27f) För att analysera utskrifterna valde jag att använda mig av olika färger som 

symboliserade olika teman. Understrykningarna i texten hjälpte mig att se återkommande 

teman och mönster. I resultatet tilldelas de fyra respondenterna bokstäverna A, B, C och D.  

6.5 Tillförlitlighetsfrågor  

Reliabilitet och validitet utgör de krav som ställs för att arbetet ska uppnå ett vetenskapligt 

värde. Inom kvalitativ forskning omfattar validiteten hela forskningsprocessen. Reliabilitet 

innebär graden av tillförlitlighet i ett arbete. Varje kvalitativ studie är unik i sitt slag och 

kännetecknas av en bred variation. Därför anses den vara tillförlitlig om forskaren noggrant 

beskriver de val som gjorts under processen, är noga med de etiska aspekterna samt tydliggör 

hela forskningsprocessen. Själva intervjuerna bör vara strukturerade, inspelade och 

transkriberade. Om intervjufrågorna är utformade så att de lyckas fånga det unika i varje 

situation och om det framstår en variation mellan respondenternas svar, anses kvalitativa 

studier visa på hög reliabilitet. (Patel & Davidson, 2011, s. 104ff)  

 

För att svara på kraven om tillförlitlighet har jag varit noga med att förklara varje steg i 

arbetsprocessen. De etiska ställningstagandena är noga framskrivna och samtliga intervjuer är 

transkriberade. Läsaren kan således själv skapa sig en uppfattning om arbetets tillförlitlighet 

och kunna genomföra en liknande studie. För att försäkra mig om att mina intervjufrågor 

möjliggjorde att arbetets frågeställningar och syfte besvarades, valde jag att genomföra en 
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pilotstudie. Respondenterna fick inte ta del av frågorna innan intervjun ägde rum av den 

anledningen att jag inte ville ha de svar de ansåg att jag förväntade mig. Arbetet blir således 

tillförlitligt eftersom att resultatet visar på en bred variation och unika svar från 

respondenterna.  

6.6 Etiska aspekter 

De forskningsetiska principerna är något som forskare bör ta hänsyn till, eftersom de utgör 

normer och riktlinjer för forskarens förhållningssätt till respondenterna. Principerna har 

grundligt studerats, nyttjats och tagits hänsyn till vid bearbetning av materialet och vid 

genomförandet av intervjuerna. Det finns fyra forskningsetiska principer inom ramen för 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Enligt informationskravet bör forskaren ge 

respondenterna den information som är lämplig att känna till rörande dess medverkan. De 

skall med andra ord upplysas om deltagandets frivillighet, rätten till att avbryta sin medverkan 

samt vilka villkor som rör deltagandet. Informationen ska erhålla allt som kan tänkas inverka 

deras villighet att medverka i studien. (Vetenskapsrådet 2002, s. 6f)  

 

Samtyckeskravet rör de aspekter om respondenternas egenrätt att själv bestämma om de vill 

delta i studien, samt rätten till att bestämma förutsättningarna för dess deltagande. Om de 

väljer att avbryta sin medverkan skall detta inte innebära några negativa konsekvenser för 

respondenterna. Deltagarnas rätt till identitetsskydd i form av skydd av personuppgifter och 

dylikt är kravet om konfidentialitet. Kravet innebär att det inte skall vara möjligt att 

identifiera deltagarna. Nyttjandekravet innebär att den information som insamlas om 

deltagarna ska enbart användas i studien och får under några omständigheter inte användas i 

ovetenskapliga sammanhang eller för kommersiellt bruk. (ibid, s. 9ff) Deltagarna i mitt arbete 

har före intervjuerna informerats i skriftlig form om deltagandes frivillighet, rätten till 

självbestämmande, anonymitet och att insamlad data enbart kommer att användas i arbetet. 

Vid samtliga intervjuer har kraven upprepats muntligt för att påminna respondenterna om dess 

rättigheter i samband med deltagandet i mitt arbete. För att skydda deltagarnas identitet har 

jag valt att använda mig av fiktiva namn i form av versalerna A, B, C och D i 

resultatpresentationen.  
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7 Resultatpresentation 

Resultatet redovisas i form av övergripande teman från arbetets frågeställningar och tar sin 

utgångspunkt i lärarnas svar på intervjufrågorna (se Bilaga 2). De teman som tas upp är 

läraranas mål med undervisningen i idrott och hälsa samt lärarnas ståndpunkt om vad ett 

livslångt lärande innebär. Föregående besvarar den idrottsdidaktiska frågan varför.  

 

Ett stort fokus riktas mot de didaktiska frågorna vad och hur, i syfte att besvara arbetets 

frågeställningar. För att besvara frågan vad redogörs vad lärarna anser att man inom varje 

moment bör främja, samt vad man kan utveckla inom de olika momenten i syfte att stimulera 

till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och hälsa. För att ge en inblick i hur 

respondenterna går tillväga presenteras vilka strategier lärarna har i syfte att främja det 

livslånga lärandet.  

 

Efter resultatpresentationen följer en analys för varje presenterat område. I förhållande till 

idrottsdidaktik och det centrala begreppet bildning analyseras materialet. De frågor och svar 

som inte är relevanta för att besvara arbetets syfte och frågeställningar, utesluts i 

resultatredovisningen. Respondenternas uttalanden från det transkriberade materialet 

presenteras i blockcitat.   

7.1 Varför  

7.1.1 Mål med undervisningen 

På frågan vilka mål lärarna har med sin undervisning i idrott och hälsa svarade lärarna att de 

strävar efter att eleverna ska ha roligt, att de ska fatta ett intresse för idrott och att de ska 

utveckla sitt hälsotänk. Lärare A berättar om vikten av lustfyllda lektioner. 

 

 Målet för mig är att de ska tycka att det är så kul. De ska tycka att det är så kul att de vill göra 

det på fritiden sen. (A) 

 

Vidare berättar A att en förutsättning för att skapa roliga lektioner är att eleverna lär sig en bra 

teknik och att det finns tillgång till bra material och anläggningar. Lärare B menar att det är 

viktigt att idrottslektionerna bidrar till elevernas intresse. Vidare vill B att eleverna ska lära 

sig sambandet mellan en fysisk aktiv livsstil och ett fysiskt, psykiskt och socialt välmående.  
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Mitt mål med undervisningen är att de ska fatta ett intresse för idrott och hälsa. (B) 

 

Lärare C, som arbetar på ett yrkesgymnasium pekar på att idrottsundervisningen är viktig för 

ungdomarnas framtida yrke och att målet är att etablera en fysisk grund.  

 

I idrott och hälsa kursen är målet att där ska alla vara med och bygga en fysisk… ska bygga en 

hållbar utveckling så att den fysiska aktiviteten, så att man tränar hela tiden, samt att lägga en 

grund så att man sen kan sköta en rehabiliteringsträning så att man kan skippa yrkesskador. (C) 

 

Likt Lärare B är Lärare D inne på hälsa och vikten av förståelse. Läraren vill dessutom att 

eleverna ska ha vidgat sina perspektiv från att inte bara se värdet i bollsporter utan att de även 

finner aktiviteter i naturen, i vatten och till rörelse meningsfulla senare i livet. 

 

Dels öka förståelsen för hälsa, idrott och dels få ett större hälsotänk och få eleverna att må bättre. 

(D) 

7.1.2 Ett livslångt lärande 

Under intervjun fick respondenterna frågan vad ett livslångt lärande för eleverna innebär för 

dem. Det som genomyrar deras svar är att man bör lyckas etablera en grund för intresset för 

fysisk aktivitet på lektionerna i idrott och hälsa, som förhoppningsvis varar livet ut. Fritiden 

och vikten av roliga lektioner betonas också. 

 

Det är viktigt att de på någon form av nivå fortsätter att idrotta och aktivera sig själva på ett eller 

annat sätt och att vi i skolan är en bas och en form av startsträcka för eleverna att fortsätta sin 

fysiska aktivitet och läran om hälsan. (D) 

 

Lärarna är också inne på vikten av att eleverna på egen hand fortsätter att idrotta samt att de 

har nytta av dessa kunskaper i sitt kommande yrke.  

 

För mig så är ju ett livslångt lärande att man tar del av det jag gör eller det vi lär ut och använder 

det under hela sin yrkestid…De behöver ha en fysisk grund för att orka med att vara 

byggarbetare eller elektriker och då är det bra om jag har lärt de hur man förebygger 

förslitningsskadorna inom de yrkena. (C) 
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Ett livslångt lärande ja men det är ju alltså att de som sagt lite tidigare att de fortsätter och 

kommer in på kanske nya idrotts- eller hälsotänk över huvudtaget, så att de gör det på fritiden. 

Dels både fysiskt och psykiskt och även att de tänker på kosten också. (B) 

 

De ska lära sig rätt från början, då blir det ju roligt och då kommer de att hålla på. Då tänder 

man ett intresse som förhoppningsvis är livslångt. (A) 

Analys  

Didaktikens varför besvarar frågan varför man undervisar om eller i något (Schenker 2011, s. 

40). Respondenternas har en didaktisk utgångspunkt kring de mål de har med sin 

undervisning och de har ett liknande resonemang. Målet för lärarna är att ge eleverna fysisk 

bildning som varar livet ut. Syftet eller varför de undervisar i idrott och hälsa är för att 

etablera en grund eller ett intresse för idrott och hälsa. Undervisningen ska vara rolig och 

stimulera till att eleverna vill vara fysiskt aktiva på fritiden. En lärare betonar dessutom att 

eleverna ska må bra i sammanhanget. Lärarnas mål med undervisningen går hand i hand med 

deras åsikter om vad ett livslångt lärande innebär.  

 

Lärarna anser att det viktigaste målet med idrott och hälsa är att just stimulera till ett livslångt 

intresse för fysisk aktivitet och hälsa. För att uppnå detta beteende eller livsstil ska läraren 

skapa mening, rörelseglädje och ett sammanhang. Ett livslångt lärande har paralleller till 

fysisk bildning. Hela människan ska vara involverad och ett naturligt förhållande till fysisk 

aktivitet påverkar hur aktiv man blir senare i livet. (Ekberg & Erberth 2000, s. 36f). Lärarnas 

syn på ett livslångt lärande och deras mål med undervisningen i idrott och hälsa visar på ett 

didaktiskt resonemang där den fysiska bildningen står i centrum.  

7.2 Hur 

7.2.1 Strategier 

Respondenterna tillfrågades om de använder sig av några specifika strategier i undervisningen 

för att stimulera till elevernas livslånga intresse för fysisk aktivitet och hälsa. Dessa strategier 

motsvarar generella idrottsdidaktiska svar och inte specifika strategier för idrottsämnets 

moment. Strategier och utvecklingsaspekter för varje enskilt moment presenteras längre fram.  

 

De tillfrågade lärarna delar uppfattningen om strategin om att lektionerna ska vara roliga. 

Andra känslor hos eleverna som värdesätts är meningsfullhet och trygghet. Positiva 

upplevelser bidrar till ett livslångt lärande. Man bör skapa bra relationer till eleverna genom 
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att visa intresse för deras fritidsintressen och för vilken typ av fysisk aktivitet de föredrar. 

Feedback utgör en strategi för att utveckla elevernas färdigheter. 

 

Man tar sig tid att prata med eleverna vad de kan tänkas syssla med på sin fritid. Ofta följer man 

eleverna under en lång tid och då kan man höra sig för om de har anammat någon aktivitet från 

idrotten eller vad de sysslar med på fritiden. (D) 

 

Goda relationer i klassen skapas genom samarbetsövningar, som med fördel bör genomföras 

när klassen är ny.  

 

Under lektionerna i idrott och hälsa ska eleverna få prova på en rad olika aktiviteter. 

Aktiviteterna skall ha rätt nivå för eleverna och man bör helst inte känna sig uttittad. Läraren 

bör applicera pedagogiska regler för att skapa större delaktighet och jobba med progression 

för att eleverna ska utvecklas.  Eleverna ska ges rätt förutsättningar, rörelsemönster och teknik 

för att lyckas.  

Det ska vara roligt! Och sedan att ge dem en bra teknik så att det blir roligt. Om du är duktig på 

någonting då är det roligare. Då vill man liksom hålla på. (A) 

 

Jo jag försöker med progressionstänk och metodiktänk väldigt mycket. Att man börjar med 

någonting som stimulerar många, att de fångar upp ett intresse. Att man tycker att det är lätt på 

något sätt. (B) 

 

En strategi är att ge eleverna inflytande, låta eleverna hålla i lektioner och förhandla med 

eleverna för att nå fler.  

 

Sedan låter jag gärna eleverna vara med och bestämma. Eleverna får väldigt gärna lägga upp så 

att man planerar egna lektioner. (C) 

 

Analys 

Respondenternas idrottsdidaktiska verktyg kan kategorieras i tre olika teman. Lärarnas svar är 

antingen att de vill stimulera till en viss känsla hos eleverna eller att de vill skapa en viss 

stämning på lektionerna. Eleverna ska känna meningsfullhet och glädje i det de gör. Lärarna 

strävar efter att miljön på lektionerna präglas av gruppdynamik, samarbete och laganda. En 

tredje aspekt på lärarnas strategier är att de sätter sig själva i det främsta rummet i ansvar över 

elevernas livslånga lärande. För att en kunskap skall bestå och utvecklas till ett beteende och 
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en livsstil är det viktigt att skolan stimulerar till detta. Lärarna antar ett livslångt perspektiv 

eftersom de strävar efter att eleverna ska uppnå rörelseglädje, mening och sammanhang på 

lektionerna. (Ekberg & Erberth 2000, s. 36f) Respondenternas strategier har således en 

utgångspunkt i bildningsfrågan, eftersom de menar att bildning går hand i hand med upplevd 

glädje och meningsfullhet.  

7.3 Vad 

7.3.1 Styrkor och utvecklingsaspekter   

De intervjuade lärarna tillfrågades om vilka styrkor och utvecklingsaspekter varje enskilt 

moment inom idrott och hälsa har, i syfte att stimulera eleverna till en livslång aktiv livsstil. 

Dessutom fick de svara på vilket eller vilka moment de upplever att eleverna gillar bäst 

respektive sämst. Det visade sig att respondenterna var överens gällande olika bollspels 

popularitet och att moment som gymnastik, orientering och dans är de som eleverna minst 

föredrar.  

7.3.1.1 Bollspel 

Respondenterna anser att bollspelsmomentets starkaste sida är den gruppsamvaro som 

utvecklas. Genom bollspel ges eleverna chans att träna på att samarbeta, kommunicera och 

tävla. Bollen kan användas som ett redskap för att skapa gruppdynamik och trygghet i 

klassen.  

 

De aspekter hos bollspelsmomentet som lärarana tror kan utgöra en negativ inverkan för en 

livslång aktiv livsstil är att individen är beroende av andra eller en grupp vid bollsporter. De 

menar att det inte är accepterat eller att det blir ovanligt att man sysslar med bollspel när man 

blir äldre. Några av respondenterna upplever det som ett problem att några elever tappar 

intresset och struntar i idrottslektionerna för att de inte kan eller vågar ta för sig inom 

bollspelsmomenten. Elever som inte gillar bollspel blir hämmade och vågar inte ta för sig i 

spelet och i värsta fall hamnar de utanför gruppen. 

 

Negativt med bollspel är ju att bollspel kan du hålla på med upp till 25-30, sedan börjar du bli 

för gammal, då ska man inte göra det längre. Och då kommer de andra delarna bli mycket 

viktigare… Bollspel är  inte det som är viktigt utan det runt omkring, att bollspelet är en bra 

laggrej. (C) 
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För att utveckla bollspelsmomentet kan en idé enligt lärarna vara att individualisera och gå in 

på rätt nivå för varje elev genom att försöka hitta rätt verktyg till rätt människa. Sedan kan 

man dela upp momentet i smålag eller på individnivå för att sedan skapa större lag när 

eleverna börjar bli trygga med bollen. Sedan bör läraren poängtera att det inte är själva spelet 

som utgör det viktigaste utan samanhållningen och lagkänslan. 

7.3.1.2 Dans och rörelse till musik 

Dans eller rörelse till musik är ett moment i vilket respondenterna ser många aspekter som är 

överförbara till en fortsatt aktiv livsstil i vuxen ålder. Dansen på lektionerna i idrott och hälsa 

bidrar till att eleverna blir säkrare och tryggare i sina rörelser, sin taktkänsla och sin 

koordination. Detta i sin tur kan bidra till att de kanske vågar gå på gruppträning på olika 

gym- och träningsanläggningar senare i livet. Dansen ger eleverna rumsuppfattning och utgör 

även en social och traditionell aspekt som är viktig att bevara. 

 

Sedan blir man trygg i rörelser, man får bra koordinationsmässigt, man får taktkänsla… Till 

exempel när man går, vi säger att du ska gå på ett pass och träna så är du trygg i träningen med 

rytm och med takt och med känsla och så vidare. (D) 

 

Svagheter som tas upp inom dans- och rörelsemomentet är att eleverna upplever det som 

pinsamt och genant att vara nära andra, när man inte kan dansa i takt eller känslan av att man 

kanske gör bort sig. De intervjuade lärarna ser en svaghet i att eleverna är lite rädda för dans 

och att de inte känner sig trygga med rörelse till musik. För att lyckas med att nå fler elever är 

ett knep att försöka anpassa musiken till det som faller eleverna i smaken. Eleverna får gärna 

känna igen och kunna associera till musiken. Sedan gäller det att försöka smyga in dansen när 

eleverna kanske inte är så medventa om det. Ett sätt är att smyga in dansen och göra eleverna 

trygga i takt och grundsteg genom leken.  

7.3.1.3 Gymnastik 

I ett livslångt perspektiv kan gymnastiken framför allt bidra med motorik, kroppsförståelse 

och träning i att koordinera rörelser. Detta kan i sin tur appliseras på all annan fysisk aktivitet 

som man väljer att exponera sig för senare i livet. Genom korrekt grundmotorik kan man 

dessutom undvika skador.  
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Gymnastikens svagheter är att det kan vara svårt att utöva de olika gymnastiska momenten 

utanför skolan. Det är ofta för sent att träna upp sin grundmotorik vid vuxen ålder. 

Respondenterna upplever att de behöver arbeta hårdare för att få med eleverna på 

gymnastikmomentet. En lärare berättar om när de körde överkastning på en lektion och att 

eleverna tyckte att det var roligt när de lyckades. Under lektionen började de ganska enkelt för 

att sedan avancera övningen. Poängen var att ge eleverna rätt utmaningar som de klarar av 

och att de på detta sätt får känna att de lyckas. En annan lärare menar att man lyckas fånga 

elevernas intresse om man visar färdiga moment själv eller på Youtube. Eleverna triggas och 

vill också prova momentet. I början är det därför bra att starta med övningar som de flesta 

klarar av.  

 

Ja ibland kan jag visa lite olika gymnastiska moment på Youtube eller jag själv kan kanske visa 

så kan de kanske fatta tycke. ”Åh hur gjorde du det där?” ”A men jag ska lära er”… Men 

framför allt tänker jag också att de får göra saker inom momenten som är ganska lätta att klara 

av. Att de får känna att de lyckas, för börjar man med någonting svårt tycker de inte att det är 

roligt och då kan de vara rädda att blotta sig. (B) 

7.3.1.4 Friidrott 

Likt gymnastiken bidrar friidrotten till att eleverna utvecklar en förståelse för den egna 

kroppen. Man kan träna och utveckla komponenter som löpteknik, motorik, spänst och 

smidighet som man kan ha nytta av i andra idrottsliga sammanhang.  

 

Ja, det går lite hand i hand med gymnastiken. Att man lär sig motoriken i sin kropp, hur man ska 

löpa. Jag som har sysslat mycket med lagsport har ju applicerat friidrottsträning mycket för att få 

bra löpteknik, bra spänst, smidighet och så vidare för att eliminera skaderisken. (D) 

 

Inom friidrotten finns det också svagheter som respondenterna anser kan hämma elevernas 

livslånga intresse för fysisk aktivitet och hälsa. Utrustningsmässigt kan det vara svårt att 

fortsätta med friidrott i vuxen ålder, eftersom det kan vara svårt att få tillgång till både 

material och en arena.  Om eleverna tycker att det är svårt med de olika momenten inom 

friidrott tipsar B om att försöka leka så mycket som möjligt och leken är väldigt uppskattad. 

Inom friidrotten utgör leken en slags metodik eller progression och möjliggör en uppdelning 

av det färdiga momentet.  
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7.3.1.5 Orientering 

Respondenterna ser den största nyttan med orientering att eleverna tillgodoser sig 

kartkunskaper och att de känner sig trygga i skog och terräng. Om eleverna känner sig trygga 

och känner att de hittar i naturen är möjligheten större att de fortsätter vara ute i skog och 

mark som vuxna.  

 

Det som anses vara orienteringens svaga sidor i ett livslångt perspektiv är att det är en relativt 

liten sport som få utövar i vuxen ålder. Utöver föregående aspekt upplever lärarna att det är få 

som uppskattar momentet. För att lyckas få med sig fler elever anser en lärare att en möjlighet 

kan vara att låta eleverna jobba i par eller i en mindre grupp. Detta för att eliminera rädslan 

hos vissa elever. Eleverna ska känna sig säkra med hur man läser kartan och använder en 

kompass innan de beger sig ut i naturen. En annan lärare hävdar att poängen ligger i att 

eleverna ska känna att de lyckas. Läraren menar att de flesta banor har en för hög 

svårighetsgrad och att stor del av eleverna minst bör hitta alla kontrollerna. Ett annat förslag 

är att försöka komma bort från den traditionella undervisningen. Orientering går att utföra i 

stadsmiljö eller genom olika lekar som memory.  

 

Man är på fel nivå om ingen hittar alla. För då betyder det att det kanske är några som bara hittar 

tre, fyra kontroller av 30. Svårighetsnivån ska vara hellre att 70 procent hittar alla. Då är det 

många som tycker att det var för lätt med det är det inte. Det handlar inte om det, utan det 

handlar om att de ska tycka att det är kul att orientera. Och då tycker de att det är kul med 

orientering. För vi hade alla rätt och det är så otroligt viktigt. ”Vi hade alla rätt!” ska dom säga. 

(A) 

7.3.1.6 Friluftsliv 

Friluftslivsmomentet är det moment som respondenterna anser erbjuder mest för eleverna ur 

ett livslångt perspektiv. Friluftslivet innebär komponenter som utmaningar, äventyr och 

upplevelser. Det behöver inte kosta mycket och innehåller en rad aktiviteter som går att 

genomföra livet ut. Friluftslivsundervisningen i skolan ska bidra till att eleverna känner sig 

trygga i naturen och en variation av upplevelser. Naturen erbjuder samvaro genom aktiviteter 

som utomhuspedagogik, idrottsaktiviteter och campingliv. Dessutom involverar friluftslivet 

en rad aktiviteter som är fullt möjliga att praktisera livet ut. Aktiviteter som nämns som man 

kan utöva senar i livet i naturen är långfärdsskridskor, utförsåkning, jakt, fiske, klättring och 
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skogsvandring. Lärare A berättar att det är väldigt lätt att sälja in utförsåkning men att en 

nackdel är att det kostar mycket för skolan.  

 

Utöver kostnader är det en nackdel när det inte finns utrustning och inte tillräckligt med tid 

för friluftsliv. Ibland upplever lärarna att det är svårt att motivera eleverna till friluftsliv. 

Lärare B menar att det både krävs planering och att man informerar eleverna veckor i förväg 

att man ska ut i naturen.  

 

Friluftsliv är också någonting som de är väldigt motståndsfulla till. Det är olika moment då, ofta 

brukar det släppa när de väl kommer ut. Det är tanken att man ska gå ut i naturen… Och när de 

väl kommer u så tycke de att det är bland det roligaste de har gjort. Och det här är också 

någonting som man måste planera och prata mycket om… och läsa lite litteratur, läsa hur man 

gör upp eld, hur man klär sig när man går ut, vad är bra att äta… hur paddlar man kanot, hur bär 

man en ryggsäck, hur packar man en ryggsäck… för då tycker de att de är roligare när de väl 

fattar. Jag tror att många gånger att många är väldigt rädda för uppgiften i sig. (B) 

7.3.1.7 Simning  

I fösta hand påpekar respondenterna att simning är livsviktigt, speciellt när vi lever i ett land 

där det alltid är nära till vatten. Simningen utgör en resurs för individen och för samhället. I 

ett livslångt perspektiv utgör simning ett bra träningssätt med låg risk för skador. För 

människor med rörelsehinder eller med skador, är simning skonsamt och erbjuder utövarna en 

ökad rörlighet. 

 

Det tycker jag är en självklarhet. Där spelar det ingen roll om de tycker att det är kul. Där får 

man försöka göra det kul men alla ska lära sig simma. De bor i ett land med kust runt om och 

massa sjöar överallt. Då måste de ju lära sig simma. (A) 

 

De två största problemen med att få med sig alla elever i vattnet är dels att eleverna inte 

känner sig trygga i vattnet och dels kroppsliga eller religiösa skäl.  För att motarbeta detta 

erbjuder vissa av lärarna extra- eller stödundervisning. Det gäller att skapa en känsla av 

trygghet hos eleverna genom att leka olika vattenlekar samt att förbereda dem långt i förväg 

om vad som komma skall. En lärare anser att man inte bara ska testa om eleverna kan simma, 

utan dessutom erbjuda vattensporter och flera simsätt.  
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7.3.1.8 Hälsa 

Respondenterna pratar ytterst lite om hälsa. De menar att hälsobiten bör involveras och 

genomsyra hela undervisningen. Hälsan ska utgöra ett helhetsperspektiv, där eleverna drar 

nytta av att förstå sambandet mellan motion, kost och hälsa. En lärare menar att eleverna inte 

föredrar teoretiska moment, eftersom de förväntar sig att få vara fysiskt aktiva på 

idrottslektionerna. Därför rekommenderas att försöka involvera hälsan i undervisningen, 

kanske genom att vara ute i naturen eller genom att ämnesintegrera träningslära och 

humanbiologi med andra ämnen. 

 

Analys 

Idrottsdidaktikens centrala uppgift är att utveckla och förbättra ämnet idrott och hälsa. (s. 12) 

Respondenterna visar på ett idrottsdidaktiskt resonemang när de beskriver vad man kan göra 

för att ta tillvara på momentens styrkor och vad som kan göras i syfte att utveckla ämnet 

(Ekberg & Erberth 2000, s. 36f). Lärarna söker lösningar och metoder för att få med sig 

samtliga elever och för att de ska tycka att lektionerna är roliga. Som tidigare nämnt går 

positiva upplevelser, meningsfullhet och rörelseglädje hand i hand med det livslånga lärandet. 

För att stimulera eleverna till en livslång aktiv livsstil tar lärarna fasta de olika momentens 

styrkor och försöker aktivt med att eliminera eller utveckla momentens svagheter.  

 

Sammanfattningsvis delar respondenterna resonemanget om att idrott och hälsa och positiva 

upplevelser av fysisk aktivitet utgör en central betydelse för elevernas fysiska bildning. De 

delar visionen om att målet med idrott och hälsa är att stimulera eleverna till ett livslångt 

lärande. Dessutom delar de åsikten om vad ett livslångt lärande innebär. För att uppnå 

föregående använder sig lärarna av en rad olika strategier som enligt min analys går hand i 

hand med det didaktiska begreppet bildning. Strategierna utgör didaktiska verktyg för att 

stimulera till såväl goda upplevelser som roliga aktiviteter. Strategierna fördjupas genom att 

varje moment inom idrott och hälsa analyserades utifrån styrkor och utvecklingsaspekter. 

Resultatet bidrar med fler idrottsdidaktiska verktyg i syfte att stimulera till en livslång aktiv 

livsstil.  

8 Diskussion 

Kommande diskussionsavsnitt omfattar en diskussion kring resultatet med utgångspunkt ifrån 

tidigare forskning, genomförda intervjuer och vald teoretisk ansats. Efter resultatdiskussionen 
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följer en metoddiskussion som bearbetar hela datainsamlingsprocessen. Metodens lämplighet 

diskuteras och vad som gick bra och vad man bör ha i åtanke vid ett senare forskningstillfälle.  

8.1 Resultatdiskussion 

Frågar man lärare i idrott och hälsa ser de helst att de kan stimulera eleverna till att vara 

fysiskt aktiva livet ut (Thedin Jakobsson 2004, s. 107f). Kursplaner i idrott och hälsa syftar 

även på att utveckla elevernas intresse för att nyttja den fysiska aktiviten som en källa för 

välbefinnande (Lgy11) och att positiva upplevelser av fysisk aktivitet är nyckeln till en aktiv 

livsstil (Lgr11). Respondenterna i mitt arbete delar den uppfattningen. De anser att ämnet 

idrott och hälsas viktigaste mål är att etablera ett livslångt intresse för idrott och hälsa. Ämnet 

har goda möjligheter att påverka barns och ungdomars intresse för träning, motion och hälsa i 

en positiv riktining.  

 

Likt tidigare presenterade strategier strävar respondenterna i mitt arbete till att skapa 

meningsfullhet och att försöka fånga elevernas intressen (Raustorp 2004, s. 45ff) De 

intervjuade lärarna vill utöver att eleverna ska uppleva lektionerna som meningsfulla, att 

eleverna ska känna att de lyckas. Detta går hand i hand med det salutogena synsättet på hälsa, 

som omfattar begrepp som meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet (Ibid, s.65).  När 

eleverna känner att de förstår, klarar av och uppskattar en aktivitet är det också mer troligt att 

de bär med sig den positiva upplevelsen senare i livet.  

  

Lärare i idrott och hälsa har ett ansvar att välja de aktiviteter som med fördel kan överföras till 

fysisk aktivitet, motion eller träning i vuxen ålder. De elever som känner sig duktiga på 

lektionerna är de som fortsätter vara fysiskt aktiva senare i livet. De aktiviteter som har ett 

samband med fysisk aktivitet i unga år och i vuxen ålder är främst friluftslivsaktiviteter, dans, 

friidrott, eller orientering och inte lagsporter eller gymnastik. Aktiviteterna ska kunna 

överföras mellan generationsgränser och kräva så lite utrustning som möjligt. (Fairclough, 

Stratton & Baldwin 2002, s.70f) (Engström 2010, s.104f).  

 

För respondenterna ligger aktiviteter som friluftsliv, dans och simning varmt om hjärtat. I ett 

livslångt perspektiv kan moment som dans, gymnastik och friidrott skapa en trygghet i såväl 

kroppskontroll, taktkänsla och motorik. Detta leder förhoppningsvis till att eleverna i vuxen 

åder känner att de vågar och vill gå till gruppträning eller dylikt. Att vara trygg i vatten skapar 

självklara förutsättningar för att man i vuxen ålder vågar ta sig till en simhall. Simningen 
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utgör dessutom en livsviktig bildning eller färdighet. Orenteringen skapar trygghet för att vara 

ute och känna sig trygg i naturen. Respondenterna anser att friluftslivet har stor betydelse för 

fysisk aktivitet i vuxen ålder, eftersom de är en av de vanligaste aktiviteterna. Slutsatser jag 

kan dra är att det bör finnas ett stort eller större fokus på aktiviteter som med lätthet kan 

överföras senare i livet. Eleverna ska känna sig så pass trygga med sin kropp att de vågar 

utöva olika aktiviteter livet ut. Lärare i idrott och hälsa bör anamma detta och stäva efter att 

skapa meningsfulla lektioner. Av min undersökning att döma kanske större fokus bör läggas 

vid att skapa en god stämning där alla känner att de får lyckas. Dessutom kanske de aktiviteter 

som flest sysslar med i ett livslångt perspektiv bör få ett större utrymme.  

 

En viktig aspekt som jag kommer att bära med mig efter genomfört examensarbete är hur 

otroligt viktigt det är att hålla den låga som motsvarar intresset för fysisk aktivitet och hälsa 

vid liv. Lärare i ämnet idrott och hälsa har en betydelsefull uppgift i att dels tända barns och 

ungdomars intresse och diels att dels hålla den à jour. För att lyckas med detta är mina 

slutsatser att lärare alltid bör ha ett uttalat syfte med vad de gör och varför de gör som de gör. 

Dessutom tror jag att det är viktigt att ge eleverna ett större perspektiv till varför man gör det 

man gör på lektionerna i idrott och hälsa.  

 

Eleverna kanske inte förståt vikten av att lära sig dansa just i nuet. Lärarens uppgift blir 

således att visa på ett större perspektiv genom att förklara att ett intresse kan väckas senare i 

livet. Eleverna kanske träffar en partner eller vän och fastnar för dans eller känner för att delta 

på ett gruppträningspass. I en sådan situation är det viktigt att eleven bär med sig kunskaper 

från dansmomentet i sin ryggsäck. Detta bidrar till förhoppningsvis till meningsfulla 

upplevelser av dans livet ut. 

 

Min slutsats är därför att läraren kontinuerligt bör arbeta med att tända och hålla elevernas 

låga vid liv genom att skapa meningsfulla lektioner. Fokus bör ligga vid att skapa trygghet i 

och glädje i rörelserna. För att utveckla ämnet idrott och hälsa ytterligare är en idé att betrakta 

vilka aktiviteter som är vanliga blad motionärer som slutat skolan.  

 

8.2 Metoddiskussion     

Likt alla metoder, har den kvalitativa metoden både positiva och negativa aspekter. Därför är 

det viktigt att ha kännedom om metodens brister vid val av metod till arbetet. (Holme & 
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Solvang, 1997, s.91) De yttre faktorer som främst har påverkat arbetsprocessen är 

tidsaspekten. Min ståndpunkt på datainsamlingen är att den är genomförd på ett trovärdigt 

sätt, dels för att jag noga har tagit hänsyn till de etiska principerna och dels för att urvalet 

bestod av varierade respondenter. Jag känner dessutom att intervjufrågorna var lämpliga i 

syfte att besvara arbetets frågeställning och att en kvalitativ metod var användbar i 

sammanhanget. Det jag kan ställa mig något kritisk till är intervjuerna och transkriberingen 

tog mycket tid och jag hade önskat att jag hunnit med fler intervjuer för att göra fler röster 

hörda. Rekommendationer menar dock att ett begränsat antal intervjuer, cirka fyra till fem är 

att föredra (Trost 2010, s. 140ff).  

 

För att utveckla datainsamlingen hade det varit intressant att kombinera intervju med 

observation eller att dessutom intervjua elever för att få ett barnperspektiv på fenomenet. 

Triangulering ett begrepp för att kombinera olika datainsamlingsmetoder. För att kunna 

erbjuda en fylligare bild kan man sammanväva informationen från datainsamlingarna. 

Triangulering erbjuder dessutom att forskaren kan vidta olika perspektiv på ett och samma 

fenomen. (Patel & Davidson, s.107) Jag är även medveten om att det kan ske en påverkan 

under transkriberingsprocessen, eftersom talspråk och skriftspråk är två skilda företeelser. 

Därför valde jag att tala om att jag skrev om talspråket till skrift och att utfyllnadsbegrepp 

valdes bort. (Trost 2010, s. 127ff)  

 

I framtida studier skulle det vara intressant om frågeställningarna lyftes fram från ytterligare 

ett eller två perspektiv. Dels är jag intresserad av elevernas upplevelser och dels av vuxnas 

uppleveler om vilken inverkan lektionerna i idrott och hälsa har haft för deras intresse för 

fysisk aktivitet och hälsa. Avslutningsvis är jag nöjd med den kvalitativa metoden eftersom 

jag anser att arbetets frågeställningar blev besvarade av respondenterna. Arbetsprocessen har 

gett mig en inblick i hur verksamma lärare arbetar för att stimulera eleverna till ett bestående 

intresse för fysisk aktivitet och hälsa.  

 

Avslutning 

Ett livslångt lärande utvecklas emellertid av eleven själv med stimulans och hjälp av läraren. 

Ur ett idrottsligt perspektiv och för detta arbete innebär detta att lektionerna i idrott och hälsa 

och lärandes engagemang bör stimulera till att eleverna utvecklar kunskaper den fysiska 

aktivitetens betydelse för hälsan. Dessutom bör lektionerna bidra med en rad olika aktiviteter 
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som möjliggör att eleverna fastnar för något som leder till att de fortsätter vara aktiva på sin 

fritid och livet ut. De aktiviteter som forskning visar är vanliga bland vuxna bör ges större 

plats inom ämnet än de som visar sig vara svåra att syssla med livet ut.  
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med detta arbete är att studera och analysera hur lärare inom skolan arbetar för att 

skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och hälsa hos eleverna. För att uppfylla mitt 

syfte kommer jag ur ett idrottsdidaktiskt perspektiv belysa hur verksamma lärare i ämnet 

idrott och hälsa arbetar för att stimulera eleverna till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet 

och hälsa. Jag kommer dessutom att undersöka om lärarna har några förslag på hur man kan 

utveckla de olika momenten för att främja elevernas livslånga, aktiva livsstil. För att besvara 

syftet nyttjades följande frågeställningar: Vad innebär ett livslångt lärande för 

respondenterna?  Vilka strategier beskriver lärare i idrott och hälsa att de har i syfte etablera 

en grund för en aktiv livslång livsstil? Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att utveckla de 

olika momenten i syfte att främja elevernas livslånga lärande om fysisk aktivitet och hälsa? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Fysisk aktivitet, fysisk bildning, livslångt lärande, undervisningsstrategier, lifetime physical 

activity  

 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Stockholms stadsbibliotek, LIBRIS, Google Scholar, Stockholms 

universitetsbibliotek, Skolverket, World Health Organization,  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Stockholms stadsbibliotek: fysisk bildning 

GIH:s bibliotekskatalog: fysisk aktivitet, idrottsdidaktik, livslångt lärande 

Stockholms universitetsbibliotek: lifetime physical activity *and physical education 

Skolverket: läroplan för grundskolan, läroplan för gymnasieskolan  

 

 

 

Kommentarer 
GIH:s bibliotekskatalog var givande i syfte att hitta tidigare forskning eftersom det gick att 

söka på liknande litteratur eller verk av samma författare. Jag sökte mycket på författare 

(t.ex. Lars-Magnus Engström) som jag vet tidigare har behandlat ett liknande tema.  

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder? Kön? 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 Hur såg din utbildning ut?  

 Hur många tillfällen i veckan har en specifik klass lektion i idrott och hälsa?  

 Hur tror du att fler lektionstillfällen skulle påverka elevernas intresse för fysisk aktivitet? 

 

Frågor om ett livslångt lärande 

 Vilka mål har du med din undervisning? 

 Vad innebär ett livslångt lärande för dig? 

 Hur vill du att eleverna ska reflektera och känna kring hälsa och fysisk aktivitet? 

 Vad vill du att eleverna ska ha med sig i sin ryggsäck från undervisningen i idrott och 

hälsa? 

 Vilket ansvar har skolan/idrottslärarna att påverka elevernas aktivitetsvanor? 

 Vilka strategier har du för att främja en livslång aktiv livsstil? Hur skulle du vilja arbeta 

för att eleverna ska erhålla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och den egna hälsan? 

 Kan du beskriva hur du arbetar rent specifikt? 

 

Frågor om momenten 

 

Styrkor hos momenten 

 Vilka moment inom idrottsundervisningen upplever du att eleverna gillar bäst? 

 Varför tror du att vissa moment inom idrott och hälsa bättre stimulerar elevernas intresse 

för fysisk aktivitet?  

 Vilka styrkor ser du hos de olika idrottsmomenten i syfte att främja elevernas livslånga, 

aktiva livsstil? (Boll, simning, dans, friidrott, hälsa, orientering, gymnastik, friluftsliv eller 

annat) 

Svagheter hos momenten 

 Vilka moment upplever du att eleverna gillar sämre? 

 Varför tror du att dessa moment har en negativ inverkan på eleverna? 

 Hur kan lärare arbeta för att utveckla de olika momenten i syfte att främja elevernas 

intresse? (Boll, simning, dans, friidrott, hälsa, orientering, gymnastik, friluftsliv eller 

annat) 

 

 


