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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur en god undervisningsmiljö ser ut. För att uppfylla mitt 

syfte kommer jag att undersöka högstadieelevers syn på ämnet Idrott och Hälsa. 

Studien fokuserar på vilken sorts undervisning som elever anser är meningsfull samt vad den 

undervisningen innehåller. Undersökningen syftar även till att undersöka om elevers syn 

stämmer överens med läroplanens mål. Studiens frågeställningar är: 

- Vad är elevers syn på bra undervisning? 

- Vad innefattar en bra undervisning? 

- Finns det samband mellan hur elever ser på vad en bra undervisning är och 

läroplanens mål? 

Metod 

Inför studien har jag fördjupat mig i Aaron Antonovskys teorier kring KASAM samt litteratur 

gällande studiens ämne. Den metod som tillämpats är kvalitativa intervjuundersökningar. 

Syftet med detta var att ta reda på elevers syn på idrottsundervisningen i högstadiet. I studien 

intervjuades åtta elever i högstadiet. Intervjufrågorna fokuserade på frågor innehållande vad 

bra undervisning i Idrott och Hälsa är samt vad den innefattar. Utöver detta ingick även delar 

utifrån KASAM:s tre delkomponenter: Att ha begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Efter insamlat och transkriberat material kunde syfte och frågeställningar besvaras samt 

diskuteras i relation till teoretiskt perspektiv, litteratur och tidigare forskning.  

Resultat 

Intervjuerna visar att eleverna anser att Idrott och Hälsa främst handlar om att ha roligt samt 

att de känner sig delaktiga och engagerade på lektionerna. Flertalet ansåg även att de behövde 

få mer förståelse för innehållet för att kunna känna att ämnet hade relevans. Det framkom 

likaså att läraren roll var central på så sätt att han/hon har ansvar att forma undervisningen så 

att den passar alla. En bra undervisning i Idrott och Hälsa innefattar enligt eleverna mycket 

rörelse, samt att den måste vara varierad. Reflektion ansågs även relevant, där de helst ville 

diskutera innehållet samt ha en gemensam frågestund. Studiens resultat visar på att hälften av 

eleverna känner sig bekväma med läroplanen, varav resterande hälften känner det motsatta. 

Dock visar resultatet på att det eleverna talar om gällande bra undervisning, stämmer överens 

med läroplanens tankar kring om ämnet.  



 

 

Summary 

Aim 

The purpose of this study is to investigate what a good learning environment looks like. In 

order to fulfill my purpose, I will investigate secondary students' views on physical education. 

The study focuses on what kind of education that students believe is meaningful and what that 

kind of teaching contains. The study also aims to examine the students' view that prevails in 

the curriculum goals. The studies questions are:  

- What are students' views on good teaching? 

- What comprises good education for them? 

- Is there a correlation between how students look at what good teaching is and curriculum 

goals? 

 

Method 

Before the study, I have deepened in Aaron Antonovsky's theories of KASAM and literature 

regarding the study topic. The study contains eight interviewed students in high school. The 

interview questions focused on issues containing what good teaching physical education and 

health, as well as what it includes. In addition, the study also includes elements from 

KASAM's three components: comprehensibility, manageability and meaningfulness. After 

collected and transcribed material could aim and questions be answered and discussed in 

relation to the theoretical perspectives, literature and previous research. 

 

Results 

The interviews show that students believe that physical education is primarily about having 

fun, and that they feel involved and engaged in class. The majority also felt that they needed 

to gain more understanding of the content to be able to feel that the subject had relevance. It 

also highlighted that the teacher's role was central in the sense that he / she has the 

responsibility to shape teaching to suit everyone. A good education in physical education 

involves much movement, and that it must be varied. Reflection was also relevant, where they 

most wanted to discuss the content and have answer session. The results show that half of the 

students feel comfortable with the curriculum, including the remaining half feel the opposite. 

However, the result shows that the students are talking about existing good teaching, 

consistent with the curriculum's thoughts on the subject. 
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1. Inledning 

Vad anser elever vara bra idrottsundervisning? Vad innehåller den undervisning som de anser 

bra? Detta är frågor jag ställt mig själv under min tid på praktik i grundskolan då jag ansett 

det svårt att utforma undervisningen på ett sådant sätt att eleverna anser att den är bra, 

givande och rolig. Det är alltså utifrån mina egna erfarenheter inom ämnet som fått mig att 

vilja undersöka detta. 

 

Min erfarenhet från verksamheten i grundskolan är även att elever inte uppskattar den 

undervisning som lärare planerar utifrån styrdokumenten. Efter att ha studerat vid 

lärarprogrammet vid Stockholms universitet är jag nyfiken över om lärares tankar kring 

läroplanen stämmer överens med vad elever har för uppfattning om ämnet? Jag anser att det 

är viktigt att elever får kunskap om vad ämnet innebär samt att lärare får kunskap om vad 

elever anser om ämnet. Som framtida lärare anser jag det viktigt att ha kunskap om vilken 

sorts undervisning som lärare och elever anser är givande. Det gör mig ä’ven intresserad att 

forska kring ifall elevers syn på en givande undervisning stämmer överens med läroplanen. 

2. Bakgrund 

Det här kapitlet inleds med läroplanens tankar kring lärares uppdrag samt vad 

undervisningen i Idrott och Hälsa innefattar. Därefter följer en definition av vad begreppet 

lärande innebär för den här uppsatsen samt studier gällande undervisning i Idrott och Hälsa. 

2.1 Läroplanen 

Det som läroplanen talar om i förhållande till studiens ämne är att läraren ska ta hänsyn till 

varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Dessutom ska läraren sträva 

efter att ge utrymme för eleverna att utveckla sin egen förmåga att skapa samt att eleverna 

upplever att kunskap är meningsfullt. Läroplanen talar även om hur elevernas egen 

kunskapsutveckling ska gå framåt. (Lgr 11, s.14) 

 

Utöver detta talar läroplanen om att eleverna ska få ha inflytande på arbetssätt, arbetsformer 

och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 

mognad. Dessutom, inte bara låta eleverna få inflytande på arbetssätt och arbetsformer, utan 

även pröva på olika arbetsformer. Slutligen talar läroplanen om att läraren, tillsammans med 

eleverna, ska planera och utvärdera undervisningen, enskilt och tillsammans. (Ibid, s.15) 
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Syftet med ämnet Idrott och Hälsa ska sträva efter att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen samt möta olika 

slags aktiviteter. En annan central del är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper 

som påverkar den fysiska förmågan samt hur man kan påverka sin hälsa. Ämnet ska även 

bidra till att eleverna får förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk och 

fysisk hälsa. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla sin 

samarbetsförmåga och respekt för andra, dessutom bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga. (Nationella läroplanen för ämnet 

Idrott och Hälsa, s. 1) 

2.2 Upplevelsebaserat lärande 

Upplevelsebaserat lärande är ett lärande där lärarens roll är central. Det är lärarens uppgift att 

få elever att känna att undervisningen är meningsfull. Upplevelsebaserat lärande strävar efter 

att barnen uppmuntras till att söka kunskap samt att de professionella ska stötta eleverna. 

Genom att läraren skapar processer och situationer som hjälper eleverna att lära sig resulterar 

detta i att undervisningen blir begriplig. På detta sätt konstruerar läraren kunskap hos 

eleverna. Inom upplevelsebaserat lärande ses eleverna som en aktiv mottagare i sitt eget 

lärande. Denna syn på lärande har en sammankoppling med det teoretiska perspektiv som 

studien har utgångspunkt i. Nedan följer en beskrivning av Sven-Gunnar Furumarks tolkning i 

David Kolbs modell för upplevelsebaserat lärande samt hur lärandet kan kopplas samman 

med undervisning och lärarens roll. Furumark menar att genom att läraren skapar lärmiljöer 

som bidrar till att eleverna utvecklas, resulterar detta i att eleverna lättare når de mål som är 

uppsatta. (Furumark 2003, s. 27) 

 

Furumark menar även att eleverna ska vara aktiva i undervisningen samt ta del av den 

undervisningsprocess som sker. Likadant som eleverna ska influeras och lära sig utav de 

professionella, ska även läraren lära sig av sina elever. Enligt Furumark ska upplevelsebaserat 

lärande sträva efter att integrera elevernas erfarenheter i undervisningen. (Ibid, s. 22)  

 

Det upplevelsebaserade lärandets struktur består av två olika dimensioner. Den första 

dimensionen, den konkret-astrakta dimensionen, är den delen där man bildar kunskap. Denna 

involverar att man förlitar sig på konkreta upplevelser och erfarenheter, samt att kunna tolka 

omgivnigen med hjälp av abstrakta begrepp. Den andra dimensionen, den aktivt-reflektiva 
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dimensionen, är den delen där man omvandlar kunskap genom reflektion, observation och 

aktivt experimenterade. Furumark beskriver hur Kolbs teori innefattar att barnet i fråga 

upplever något konkret, genom direkta upplevelser. Därefter ska barnet återigen ges möjlighet 

att reflektera och observera situationen. Barnet ska alltså få reflektera och tolka det som 

upplevts eller det barnet observerat att andra upplevt. (Ibid, s. 8 ff.) 

 

Figur 1. (Kolbs modell för upplevelsebaserat lärande) 

 

 

Utöver ovanstående dimensioner, talar Furumark om fyra pedagogiska principer, vilka kan 

användas i undervisningen samt kombineras med andra pedagogiska principer och 

undervisningsmetoder. Den första pedagogiska principen, verklighetsrelevans, handlar om att 

eleven känner att undervisningen är meningsfull. Denna princip innefattar även att eleverna 

ska känna att undervisningen är givande. Den andra principen, aktivt lärande, handlar om att 

eleven är engagerad i undervisningen, både fysisk och/eller mentalt. Den tredje pedagogiska 

principen, deltagarnas erfarenheter, innebär att eleven ska vägledas i att få förståelse för sin 

omvärld och sig själv. Detta genom att reflektera över vad han eller hon upplevt, det vill säga; 

vad som hänt, hur det kändes, vad reaktionen var, vad som observerades och vad det 

resulterade i. Den fjärde och sista pedagogiska principen, kunskap för framtiden, handlar om 

att eleven ska utveckla vanor, minnen, färdigheter eller kunskaper som förhoppningsvis 

kommer att bli användbara i elevens fortsatta liv. (Ibid, s.23) 

 

I en artikel som heter Learning styles and learning spaces:enhacing experiental learning in 

higher education (2005, s.193-212) beskriver Alice Y. Kolb och David A. Kolb hur 

upplevelsebaserat lärande är en process som konstruerar kunskap. I artikeln definieras 

upplevelsebaserat lärande som en process där kunskap skapas genom erfarenhet. Kunskap är 

alltså ett resultat av att förstå och omvandla erfarenheter. Författarnas avsikt med artikeln var 
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att få fram en holistisk modell av upplevelsebaserat lärande och dess process. Författarna till 

artikeln beskriver sex propositioner som är gemensamt för forskare inom området: 

1. Att lärande ses som en process och inte i termer av resultat. Fokus bör ligga på att 

engagera eleverna samt att feedback bör vara centralt i deras läroprocess. 

2. Att det i lärande sker återinlärning samt att det bör utgå från elevers tidigare 

erfarenheter och föreställningar. Genom detta skapar eleverna intresse och inspiration 

till att vilja delta i den läroprocess som sker. 

3. Att lärande drivs utav inlärningsprocessers olikheter, konflikter och skillnader. En 

läroprocess bör sträva efter att elever får reflektera och uppmanas att använda känslor 

och tänkande. 

4. Att lärande är en holistisk process där lärande integreras av elevens alla tillgångar. 

5. Att lärande sker i samspel mellan individ och miljö. 

6. Att lärande ska vara en process för att skapa kunskap. 

 

Sammanfattat kan upplevelsebaserat lärande vara en metod för lärande där eleverna får 

uppleva och behandla verkliga utamningar och problem i en stimulerad miljö. Lärandet talar 

även om att kunskap formas och omformas genom erfarenheter. I enlighet med ovan är det 

tydligt att begreppet kan inrymma olika sorters pedagogiska modeller och verktyg för lärare 

att använda. (Furumark 2003, s.25 ff.) 

2.3 God undervisning i Idrott och Hälsa 

Det är svårt att sätta ord på vad en god undervisning egentligen är samt att undervisningen 

och dess kvalitet påverkas av olika förutsättningar och faktorer. Inlärning sker inte bara 

genom att eleverna har roligt och är aktiva. Utöver detta ska en god undervisning inte enbart 

syfta till att eleverna ska lära sig fysisk aktivitet. Det är nämligen lärarnas uppdrag att 

förmedla kunskap om fysisk aktivitet, samt ge ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. 

(Annerstedt et al. 2001, s. 280) 

 

Annerstedt m.fl. beskriver hur lärarens feedback påverkar undervisningen, detta på grund av 

att läraren i sig måste ha kunskap om ämnet samt ha förmågan att kunna analysera eleverna 

under lektionstid. Enligt författarna kan feedback ges genom att: 

 Läraren ger feedback till hela klassen under en specifik övning 

 Läraren ger feedback för hela klassen 

 Läraren ger feedback till enskilda elever  
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 Läraren ger feedback genom elevers frågor och funderingar 

 Läraren ger feedback genom observation och demonstation under lektionstid. (Ibid) 

 

Givande och god undervisning har ofta ett mål eller syfte. Viktigt att ha i åtanke är att syftet 

inte alltid är detsamma för alla lärare. Annerstedt beskriver hur effektiv undervisning i 

klassrummet och idrottshallen kan förklaras i åtta strategier: 1. Att man som lärare ägnar en 

stor del av lektionen till likartat innehåll. 2. Försöka minimera den tid som går till s.k. 

rutinövningar såsom byten av aktiviteter, väntan och ”städa” undan. 3. Att man som lärare 

väljer att ägna en stor del av undervisningen åt träning av olika övningar. 4. Se till att eleverna 

är aktiva. 5. Att man som lärare ger eleverna uppgifter som är meningsfulla för dem och som 

tillfredsställer deras kunskap och färdigheter. 6. Som lärare skapa en givande och meningsfull 

inlärningsmiljö samt ställa krav som är realistiska, som även får eleven att kämpa. 7. Som 

lärare undervisa på ett engagerat sätt och 8. Låta eleverna ansvara för sin egen 

inlärning.(Annerstedt et al. 2001, s.162-163) 

 

Parallellt med Annerstedt, talar även Per F. Laursen om god undervisning, där han delar in 

undervisning i effektiv respektive bra undervisning. Enligt Laursen är effektiv undervisning 

lämpligt för sitt ändamål i förhållande till ett distinkt mål. Medan en bra undervisning 

innefattar att läraren tar ställning till innehållet i undervisningen såsom syfte och mål. Laursen 

beskriver hur undervisningens kvalitet påverkas av lärarens val av innehåll, detta i sin tur 

påverkar elevernas lärandeprocess. Meningsfullt undervisningsinnehåll är en betydelsefull 

faktor för eleverna att ta in kunskap och nå de mål som läraren har satt upp. Laursen tar upp 

en mängd punkter om hur innehållet i en god undervisning kan se ut: 

 Innehållet i undervisningen är användbart även utanför skolan. 

 Innehållet i undervisningen är användbart i många sammanhang samt ger eleverna en 

förståelse som ger möjlighet att själva arbeta vidare och lära sig mer. 

 Innehållet i undervisningen ger eleverna erfarenheter och kunskap över ett stort och 

brett kunskapsområde. 

 Undervisningens innehåll är strukturerat efter några huvudpunkter och som är centralt 

för lektionsplaneringen. (Laursen 2005, s. 8) 

 

Annerstedt (2001, s.254) talar även om kroppsliga uttrycksformer respektive muntliga och 

skriftliga uttrycksformer samt hur dessa ska finnas till grund i en god idrottsundervisning. 
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Enligt Annerstedt sker undervisning och lärande i samband med handlingar av olika slag och 

elevernas aktiviteter kan delas in i olika uttrycksformer. Dessa går hand i hand. De kroppsligt 

baserade uttryckformerna kan delas in i följande kategorier: 

 Att röra sig – I Idrott och Hälsa är det elevernas rörelse som är den gemomgående 

handlingen. Rörelse i Idrott och Hälsa ska sträva efter att stimulera elevernas 

undersökande och kommunikativa funktioner. Annerstedt menar att den undersökande 

funktionen främst syftar till de yngsta eleverna och ska bidra till att de kommer i 

kontakt med omvärlden genom rörelse. Den kommunikativa funktionen syftar till att 

rörelse bidrar till att eleverna utbyter meningar, tankar, känslor.  

 Att öva sig – Övning sker när en ny färdighet skall läras in eller i en s.k. öppen 

uppgift. Aktiviteten är alltid en del av en process, där eleverna skapar egna 

erfarenheter och bygger upp en färdighet genom övning.  

 Att träna – Träning sker när svårighetsgraden i aktiviteten ökar. Denna kategori, 

menar Annerstedt, är en naturlig övergång från en övningsaktivitet. Eleverna fördjupar 

sig i övningen/aktiviteten och förbättrar utförandet.  

 Att prestera – När eleverna fått öva och träna på en färdighet eller aktivitet, är det 

vanligt att de ska prestera en färdighet i ett mera offentligt sammanhang. Med detta 

menas att eleverna visar upp hur långt de har nått. Det är även vanligt att eleverna 

bedömer sin egen prestation antingen i förhållande till mål eller i jämförelse med 

klasskamrater. 

 Att undersöka – Som en del av kroppskännedom ingår undersökning och upplevelser 

av vilka kroppsliga reaktioner som eleverna upplever i undervisningen. Denna 

kategori avser att eleverna med sin egen kropp undersöker de aktiviteter som erbjuds.  

 

I samband med att kroppen används finns det enligt Annerstedt möjlighet till muntlig och 

skriftlig bearbetning, vilka kan delas i följande kategorier: 

 Att komma med idéer – Elevernas erfarenheter och tankar skall vara som 

utgångspunkt i idrottsundervisningen för hur undervisningen planeras och genomförs. 

 Att avtala/besluta – Annerstedt menar att eleverna i undervisningen ska redogöra för 

motiv för deras arbete och komma överens om hur de exempelvis ska genomföra en 

uppgift eller en aktivitet. 

 Att diskutera/besluta – Eleverna ska även ges möjlighet att få komma med tankar och 

idéer gällande undervisningen i förhållande till de uppsatta ramarna. 
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 Att bedöma – Annerstedt talar om att i idrott är utbytet av lektionerna oftast direkt 

synligt. I vilken grad färdigheterna behärskas och tillämpas kan bedömas av den 

enskilde eleven i förhållande till mål eller de övriga klasskamraternas prestationer. 

(Ibid, s. 255) 

 

God undervisning för denna studie involverar lärarens roll och hur han/hon förmedlar den 

kunskap som är avsedd för respektive moment. Att läraren ger eleverna feedback under olika 

moment/tillfällen är även viktigt för att undervisningen ska vara givande. Viktigt är också att 

elevernas tankar och erfarenheter ska ligga till grund för planering och utförande av 

undervisningen. Utöver detta är undervisning som har ett tydligt mål och syfte samt likartat 

innehåll med tydliga moment och reflektion en bra beskrivning på vad god undervisning är 

för denna studie. 

2.4 Två sätt att se på undervisning 

Det finns olika uppfattningar om vad undervisning är. Inom amerikansk 

undervisningsforskning resulterar bra undervisning i att eleverna tillägnar sig det avsedda, 

vilket i sin tur leder till att undervisning inte kan förekomma utan inlärning. Den amerikanska 

undervisningsforskningen menar att eleverna inte kan lära sig på egen hand, däremot att 

undervisning motiveras av att den leder till inlärning. (Arfwedson 2003, s. 18 ff.) Inom den 

tyska undervisningsforskningen understryks både lärares och elevers skyldighet att sträva mot 

elevens inlärning (Ibid. s. 25).  

 

Arfwedson (2002, s.84 ff.) menar på att det för lärare är mest hållbart att använda sig utav alla 

teorier eller strategier för undervisning. Genom detta är sannolikheten större att du når dina 

mål då undervisningen blir bredare ju fler teorier du använder dig utav. Ifall du som lärare 

väljer att använda dig av en typ av kunskap, minskar chansen att nå de mål som är uppsatta i 

undervisningen samt att den riskerar att bli monoton och trist. Annerstedt menar liksom 

Arfwedson att ju fler teorier som behärskas och används, desto större chans att 

undervisningen når alla barn i skolan (1990, s.61 ff.).  

2.5 Undervisningsteorier 

Det finns olika uppfattningar om hur undervisning ska gå till. Alla människor har utifrån sina 

egna erfarenheter sitt personliga synsätt. De olika sätten att uppfatta, tolka, beskriva och 

motivera skolans och utbildningens mål, innehåll och arbetssätt kallas för 
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undervisningsteorier. Arfwedson menar att det finns förvånansvärt få undervisningsteorier. En 

orsak till det kan vara att varje undervisningsteori kan kombineras med ett flertal ideologier 

om undervisning. Enligt Arfwedson har utbildning en mängd intressenter, varav de två 

huvudintressenterna är eleven och samhället. Varje undervisningsteori har utgångspunkt i 

dessa två huvudintressenter. Detta på grund av att utbildning ska formas så att den är till nytta 

för eleverna, men också tillfredsställa samhällsbehov. Det gäller både skolans innehåll samt 

sättet att undervisa gällande detta innehåll. (Arfwedson 2002, s. 57-59) 

2.5.1 Materiell teori 

Den materiella teorin menar att eleven ses som objekt för undervisningen och karakteriseras 

av att kunskap redan finns i samhället i ”färdigförpackad form”. Arfwedson beskriver denna 

teori som kunskapstyp 1, där kunskapen är legitimerad hos eleverna. Den upplevs även av 

elever som skolans kunskap. Ofta finns kunskapen innan eleverna börjar skolan, ibland även 

innan de är födda. Denna kunskap förvaltas av samhället, och delar av den kallas ofta 

”kulturarv”, ”baskunskap” eller ”allmänbildande” kunskap. Arfwedson beskriver även hur 

denna typ av kunskap innefattar allt vetande och kallas även för ”know that” och ”know 

what”. Förklaringen till varför teorin kallas materiell är att de tenderar att betrakta kunskap 

som överförbar ”substans” eller ”materia”. (Arfwedson 2002, s.60 ff.)  

 

Den materiella teorin förespråkar att undervisningen ska få eleverna att reproducera korrekt, 

dessutom i de former som skolan och läraren bestämmer. Ju mer distinkt reproduktionen är, 

desto högre betyg får eleven. En kritik som riktas mot denna teori är att eleven ses som ett 

objekt för undervisningen. (Ibid, s.64-65) 

2.5.2 Formell teori 

Den andra typen av kunskap som Arfwedson talar om är kunskapstyp 2 – ”know what” och 

”know why”. Eleven ska inte bara lära in den kunskap som redan finns, det vill säga 

reproducera, utan även söka sin egen kunskap (producera). Arfwedson förklarar hur 

kunskapstyp 2 handlar om process- och sammanhangskunskap. (Ibid, s.62 ff.)  

 

Anledningen till att teorin kallas formell är att den definierar bildning utifrån den lärande 

individen. Arfwedson menar på att det finns en självklarhet i att skolan måste ha ett innehåll i 

sig, men att lärandet inte ska fokusera på innehållet i sig, utan dess ”formella” färdigskapande 

och personlighetsdanande förmåga. (Ibid, s.61-62) Kortfattat kan man säga att den formella 
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teorin fokuserar på att innehållet har en underordnad position i förhållande till eleven, det vill 

säga krav på elevaktivitet. Enligt den formella teorin är lärandet i centrum där fokus ligger på 

processtänkandet och elevaktivitet. (Ibid, s.62 ff.) 

 

En kort summering om vad de båda teorierna förespråkar; materiell teori (K1) är främst 

inriktad på undervisningens kunskapsinnehåll medan formell teori (K2) främst inriktar sig på 

formen eller metoden i lärandeprocessen. (Ibid, s.64) 

2.6 Lärarens roll 

Annerstedt talar om hur lärarens roll i ämnet Idrott och Hälsa är att ge eleverna en bred fysisk 

kompetens och utveckling, förståelse för en hälsosam livsstil samt stödja eleverna till att få en 

positiv självbild inom fysisk aktivitet. En idrottslärares uppgift är även att ge eleverna 

förutsättningar för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet samt ge eleverna möjligheter att 

utvecklas till en självständig, ansvartagande individ. Förutom detta talar Annerstedt om att 

läraren ska utforma undervisningen så att den gynnar alla elever, dessutom att lärarens 

reflektion ska vara central i undervisningen. Att lärare reflekterar över sin undervisning 

resulterar i att de utvärderar verksamheten. Lärare kan fundera kring vad som fungerar bra 

respektive dåligt. Genom ett reflekterande förhållningssätt granskas undervisningen kritiskt 

där innehållet kan utvecklas. (2001, s.248 ff.) 

 

Utöver utvärdering och reflektion av verksamheten är även planering en väsentlig del av 

undervisningen. Planering innebär att lärare fattar beslut kring lektionsinnehållet. Stensmo 

förklarar hur planeringsprocessen kan innehålla två faser: 

Upptäcksfasen– innebär att läraren inventerar och utvecklar de olika verksamheter som är 

möjliga i undervisningen. Verksamheter som Stensmo beskriver kan vara användbara är 

sådana som läraren använt tidigare, men också nya verksamheter som intresserar läraren. 

Denna fas innehåller även en form av bedömning av vilka resurser som finns tillgängliga. 

Utformningsfasen– innebär att läraren beslutar vilka verksamheter som ska finnas med i 

planeringen och dessutom utformar denna. Lärare måste vara beredda att ändra sin plan då 

oförutsedda händelser kan uppstå och undervisningen måste planeras om. (Stensmo 2008, s. 

31) 

 

Stensmo talar även om individuell variation, där individualisering är i fokus. Han menar på att 

alla elever är olika och behöver därefter undervisning som passar dem. Det finns alltså en stor 
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spännvidd mellan elevers förutsättningar, kunskaper och färdigheter som undervisningen ska 

ta hänsyn till. Stensmo tar även upp fem punkter som individualisering kan innebära: 

 Variation av undervisningens innehåll 

 Variation av undervisningens former 

 Variation av den tid eleverna behöver få lära sig 

 Variation av studiesätt, elevens lärstil 

 Variation med avseende på elever med behov av särskilt stöd vid svårigheter och 

handikapp. (Ibid, s. 203) 

 

Annerstedt (1990, s.68-70) talar även om att grundförutsättningen för att man som lärare ska 

lyckas är att man tycker om barn och idrott samt har förståelse för deras bakgrund. Det är 

däremot inte nödvändigt att ha ett intresse för att lyckas pedagogiskt, däremot är det en fördel 

för att kunna motivera och engagera eleverna. Andra eftersträvansvärda kvalifikationer hos 

lärare i Idrott och Hälsa är att kunna vara flexibel samt kreativ i sin undervisning. Dessutom 

är det en fördel ifall man behärskar ämnet praktiskt och teoretiskt. Slutligen talar Annerstedt 

om att det är viktigt som lärare i Idrott och Hälsa att låta eleverna vara delaktiga i planering 

och utformning av undervisningen samt läroplanens roll i verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att lärarens planering och utformning av 

undervisningen är viktig. Att läraren är flexibel och lyhörd i sin lärarutövning är också av stor 

vikt samt att undervisningen anpassas efter elevers förutsättningar och behov. Utöver detta är 

det även viktigt för lärare i Idrott och Hälsa att kunna motivera och engagera sina elever. 

3. Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning gällande studiens ämne och innehåll. 

3.1 Kvalitetsgranskning i förhållande till läroplan 

Enligt en kvalitetsgranskning gjord av Skolinspektionen (2012:5, s.15) har många skolor svårt 

att anpassa undervisningen i Idrott och Hälsa efter elevernas behov, förutsättningar och 

erfarenheter. Granskningen omfattade 36 skolor runtom i Sverige. Skolinspektionen menar att 

det står i läroplanen att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, 

och ställer sig frågan vad det är inom skolverksamheten som inte fungerar? Skolinspektionen 

menar att läraren måste aktivt bjuda in eleverna i lärandeprocessen – det är först då deras 
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behov, förutsättningar och erfarenheter kan synliggöras och ligga till grund för hur 

undervisningen organiseras. 

 

Föreställningen om hur ämnets innehåll ska tolkas och vad undervisningen ska syfta till visar 

sig i granskningen skilja sig åt mellan olika lärare. Elevernas bild av ämnet tycks mest vara 

formad av deras förväntningar. De känner i mycket liten utsträckning till vad de förväntas lära 

sig och vad de ska kunna utifrån innehållet i läroplan och kursplan. Skolledningarna har 

generellt en diffus bild av ämnet. Lärare som undervisar i Idrott och Hälsa är ofta isolerade, i 

bådepedagogiskt och organisatoriskt hänseende från skolornas övriga systematiska 

kvalitetsarbete. (Ibid, s. 6) 

3.2 Vad utmärker en bra idrottslektion? 

I ett examensarbete som syftade till att ta reda på hur en lyckad idrottslektion på gymnasiet 

kan planeras och genomföras talar författarna om att lärarna måste vara mer förtrogna med 

målen i ämnet för Idrott och Hälsa. Genom detta kan de få med sig eleverna. Om det inte 

lyckas, finns det risk för att eleverna blir missnöjda med lärarnas undervisning. Det kan i sin 

tur resultera i att eleverna anser undervisningen irrelevant. Studiens resultat visade även på att 

lärare inte följer målbeskrivningen helt och hållet samt att de har kortat ner viktiga moment. 

Eleverna i studien ansåg att uppvärmning, huvudmoment och stretching bör finnas med i en 

lyckad idrottslektion. Studien har även visat på att elever inte verkar vara förtrogna med 

målen för ämnet. De diskuterar hur en stor andel elever inte känner till målen samt att det 

eleverna säger om läroplanen, inte stämmer överens med vad den egentligen säger. (Bahnam, 

Ekermo & Tosum 2007, s. 45) 

 

En uppföljningsstudie inom skola-idrott-hälsa (SIH projektet) som genomfördes 2002 på 

Lärarhögskolan i Stockholm syftade till att studera vad elever ansåg om ämnet Idrott och 

Hälsa. Studien omfattade interjuver av elever och visade på att eleverna ansåg att ämnet var 

”roligt”, men att det i de flesta fall inte sågs som ett ”riktigt” ämne. Eleverna ansåg att ämnet 

hade stor relevans på så sätt att det kunde förebygga att drabbas av ohälsa i vuxen ålder. Det 

framkom även att eleverna ansåg att det var bra att man lärde sig olika sporter eller idrotter, 

däremot ansåg de inte att lärandet stod i centrum. Generellt sett hade eleverna en positiv syn 

på ämnet Idrott och Hälsa. (Engström 2004, s. 12) 
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I ett annat examensarbete, vars syfte var att synliggöra och skapa förståelse för vilka 

kroppsövningskulturer som kommer till uttryck i elevers reflektioner om ämnet Idrott och 

Hälsa på gymnasiet, framkom det att elever anser det är viktigt att ämnet ska vara roligt. 

Dessutom anser eleverna i studien att det även är viktigt att de får vara med och påverka 

undervisningen, samt att de värdesätter en undervisning som riktar sig mot hälsa och 

välbefinnande. Resultatet visade även att elever värdesätter att få röra på sig samt att vinna i 

de sporter som förekom på idrotten i skolan. Utöver detta ansåg vissa elever i studien att det 

var viktigt att få kunna välja nivå på aktiviteterna samt att undervisningen ska vara varierande 

och inte för monoton, detta menar eleverna med att undervisningen erbjuder stort utbud med 

olika aktiviteter och former av undervisning. Eleverna i studien ville vara delaktiga i 

planeringsprocessen av ämnet. (Nilsson 2010, s.15-16) 

3.3 Lärarkompetens 

I en studie gjord av Erik Carling och Robert Wallsten (2006, s.18 ff.) var syftet att undersöka 

gymnasieelevers syn på lärarkompetens i ämnet Idrott och Hälsa. Resultatet visade att 

eleverna ansåg att den pedagogiska kompetensen var central hos lärare. Författarna till studien 

talar om att de pedagogiska kompetenserna som ansågs viktiga var; nivåanpassad 

undervisning, progressionstänkande, förtrogenhet i ämnet samt förmågan att skapa glädje. Att 

läraren hade framåtanda och ambition var även viktiga egenskaper hos lärare. Det angås 

viktigare att läraren hade övergripande kunskap inom det idrottliga området än detaljerad 

kunskap som fakta och regler. 

3.4 Omotiverade elever 

I artikeln Self- determined motivation and physical education (Muricia et al. 2009, s.5-6) 

beskrivs det hur elevernas syn på ämnet Idrott och Hälsa påverkas av elevens behov av 

autonomi, samhörighet och kompetenstillfredställelse. Eleverna blev motiverade när de kände 

att de kunde använda kunskaperna de fått från idrotten i skolan på fritiden. Utöver detta 

beskriver författarna hur eleverna lär sig bäst genom att de får vara självbestämmande, vilket i 

sin tur leder till kreativitet hos eleverna. Ifall eleverna kände motsatsen, det vill säga en låg 

grad av självbestämmande, kan detta resultera i att eleverna får en negativ syn på ämnet. De 

menar även på att lärarens feedback och kommunikation gentemot eleverna är viktig. Genom 

den kan elever få motivation och hjälp att nå sina mål i ämnet. 
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En annan studie vars resultat visade på liknande tendenser som ovan är Nikos Ntoumanis 

(2005, s.19 ff.) artikel om kopplingen mellan SDT (Self-determination theory) och elevernas 

egna val att vilja delta i undervisningen frivilligt. Ntoumanis beskriver hur eleverna som 

kände sig omotiverade och inte ville delta i idrottsundervisningen inte kände att det fanns 

någon samhörighet, kompetens eller självständighet. Likadant som Murcia m.fl. konstaterade, 

menar författaren att eleverna vars behov var tillfredsställda, ville delta. 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur en god undervisningsmiljö ser ut. För att uppfylla mitt 

syfte kommer jag att undersöka högstadieelevernas syn på ämnet Idrott och Hälsa. 

Studien fokuserar på vilken sorts undervisning som elever anser är meningsfull samt vad den 

undervisningen innehåller. Den syftar även till om elevers syn stämmer överrens med 

läroplanens mål. 

 

För att besvara syftet utgår studien utifrån följande frågeställningar: 

 Vad är elevers syn på vad bra undervisning är? 

 Vad innefattar en bra undervisning för dem? 

 Finns det samband mellan hur elever ser på vad en bra undervisning är och 

läroplanens mål? 

5. Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt redogörs för den teori denna studie tar utgångspunkt i, ett kognitivt perspektiv i 

form av en kognitiv undervisningsteori. Med hjälp av denna teori hoppas jag kunna analysera 

vad meningsfull undervisning innebär för eleverna samt ifall deras uppfattning stämmer 

överens med läroplanens mål. 

 

5.1 KASAM – känsla av sammanhang 

Med tanke på att studiens syfte är att få fram vad bra undervisning är för elever, dvs. en 

meningsfull undervisning, tar denna studie utgångspunkt i den kognitiva 

undervisningsmetoden och Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang.  

 

Inom den kognitiva undervisningsmetoden ingår Antonovskys KASAM, vilken strävar efter 

att främja barns motoriska utveckling. Detta genom att låta barnet utveckla sin egen kapacitet. 
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Aaron Antonovskys (2007s, s.42 ff.) idéer baseras på undersökningar inom sjukvården, där 

hans intresse fokuserade på vad det är som gör att människor upplever att de känner sig friska 

och tillvaron som meningsfull. Antonovskys KASAM omfattar tre delkomponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Britta Thedin Jakobsson (2007, s.188-189) diskuterar i Att undervisa i hälsa, hur människor 

kan uppnå en känsla av sammanhang. Det kan de genom att förstå olika situationer i sin egen 

tillvaro samt att de är begripliga för oss. Människor kan även få en känsla av sammanhang 

genom tilltro att de kan hantera och känna engagemang i de situationer som uppstår, dessutom 

ha tillräckligt med intresse så att situationerna blir meningsfulla så att de kan hantera dem. 

Thedin Jakobsson menar att dessa komponenter samspelar med varandra och för att nå en 

fullständig känsla av sammanhang, måste samtliga komponenter vara uppfyllda. Hon 

beskriver även att forskning inom ämnet främst involverar vård och omsorg, men att det även 

finns forskning inom ämnet i andra verksamhetsområden.  

 

Thedin Jakobsson menar även att det är viktigt att lärare i undervisningen utgår från känslan 

av sammanhang. De faktorer som visat sig ha betydelse för människors upplevelse av hälsa, 

menar hon även kan ha betydelse för elevers upplevelse av Idrott och Hälsa. Att elever har 

viljan att delta och vill anta utmaningar i ämnet. Hon beskriver även att det är viktigt för 

lärare att reflektera kring sin undervisning. Reflektera kring hur de organiserar 

undervisningen så att den blir begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna. 

5.1.1 Begriplighet 

Antonovsky (2007, s.42) menar att begriplighet är en fundamental upplevelse av det som sker 

i och utanför individen. Begriplighet innefattar även att dessa upplevelser är förutsägbara, 

begripliga och strukturerade, istället för slumpartade och obegripliga. Dessutom, att hög 

begriplighet innebär hög sannorlikhet för att saker och ting kommer att utvecklas så bra som 

man rimligen kan förvänta sig. Begriplighet formas hos en individ genom att individen 

upplever att dess erfarenheter är sammanhängande och strukturerande.  

 

Thedin Jakobsson menar på att lärare tydligt ska förklara vad undervisningen innebär och 

innehåller för eleverna, på så sätt kan de känna att undervisningen är begriplig. Dessutom, att 

det är av stor vikt att lärare tar sig tid till att förklara i ord och handling för elever vad som ska 
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hända i undervisningen, hur den ska gå till samt varför undervisningen är som den är. (Thedin 

Jakobsson 2007, s.189) 

 

Thedin Jakobsson beskriver hur KASAM:s begriplighet kan kopplas samman med 

didaktikens frågeställningar vad och varför. Ur lärarens synvinkel involverar detta att i sin 

planering och utförande av undervisning ta ställning till vad som ska göras och varför. (2007, 

s.189) 

5.1.2 Hanterbarhet 

Hanterbarhet innefattar de resurser som en elev kan tänkas behöva för att möta de krav och 

utmaningar som ställs i undervisningen. Resurserna avser antingen egna eller andras, samt i 

vilken grad man upplever att det finns hjälpmedel till hands som man kan lita på. Enligt 

Antonovsky kan dessa resurser och hjälpmedel både vara fysiska redskap och/eller föremål, 

sociala relationer, kognitiv förmåga eller kunskap. (2007, s.42ff) 

 

Enligt Thedin Jakobsson kan lärare spela en stor roll i hur elever känner att resurserna finns 

till hands. Exempel på hur lärare skulle kunna gå tillväga för att eleverna ska känna detta är 

att se till att eleverna har de resurserna som behövs för att delta i undervisningen. Lärares 

uppdrag är alltså att försöka göra det möjligt för eleverna att hantera de egna resurserna eller 

tillgångarna. Resurserna kan även vara att eleverna har möjlighet att få hjälp av 

klasskamrater, föräldrar eller lärare. (2007, s.190)  

 

Thedin Jakobsson beskriver även att elever känner en hög känsla av hanterbarhet i 

undervisningen då det bildas erfarenheter som balanserar de krav som ställs och de resurser 

som eleven har tillgång till. Den didaktiska frågan lärare bör ställa sig är ”Hur de ska 

organisera undervisningen så att eleverna upplever trygghet?” Utöver att reflektera kring hur 

undervisningen ska organiseras, bör lärare även försöka se till att eleverna får personliga 

resurser, vilket Thedin Jakobsson menar kan leda till att eleverna känner trygghet och lyckas i 

sina utmaningar. (Ibid) 

5.1.3 Meningsfullhet 

Meningsfullhet innefattar KASAM:s motivationskomponent. Med detta menas att eleverna får 

vara delaktiga i de processer som skapar individens öde samt dagliga upplevelser. 

Meningsfullhet formas genom de erfarenheter människor upplever samt en positiv syn på de 
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erfarenheter de kommer att möta genom livet. För att detta ska kunna ske, är det viktigt att 

eleverna får möta situationer som upplevs utmanande och värda att lägga ner tid och själ på. 

(Antonovsky 2007, s. 42 ff.) 

 

När det gäller meningsfullhet, talar Thedin Jakobsson om att det som lärare är viktigt att göra 

eleverna engagerade, dessutom att de får uppleva utmaningar i undervisningen. Detta på 

grund av att KASAM inte bara handlar om en kognitiv aspekt, utan även vikten av att vara 

delaktig och finna engagemang i undervisningen. (2007, s. 191) 

6. Metod 

Här nedan redovisas den metod som studien grundar sig i samt motiveringar till urvalet. 

Dessutom redogörs undersökningsprocessen. 

6.1 Val av metod 

Efter att ha granskat de frågeställningar och syfte som är centrala för uppsatsen används en 

kvalitativ undersökning i form av intervjuer som redskap. Detta för att interjuver ansågs som 

ett bra tillvägagångssätt då det är elevers tolkningar kring undervisningen i Idrott och Hälsa 

som är i fokus. Kvalitativa intervjuer anses som det bästa redskapet för att uppfylla studiens 

syfte. Genom denna metod hoppas jag lättare kunna knyta an till det teoretiska perspektiv som 

studien tar utgångspunkt i samt analysera materialet till tidigare forskning. 

 

Författarna till boken Forskningsmetodik talar om hur styrkan i kvalitativa intervjuer ligger i 

att undersökningssituationen liknas en vardaglig situation där intervjuaren utövar minst 

styrning under processen. Kvalitativa metoder har ett primärt syfte att förstå eller undersöka. 

Dessutom syftar metoden till att pröva informationen som framställs har en generell giltighet 

samt att få förståelse av det problem vi undersöket eller studerar. Förutom detta är en 

kvalitativmetod bra för att kunna beskriva helheten av det sammanhang som studeras, vilket 

denna studie strävar mot. Att beskriva vad elever i högstadiet anser om bra 

idrottsundervisning. (Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s.100) Genom detta tyckte jag att 

det var passande med intervjuer. 

 

Viktigt att ha i åtanke är att inte generalisera elevernas svar, detta på grund av att åtta elever 

inte representerar vad alla elever i högstadiet anser om undervisningen i Idrott och Hälsa. 

Detta är något som Bryman talar om då han menar att ett fåtal personer inte kan vara 
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representativa för en verklighet. (Bryman 2011, s.270 ff.) Däremot hoppas jag kunna dra 

slutsatser samt analysera elevernas svar utan att ta förgivet att de representerar helheten. 

Dessutom hoppas jag att resultaten kan ses som en fingervisning på hur elever uppfattar 

ämnet. 

6.2.1 Intervjuer som kvalitativ metod 

Den typ av intervju som används är den s.k. strukturerade forskningsintervjun. Denna typ av 

intervju syftar till att det finns en uppsättning teman eller ämnen som ska utforskas i 

intervjuerna (Krag Jacobsen 1993, s.19ff). Dessa teman grundar sig på studiens teori, syfte 

och frågeställningar (Se bilaga nummer två). I kvalitativa studier är ambitionen att upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en 

kultur (Patel & Davidsson 2003, s.77). Genom intervjuer som kvalitativ metod fanns en 

förhoppning att på ett smidigt sätt jämföra och analysera det intervjumaterial som framställs i 

relation till teorin. 

 

De intervjufrågor som ställdes kan ses som både öppna och sluta frågor. Det fanns färdiga 

frågor, men också utrymme för informanten att utveckla frågorna dit personen vill (Krag 

Jacobsen 1993, s.99 ff.). Intervjuerna i denna undersökning har en låg grad av standardisering, 

detta för att ge utrymme för informanten att svara med egna ord. Däremot är struktureringen 

av intervjuerna strikt då respondenterna får ett litet utrymme att svara inom, detta för att 

förhindra att ämnet dras ut och fokuseras på annat (Ibid, s.77). Utöver de redan färdiga 

frågorna, kommer även nya frågor och följdfrågor ställas under intervjun. Respondenterna 

kommer att träffas personligen i den skola där intervjuerna görs. Intervjuerna förväntas spela 

in och de förväntas ta ungefär 1 timme/respondent.  

 

Genom intervjufrågorna finns en förhoppning att kunna uppfylla studiens syfte, samt 

frågeställningarna: Vad är elevers syn på vad en bra undervisning är. Vad innefattar en bra 

undervisning för dem? Finns det samband mellan hur elever ser på vad en bra undervisning är 

och läroplanens mål? Förhoppningsvis är en kvalitativ metod att samla information ett bra 

tillvägagångssätt till att få ett så pass utförligt svar som möjligt.  

6.2 Population och urval  

Den undersökning som denna studie grundar sig i är gjord i en skola som ligger nordväst om 

Stockholm. Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval. Det innebär att intervjuerna för 
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studien är gjorda på en skola och de elever som det fanns tillgång till (Bryman 2002, s.289-

290). Den population som denna studie riktar sig mot är elever i högstadiet. Population menas 

med vilken avgränsad grupp som studien inriktar sig mot (Patel & Davidsson 2003, s.54). 

Genom att intervjua högstadieelever fanns en förhoppning om större vetskap gällande 

läroplanen än yngre elevers kunskap. Högstadieelever hoppades även kunna bidra till större 

och givande diskussion gällande ämnet i studien. 

 

Eftersom att syftet med undersökningen är att få fram elevers uppfattningar och tankar kring 

vad bra undervisning är, var tanken att intervjua 12 elever i högstadiet, fyra flickor respektive 

fem pojkar som alla är 15 år. Detta på grund av att få urvalet så pass brett som möjligt 

(Bryman 2002, s.289).  

 

Enligt Hassmén och Hassmén kan ett urval ske under studiens gång. Ifall forskningsprocessen 

nått ett inre sammanhang en s.k. mättnad innan samtliga planerade deltagare intervjuats, kan 

ett beslut tas att det antalet räcker. Man ska enligt Hassmén och Hassmén göra en bedömning 

av hur många som det minst krävs för att upptäcka fenomenet i studien. I denna studie räckte 

det med åtta elever för att få den mättnad som studien krävde (2008, s. 108). 

6.3 Genomförande 

Efter att ha granskat och formulerat syfte och frågeställningar valdesmetoden i 

undersökningen samt utformade de intervjufrågor som skulle användas. 

 

Innan insamlad empiri, kontaktades min handledare på min praktikplats via mail gällande 

undersökningen (se bilaga 3). I mailet fanns information kring studiens syfte samt önskemål 

om de veckor jag önskade närvara på skolan för intervjuerna. I mailet fanns även information 

kring de forskningsetiska principer som studien tagit hänsyn till. På grund av svårigheter med 

att boka in en träff, valdes andra högstadieelever ut för att undersökningen skulle ta fart. 

Intervjuerna förekom istället via telefon. Jag informerade eleverna om att det var önskvärt att 

de valde en lugn och trygg miljö för intervjuerna, detta för att inte bli stressade eller störda 

under intervjuns gång. Viktigt var att de kände sig avslappnade. 

 

Därefter formades intervjufrågor genom att ha studiens syfte, frågeställningar samt teoretisk 

perspektiv i beaktande. Genom dessa formades olika teman fram för att lättare kunna 

analysera och jämföra materialet. Intervjufrågornas ordning och formulering formades med 

hjälp av metodböcker. Vid intervjuerna antecknades materialet ner direkt på datorn då det inte 
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fann tillgång till att spela in under telefonintervjuerna. Intervjuerna tog allt mellan 20 minuter 

till 1 timme. 

6.3.1 Databearbetning 

Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet redan samma dag, detta på grund av att 

ha informationen färsk i huvudet. Transkriberingen innebar att sammanställa det material som 

fanns samt hitta teman eller likheter respektive skillnader i elevernas svar. Materialet 

sorterades efter respektive intervjufråga. 

 

Därefter strukturerades och sorterades det material som ansågs vara relevant i förhållande till 

syfte och frågeställningar. På detta sätt blev det lätt att se likheter och olikheter samt att 

koppla samman resultat med litteratur och teori som är kärnan i uppsatsen. Resultatet av 

studien analyserades sedan och bearbetades parallellt med läroplanen. Enligt Hassmén och 

Hassmén handlar bearbetning av material om att organisera och strukturera data för att sedan 

kunna dra slutsatser kopplade till studiens syfte (2008, s. 111 ff.). 

6.4 Validitet och tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet menas att inte låta slumpen få för stor inverkan på resultaten. I en 

kvalitativ intervjustudie kan man inte skatta tillförlitligheten med siffror på samma sätt som i 

en enkätundersökning. Viktigt när det gäller tillförlitlighet är att låta läsaren får en tydlig bild 

av hela forskningsprocessen. Detta på grund av att ge läsaren en tydlig bild av hur processen 

gått till och de val forskaren gjort. (Patel & Davidsson 2003, s.105-106)  

 

En annan viktig faktor är att ifall respondenterna själva får välja innehåll i intervjun, eller på 

något sätt ”leda” intervjun sjunker tillförlitligheten på grund av att det blir svårare för 

forskaren att analysera materialet. Om alla intervjuade personer istället får utgå från samma 

mall, där svarsutrymmet är begränsat, är tillförlitligheten högre. (Jönsson 2011, s. 52-54) 

Informanterna i denna studie har utgått från samma mall och som tidigare nämn är 

svarsutrymmet strikt och begränsat. 

 

Med validitet menas att man måste veta med stor säkerhet att man undersöker det som man 

avser att undersöka. Ett exempel skulle kunna vara att intervjufrågorna går parallellt med 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Förutom detta innebär även validitet att de resultat man 

får fram stämmer överens med verkligheten, ifall intervjuerna i denna undersökning och dess 
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resultat stämmer överrens med vad elevers syn på vad bra idrottsundervisning är. Alltså, ifall 

det finns någon trovärdighet mellan teori och empiri. (Patel & Davidsson, 2003, s.98) 

 

Begreppet valididitet i en kvalitativ studie handlar alltså om hela forskningsprocessen. Det är 

även viktigt för forskaren som är ansvarig för studien att vara medveten om och reflekterar 

kring hanteringen av informationen och hur detta kan påverka analysen. (Ibid) 

 

Enligt Jönsson ökar validiteten ifall forskaren 1. Planerar sin forskningsprocess, 2. Väljer 

metod som är lämplig för syfte och frågeställning, samt, 3. Har stöd i tydliga 

metodanvisningar (Jönsson 2011, s. 73-74). 

6.5 Variabler 

Inom forskning finns det en mängd faktorer som har inverkan och som vi måste ta hänsyn till, 

en sådan faktor kallas för olika variabeltyper. Det finns tre sorters variabler som påverkar: den 

s.k. beroende, oberoende och den okontrollerade variabeln. Patel och Davidsson beskriver hur 

den beroende variabeln är det vi mäter i en undersökning medan den oberoende variabeln är 

det vi kan ändra på. Den oberoende variabeln kan även påverka den beroende variabeln. Den 

tredje variabeln, den okontrollerande, som även kallas för en störningsvariabel, är en sådan 

som inte kan kontrolleras och som även kan påverka den oberoende variabeln. (2003, 54-56) 

 

Den beroende variabeln i denna uppsats är elevers syn på god undervisning i Idrott och Hälsa. 

Den oberoende variabeln för denna uppsats är ifall metoden skulle ändras eller medvetet välja 

att ändra delar i undersökningen som kan tänkas ändra elevernas syn på 

idrottsundervisningen. Den okontrollerade variabeln är ifall eleverna innan intervjuerna 

samtalar med varandra om god undervisning. Detta kan resultera i att de ändrar uppfattning 

och påverkar varandra vilket också påverkar undersökningen, svaret och resultatet i studien. 

(Ibid) 

6.6 Etiska aspekter 

I planeringen och genomförandet i denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska 

principerna. (Vetenskapsrådet 2002)  

 

I enlighet med konfidentialitetskravet har alla involverade parter informerats om alla 

uppgifter i studien och undersökningen var sekreta. Elevernas eller skolans uppgifter är inte 
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nedskrivna eller nämna samt att det material som tas fram endast används i forskningssyfte 

(nyttjandekravet). Det går alltså inte att identifiera någon deltagare i denna studie.  

 

Det har även funnits en tydlighet gentemot uppgiftlämnare och undersökningsdeltagare i 

studien om forskningens syfte. Personal på skolan kontaktades via mail gällande 

undersökningen. I mailet förklarade jag när jag skulle närvara och varför. Utöver detta har 

även tydlighet funnits då information till alla parter skett genom att undersökningen var 

frivillig och att man kunde välja att avstå när som helt under undersökningens gång 

(informationskravet). Med detta gjort är samtyckeskravet fullföljt. Enligt vetenskapsrådet ska 

informationen omfatta alla de inslag som den aktuella undersökningen kan tänkas påverka 

deltagarnas villighet att delta, vilket jag känner mig trygg med. I och med att de elever jag 

intervjuat är över 15 år och behövdes inte samtycke från förälder/vårdnadshavare. 

 

7. Resultat 

Här nedan redovisas en beskrivning av de intervjuade personernas tankar kring ämnet Idrott 

och Hälsa. På grund av att jag strävar efter att hitta en generell likhet i elevernas svar, har 

jag valt att inte särskilja på eleverna. Därav redovisas elevernas svar i form av generella 

uppfattningar. 

7.1 Analys av resultat utifrån frågeställningar 

7.1.1 Bra undervisning i Idrott och Hälsa 

De intervjuade elevernas åsikter skiljer sig inte avsevärt mycket från varandra. Temat i 

intervjuerna var att en bra undervisning i Idrott och Hälsa är när man har roligt och är 

engagerad på lektionerna. När eleverna kände inspiration och positivitet ansåg de att 

undervisningen var bra. Flertalet elever ansåg också att det var av stor vikt att de förstår 

innehållet i undervisningen. Utan förståelse för vad och varför de utför olika moment ansåg 

de att motivationen till att vilja delta försvann. Varför delta och få betyg i ett ämne som de 

inte har en motivering till varför eller vad betygen strävar efter? 

 

Fysisk aktivitet var även något som kom upp. Några elever ansåg att undervisningen i Idrott 

och Hälsa var givande ifall de fick röra på sig och känna sig trötta. Detta på grund av att de 
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kände att de får sitta still mycket i skolan. Om de kände sig inaktiva på en idrottslektion, 

kände de sig omotiverade. 

 

För att en Idrott och Hälsa lektion skulle vara bra ansåg samtliga elever att lärarens roll var 

central. Läraren ska anpassa undervisningen så att den passar alla elever, så att alla tycker att 

lektionerna är roliga och givande. Detta var något som alla elever påpekade under 

intervjuerna. Att läraren varierar undervisningen och anpassar undervisningen så att alla kan 

delta var även något som en elev tog upp. Denna elev menade att: En bra idrottsundervisning 

för mig är när idrottsläraren lyssnar på vad eleverna tycker och när han eller hon anpassar 

lektionerna utefter elevernas önskemål. Om inte vi tycker att det är roligt, kan inte läraren utföra de 

moment som läroplanen säger för ingen vill delta. 

 

En annan elev sa även: Jag tycker en bra undervisning är när läraren låter eleverna få en inblick i 

Idrott och Hälsa. Alltså att man får både praktisk och teoretisk undervisning i idrottens värld. Jag 

tycker att bra idrott inte bara innebär fysisk aktivitet, utan även hälsa. Detta var även något som 

andra elever tog upp. Att läraren ska vara flexibel och kunna blanda teori och praktiska 

moment. 

 

Gällande lärarens roll ansåg samtliga elever att läraren ska kunna ”gå ner på elevernas nivå”, 

förstå dem och kunna förklara så att de förstår. Två elever menade också att det blir en bra 

undervisning om läraren har disciplin på sina elever. På en stökig lektion kände de inte att de 

lärde sig något. För att en Idrott och Hälsa lektion skulle lyckas var det även av stor vikt att 

läraren hade god kunskap i ämnet, samt fysisk förmåga att ”visa” övningarna. 

 

En bra sammanfattning av vad lärarens roll är för att undervisningen ska bli bra, beskrivs väl 

av en elev: En bra Idrott och Hälsa undervisning är när läraren lägger sig på en nivå som eleverna 

enkelt kans relatera till. Att alla elever känner sig delaktiga och får mycket beröm. En bra lärare som 

förstår sig på sina elever och kan tillämpa uppgifter som eleverna får en kick av att göra kommer att 

gå hem hos vilken elev som helst. 

 

Tillsammans med detta citat, ansåg samtliga elever att lärarens feedback gentemot eleverna 

var viktig för att undervisningen ska vara bra. Positiv feedback i form av uppmuntrande ord 

och kroppspråk samt konstruktiv feedback där eleverna får möjlighet att få inblick i vad 

läraren kräver och förväntas av eleven. Slutligen framkom det under intervjuerna att eleverna 
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ansåg att bra undervisning kännetecknas när läraren är tydlig i sina förklaringar och övningar. 

Kommunikation ansågs vara en central del i undervisningen. 

7.1.2 Innehållet i bra undervisning 

En bra Idrott och Hälsa undervisning enligt de intervjuade eleverna innefattar mycket rörelse, 

att få vara delaktiga och att den är varierad. I enlighet med svaren ovan ansåg även eleverna 

en bra undervisning innefattar förståelse. De vill känna att de förstår innehållet i lektionerna. 

Undervisningen skulle även innefatta olika sorters svårighetsgrader på övningarna, så att alla 

får en utmaning, dessutom att det ska finnas flera alternativ att välja mellan. Det var även 

viktigt att läraren inte bytte ämne/aktivitet för snabbt. 

 

En elev ansåg att: En bra undervisning innefattar olika moment. Att läraren kanske börjar med att 

ha en samling där han/hon förklarar vad vi ska göra, sen uppvärmning. Efter uppvärmningen kanske 

man har ett ”huvudmoment” och sen en återsamling. På återsamlingen tycker jag att man ska få 

diskutera och reflektera över det man har gjort.  

 

Liknande sa en annan elev: Börja med att gå igenom lektionen och dess syfte. Utför momentet med 

hela klassen, stanna av ibland för att påminna om varför man gör vissa saker. Förklara också efteråt 

varför man utförde vissa moment och till vilken fördel detta var. Avsluta med en samling och 

reflektion, här kan även läraren få inputs om vad som var bra/dåligt.  

 

Detta var något som kom upp vid flertalet intervjuer, att eleverna gärna vill kunna reflektera 

och diskutera innehållet samt ha frågestund vid lektionens slut för att se till så att alla förstår. 

Dessutom var önskemålet att läraren ska gå igenom vad de har gjort på en lektion samt varför 

de har gjort det. En elev ville ha en tydlig genomgång av lektionen och dess syfte vid 

samlingen. Två elever ansåg att det var viktigt att få öva innan läraren kom och tittade på ifall 

de klarade övningen. Här tog en elev ett exempel med redskapsgymnastik: Ifall läraren ska 

bocka av och sätta betyg ifall man kan olika övningar, vill jag ha möjlighet att öva och prova på först.  

 

Några elever ansåg även att en bra idrottsundervisning innebär att läraren ”stannar upp” och 

kommer med förklaringar och hjälp om någon gör fel. Annars ansåg de att det var svårt att 

veta om de gör rätt eller inte. Utöver detta menade tre elever att de föredrog att klassen ska 

delas upp ibland, för att på så sätt kunna välja på vilken nivå man vill utföra aktiviteten. Min 

lärare tycker att det är elakt att låta elever få välja och dela in sig i grupper. Men vi gör ju det på 
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matten, varför skulle det vara så dumt att göra det på idrotten också? Bara för att det är fysisk 

aktivitet börjar någon gnälla för att man är mer eller mindre bra. 

 

Eleverna delade in ämnets uppbyggnad i praktiskt och teoretiskt undervisning. Hittills har 

undervisningen redovisats på den praktiska nivån. Flertalet elever ansåg att en teoretisk 

undervisning ska innefatta en genomgång, där läraren går igenom det viktigaste för att sedan 

gå runt till var och en för att se till så att alla förstår. Gruppuppgifter var även något som 

föreslogs, både praktiskt och teoretiskt. Även här ansåg eleverna att lektionerna bör innehålla 

en ”avslutning”/reflektion där eleverna bland annat får komma med frågor. 

7.1.3 Elevernas medvetenhet om läroplanen 

Hälften av de intervjuade eleverna ansåg sig ha kunskap om vad läroplanen säger om Idrott 

och Hälsa. En elev talade om att läroplanen förespråkar alla elevers lika värde och att alla 

elever ska känna sig sedda och ha roligt. Att man ska ha respekt för alla och behandla alla 

som man själv vill bli behandlad. De eleverna kunde också beskriva hur ämnet talar om att 

läraren ska ta hänsyn till elevernas behov och förutsättningar samt att deras egen 

kunskapsutveckling ska gå framåt. 

 

De elever som ansåg sig ha kunskap om läroplanen fick alla möjlighet att se en 

bedömningsmatris från läraren till varje moment. Det vill säga, vad det var som krävdes av 

eleverna för att nå respektive betyg. Däremot ansåg dessa elever att det inte alltid var lätt att 

förstå språket i läroplanen. En elev sa däremot att: min lärare ger oss alltid en matris för varje 

moment där det står vad som krävs för alla betyg, men också en beskrivning av själva innehållet. Det 

som är bra är att vår lärare anpassar språket och skriver om så att vi förstår. En elev förklarade att 

de exempelvis vid momentet dans, fick en god inblick i varför de har dans i skolan. Läraren 

var duktig på att förklara varför dans är bra för kropp och själ. 

 

Resterande elever menade att de hade dålig koll då de inte fått någon eller fått vag 

information om vad läroplanen säger. En elev ansåg att det var dålig koppling mellan 

undervisningens innehåll kontra läroplanen. Här sa en elev: det är ofta som jag inte förstår 

varför jag får ett visst betyg och när jag frågar läraren så får jag en dålig motivering som inte hjälper 

mig alls.  

 

De elever som inte ansåg sig ha någon bra koll på vad läroplanen säger om Idrott och Hälsa, 

hade även en uppfattning om att ämnet till stor del innehåller bollsport. En elevs förklaring 
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var att: idrott innehåller väl fotboll, innebandy och friidrott, typ. Medan en annan elev sa: jag 

förstår inte varför man har till exempel dans eller orientering på idrotten. Det är väl inga idrotter? 

De eleverna som hade sämre koll på läroplanen ansåg även att de höga betygen i ämnet kunde 

nås genom bra fysisk förmåga och prestation. De tog ofta upp moment som tävling och 

rangordning. 

 

Trots att dessa elever inte kände sig förtrogna med läroplanen i Idrott och Hälsa, kunde de 

efter lite diskussion komma fram till att läroplanen talade om lika värde, ta hänsyn till 

elevernas behov etc. Däremot kvarstod problemet att de inte hade någon inblick i vad 

läroplanen säger om respektive moment eller betyg. 

 

7.2 Analys av resultat utifrån KASAM 

Nedan redovisas en analys av resultatet i denna undersökning i förhållande till det teoretiska 

perspektivet - KASAM. 

7.2.1 Begriplighet 

Fyra av åtta intervjuade elever anser sig inte vara medvetna om varför undervisningen i Idrott 

och Hälsa är uppbyggd som den är. De anser sig ha dålig koll då skola och personal ger vag 

information. De anser att lärare sällan talar om undervisningens syfte eller orsak till dess 

uppbyggnad. En elev anser att det beror på, då han vet att undervisningen är uppbyggd med 

syfte att följa läroplanen. Han menar att: alla elever vet att undervisningens syfte är att följa 

läroplanen. Däremot känner han att han inte vet exakt vad läroplanen säger om varje moment. 

Samma elev beskriver hur läraren brukar säga: Vi dansar för att det är bra för kroppen, vilket 

eleven inte känner är en tydlig motivation.  

 

Resterande tre elever får kontinuerlig kunskap och information om varför undervisningen är 

som den är, ofta på samling eller i början av ett moment. En elev förklarar hur läraren brukar 

var noga med att klargöra läroplanen och brukar förenkla den för elevernas skull. Eleverna 

ansåg att de förstår vad och hur undervisningen går till, däremot är frågan ”varför” mer 

komplex.  

 

Samtliga åtta intervjuade elever ansåg att undervisningen till viss del är begriplig. Detta på 

grund av att läraren sällan förklarar varför de genomför moment eller övningar. I grova drag 
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skulle elevernas förklaringar om undervisningen i Idrott och Hälsa enligt Thedin Jakobsson 

inte vara begriplig. Detta på grund av att hon menar att om en undervisning ska vara 

begriplig, måste läraren tydlig förklarar vad undervisningen innebär och innehåller. Enligt 

elevernas svar, är detta något som lärare inte gör tillräckligt. (2007 s.189) 

 

På frågan ”känner du att undervisningen är strukturerad och sammanhängande?” ansåg sju av 

åtta elever att det varierade från lektion till lektion eller från moment till moment. Enligt 

eleverna är undervisningen strukturerad, men utan någon information om varför de gör det 

dem gör, försvinner sammanhanget. Thedin Jakobsson menar att begriplighet formas när 

eleverna upplever att undervisningen känns sammanhängande och strukturerad (Ibid, s.189). 

En elev sa: Till och från, när läraren är duktig på att förklara så att jag förstår ett sammanhang, då 

känner jag att den är sammanhängande. En annan elev sa: Jag känner att lektionerna är 

sammanhängande när läraren ger information och kunskap om varför undervisningen är uppbyggd 

som den är. Den eleven som ansåg att undervisningen var strukturerad och sammanhängande 

hade som motivering att hon fick tillräckligt med kunskap om varför undervisningen var som 

den var. 

 

Enligt Thedin Jakobsson ska läraren tydligt förklara i ord och handling om undervisningens 

syfte och genomförande (Ibid). Enligt eleverna förklarar läraren ofta med ord hur 

undervisningen ska gå till samt demonstrerar en aktivitet i handling hur de fysiska aktivitetern 

ska genomföra. En elev förklarade att hans lärare ger dem en bedömningsmatris om vad och 

varför aktiviteten ska gå till. En annan elev sa: min lärare förklarar muntligt och kan även ge oss 

papper på vad som ska göras och varför, han visar även med kroppen. 

 

Antonovskys (2007 s. 42) tankar kring att människor känner begriplighet när han/hon känner 

att saker och ting kommer att utvecklas som man förväntat sig, studiens resultat kopplat till 

KASAM:s begriplighet, är det inte så oväntat att eleverna känner låg grad av begriplighet då 

det verkar finnas ett glapp mellan elevernas kunskap om varför undervisningen är som den är, 

vilket Antonovsky är en central del i komponenten begriplighet. Hur ska elever känna att 

saker och ting utvecklas som det ska när de inte ens vet vad som händer och varför? Då kan 

det vara svårt att ha en uppfattning om vad som ska ske. Antonovsky menar även att 

människor känner sig bortkomna och utan sammanhang ifall omgivningen är ostrukturerad 

och svårt att begripa 
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7.2.2 Hanterbarhet 

Samtliga intervjuade elever ansåg att det finns stöd/resurser om de skulle behöva hjälp samt 

att de kan lita på det stöd de får. Däremot menar tre elever att en form av stöd/resurs är 

läroplanen, vilken de känner sig ha lite kunskap om. Detta resulterar sedan i att eleverna inte 

känner att de får tillräckligt stöd.  Alla elever ansåg även att de kan få hjälp när det behövs av 

vänner, föräldrar och klasskamrater.  

 

Tre elever ansåg sig tvivla på personalens stöd och hjälp på skolan. I enlighet med 

Antonovsky, (2007 s.42 ff.) känner eleverna i denna studie en viss grad av hanterbarhet, 

genom att de hjälpmedel som finns till hands går att lita på.  

 

På frågan ”På vilket sätt anser du att de krav som ställs på dig, går att uppnå med hjälp av de 

resurser som finns? ” ansåg alla elever att de får stöd av de resurser som finns. Däremot ansåg 

de att vid vissa tillfällen var det svårt att veta vad kraven innebär. De flesta tog upp betyg och 

ansåg att det betyg som förväntas på något sätt är ett krav som eleverna själva ska uppfylla. 

Om elever ska uppleva hög hanterbarhet, krävs det att de resurser som finns leder till trygghet 

och att eleverna lyckas i sina utmaningar (Thedin Jakobsson 2007, s.190). Eleverna verkar 

trygga i sin omgivning bland resurser, däremot förklarade tre elever hur de känner att dem 

inte lyckas i de krav som ställs för att de själva inte har höga krav och att de inte vet hur de 

ska ta sig dit.  

7.2.3 Meningsfullhet 

Antonovsky menar att en människa känner sig motiverad och positiv ifall den får vara 

delaktig i de processer som skapar en persons öde och dagliga upplevelser (Antonovsky, 2007 

s. 42 ff.). På frågan ”Anser du att du har möjlighet att påverka undervisningen? På vilket 

sätt?” ansåg fem elever att de får vara med att påverka undervisningen. Detta genom att välja 

innehåll på lektion, tillvägagångssätt på aktivitet eller redovisningsform. Dessa fem elever 

beskrev att läraren var lyhörd och duktig på att lyssna in sina elever. Samtliga fem ansåg att 

de egenskaperna hos en lärare var viktiga för att undervisningen skulle kännas meningsfull.  

 

Sju elever trivdes på lektionerna för Idrott och Hälsa, en elev trivdes ibland. Majoriteten av de 

intervjuade eleverna anser sig kunna påverka undervisningen och får på så sätt motivation. De 

har möjlighet att påverka och ta del av undervisningen vilket resulterar i en positiv syn på 
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undervisningen, vilket enligt Antonovsky är en central del för att eleverna ska känna 

meningsfullhet.  

 

Två elever ansåg att de till viss del får vara med och påverka genom att ibland få välja 

redovisningsform eller om klassen ska få arbeta i grupp eller enskilt. En elev ansåg sig inte få 

något utrymme till att påverka då läraren är hård med att välja innehåll själv samt följa 

läroplanen. Denna elev sa min lärare säger att vi inte får bestämma för att läroplanen är så viktig 

att följa, att man inte ska hamna på sidospår. Det skulle vara roligt om läraren kanske valde 

innehållet och vi elever fick vara med och påverka tillvägagångssätt. Enligt Antonovsky känner 

dessa elever inte att undervisningen är meningsfull då eleverna inte har en positiv inställning 

samt att de inte får ta del av undervisningen på rätt sätt (Ibid). 

 

En elev ansåg att undervisningen var lite för lätt och därför inte tillräckligt utmanande. Denna 

elev menade på att han var duktig fysiskt och får ofta hjälpa de elever som inte är på samma 

nivå. Fyra elever ansåg att undervisningen i Idrott och Hälsa är utmanande. Eleverna beskrev 

att idrott inte var deras starkaste ämne och var därför utmanande. En elev sa även att 

undervisningen var utmanande på grund av att läraren ställer rimliga krav på sina elever. En 

annan elev sa: Vår lärare är duktig på att utmana oss elever, men kanske lite mer de elever som har 

svårt för idrott. Teorin är en större utmaning för mig i idrott än den fysiska delen på lektionerna. Två 

elever beskrev att undervisningen är utmanande om de själva är engagerade och inspirerade 

på lektionerna.  I stora drag skulle man kunna säga att eleverna till viss del känner att 

undervisningen är utmanande, vilket enligt Antonovsky är en stor del i KASAM:s tredje 

delkomponent, meningsfullhet (Ibid). 

 

Thedin Jakobsson menar att det är viktigt som lärare att göra eleverna engagerade och 

delaktiga i undervisningen. I annat fall resulterar det i att eleverna känner sig bortkomna, 

oengagerade och utan motivation (Thedin Jakobsson 2007, s. 191). Flertalet elever ansåg sig 

inte vara engagerade i den på grund av att undervisningen antingen är för lätt, det är stökigt på 

lektionerna eller att läraren inte hjälper till. Fyra elever ansåg sig vara engagerade och 

intresserade på lektionerna. Dessa elever menar att lärarens roll är viktig för att de ska känna 

sig engagerade, om en lärare ställer rimliga krav och utmanar eleverna får dem inspiration.  
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8. Diskussion 

I detta avsnitt knyts studiens resultat samman med uppsatsens bakgrund och 

forskningsöversikt. Därefter följer en metoddiskussion. 

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Läroplanen 

Utifrån elevernas tankar och uppfattningar kring läroplanen för grundskolan kan jag tydligt se 

att eleverna är splittrade i sina erfarenheter. Hälften ansåg sig ha kunskap om läroplanen i 

Idrott och Hälsa medan andra hälften kände det motsatta. Läroplanen talar, som tidigare 

nämnt, om att lärarens uppgift är att ta hänsyn till varje individs behov, förutsättningar och 

erfarenheter. (Lgr 11, s.14) Skolinspektionen (2012:5, s. 15) anser även att lärare måste aktivt 

inbjuda eleverna i själva lärandeprocessen, annars kan inte deras behov, förutsättningar och 

erfarenheter synliggöras. Parallellt med detta ansåg eleverna att en bra undervisning för dem 

innefattar att läraren tar hänsyn till alla elever, så att alla har roligt och förmåga nog att lyckas 

i övningarna.  

 

Problematik jag fann i resultatet var att vissa elever ansåg att lärare fokuserade mer på svaga 

elever, snarare än de som var starka i ämnet. Detta stärks genom att en elev sa: Vår lärare är 

duktig på att utmana oss elever, men kanske lite mer de elever som har svårt för idrott. I denna klass 

är läraren sämre på att se ”alla elever”. Är det verkligen så att läraren tar hänsyn till alla 

elever? Jag anser att läroplanen inte enbart talar om att läraren ska se till att de svaga eleverna 

utmanas i undervisningen, utan även att de elever som är starka i ämnet ska känna att 

undervisningen är utmanande. Tillsammans med detta talade de flesta eleverna i studien om 

att det var viktigt att läraren anpassade nivån till alla elever i en klass. I enlighet med 

ovanstående, verkar vissa lärare inte lyckas med detta. 

 

Läroplanen beskriver även hur undervisningen ska sträva efter att ge utrymme att utveckla sin 

egen förmåga samt upplevelse av att kunskapen och innehållet i undervisningen är 

meningsfull. (Lgr 1, s. 14) Utifrån det insamlade intervjumaterialet anser jag mig kunna påstå 

att ifall läraren engagerar sina elever och bidrar till inspiration, känner sig de flesta 

entusiastiska och utmanade. 
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Enligt eleverna verkar läraren misslyckas i vissa fall. Hälften av eleverna ansåg nämligen att 

undervisningen inte var engagerande då den antingen var för lätt, det var för stökigt på 

lektionerna eller att läraren inte stöttar tillräckligt. Lärarens oförmåga att forma 

undervisningen så att eleverna känner meningsfullhet resulterar i att de blir omotiverade. 

Detta kan kopplas samman med Antonovskys och Thedin Jakobssons tankar kring KASAM. 

Enligt Antonovsky är utmaningen i en uppgift viktig för att en person ska kunna känna 

meningsfullhet samt få inspiration till att vilja delta (Antonovsky 2007, s.44 ff.). Tillsammans 

med Antonovskys tankar, menar Thedin Jakobsson att det är viktigt som lärare att göra 

eleverna engagerade och delaktiga i undervisningen. I annat fall resulterar det i att eleverna 

känner motsatsen: bortkomna, oengagerade och utan motivation (Thedin Jakobsson 2007, s. 

191).  

 

Min egen erfarenhet av ämnet i högstadiet är att det ofta var stökigt och högljutt, vilket gjorde 

att jag hade svårt att koncentrera mig på undervisningens innehåll. Jag minns även att jag 

”gav upp” under lektionerna då jag inte fick tillräckligt med feedback från läraren. Mina 

tankar, tillsammans med elevernas uppfattningar i denna studie, stärker uppfattningen om att 

ämnet lätt blir rörigt och ofokuserat, vilket verka resultera i mindre engagemang hos eleverna. 

 

Gällande just motivation, finns det även artiklar som beskriver hur elevernas syn på ämnet 

Idrott och Hälsa påverkas bland annat av elevens behov av att känna självständighet och 

samhörighet. Omotiverade elever känner att de inte får vara självbestämmande eller ta del av 

undervisningen. Motsatsen (Muricia et al. 2009, s. 5-6), resulterade i kreativitet och 

engagemang hos eleverna. Nikos Ntsoumanis menar även på att elever vars behov var 

tillfredställda, ville delta och var engagerade i undervisningen. (2005 s. 19-23) Forskning 

visar alltså på att delaktighet, engagemang och motivation hos elever, bidrar till meningsfull 

undervisning. I enlighet med ovanstående, kan detta jämföras med elevernas tankar då de 

också talade om att ifall de fick vara medbestämmande och delaktiga i undervisningen, kände 

de sig engagerade och tillfredställda. I dessa fall ville de delta och kände motivation till att 

vara aktiva i undervisningen. Både genom att vara fysisk aktiv, men också aktiv i diskussioner 

samt upplägg och planering i undervisningen. För mig är det ganska självklart att 

undervisningen blir meningsfull och givande ifall eleverna vill delta, då det är de som ”utgör” 

undervisningen. Utan elevers engagemang, kan läraren inte utföra undervisningen som den är 

planerad. 
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Fem elever ansåg sig ha möjlighet, i samspråk med läraren, kunna påverka undervisningen. 

Detta genom att få vara med att välja innehåll, tillvägagångssätt eller redovisningsform. Två 

andra elever kände till viss del att de får vara med att påverka. En annan elev sa: min lärare 

säger att vi inte får bestämma för att läroplanen är så viktig att följa, att man inte ska hamna på 

sidospår. Det skulle vara roligt om läraren kanske valde innehållet och vi elever fick vara med och 

påverka tillvägagångssätt. Intressant i detta sammanhang är att läraren verkar mån om att följa 

läroplanen, det är hans/hennes motiv till att eleverna inte får vara med att påverka. Jag blir 

fundersam då läraren mycket väl skulle kunna följa läroplanen till punkt och pricka då den 

talar om att eleverna ska få inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 

innehåll. Detta tillsammans med att detta inflytande ska öka med elevernas stigande ålder och 

mognad. Enligt Nilssons (2010 s. 15-16) studie, anser även elever att det viktigt att få vara 

med att påverka undervisningen, vilket även eleverna i denna studie påpekade var av stor 

relevans.  

 

Slutligen talar läroplanen om att läraren, tillsammans med eleverna, ska planera och utvärdera 

undervisningen, enskilt och tillsammans (Lgr 11, s.15). Dessa åtta intervjuade elever i årskurs 

nio skulle alltså enligt läroplanen få stor möjlighet till att få ta del av undervisningen. Det 

tycks alltså som det inte bara är elever som är osäkra på vad läroplanen säger, utan att lärare 

kanske också är osäkra. 

 

Jag kan se att det eleverna anser om ämnet, hänger mycket väl samman med läroplanen. Även 

om eleverna i stort känner att de inte är insatta i eller förstår läroplanen, hänger mycket av det 

de tog upp i intervjuerna ihop med vad läroplanen säger om ämnet. Är det kanske så att 

eleverna vet mer än vad de är medvetna om? Enligt en kvalitetsgranskning gjord av 

Skolinspektionen (2012:5) har skolor svårt att anpassa undervisningen i Idrott och Hälsa till 

elevernas behov, förutsättningar och erfarenheter. Kan det alltså vara så att elevernas lärare i 

studien, anser det komplicerat att nå alla elever i en klass? Det skulle kunna vara så att lärare 

är duktiga på få fram läroplanens budskap till eleverna, bara det att eleverna själva inte är 

intresserade nog att uppfatta budskapet. Därav att de vet mer än vad de är medvetna om. 

 

Skolinspektionen beskriver även i en kvalitetsgranskning att lärare som undervisar i Idrott och 

Hälsa ofta är isolerade från övrig skolverksamhet, både pedagogiskt och i organisatoriskt 

hänseende (2012:5, s. 6 ff.). Detta kan enligt mig även vara en orsak till att lärare i ämnet 

Idrott och Hälsa är osäkra på ämnets innehåll och utformning. 
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En studie gjord av Bahnam, Ekermo och Tosum, visade på att eleverna hade dålig koll på 

ämnet och de elever som ansåg sig ha koll, talade om irrelevanta saker som inte stämde 

överens. I stort verkar lärare vara dåliga på att ge information till eleverna om mål och betyg, 

vilket verkar resultera i att eleverna bli osäkra (2007 s. 45). Skolinspektionen menar även att 

skolledningarna har en diffus bild av ämnet, vilket väcker frågor om det är anledningen till att 

lärarna är osäkra? En osäker ledning kan enligt mig resultera i förvirrade lärare, vilket i sin tur 

leder till att eleverna känner sig bortkomna och förvirrade gällande undervisningens innehåll 

och utformning. Utifrån min egen erfarenhet innan min tid på lärarutbildningen, trodde jag i 

högstadiet att ämnet mest innehöll bollsporter, förmodligen på grund av att detta var vad vi 

utövade. Om jag istället hade vetat att bollspel är bra för exempelvis kondition, koordination 

och samarbete, hade min kunskap om läroplanen inte varit irrelevant och oväsentlig. 

8.1.2 Lärande 

Sven- Gunnar Furumark menar att lärarens roll är central i elevernas lärprocess. Det är 

lärarens uppdrag att skapa produktiva och inspirerande lärmiljöer som bidrar till att eleverna 

utvecklas samt når de mål som är uppsatta (2003, s. 27). Eleverna i studien talade också om 

att lärarens roll är viktig för deras egen inlärning då innehållet ska vara relevant i 

sammanhanget, dessutom att lärande sker då undervisningen är kontrollerad och lugn. 

Eleverna menade även, parallellt med Furumarks tankar, att lärarens uppgift är att få 

undervisningen begriplig genom tydliga förklaringar och instruktioner. Utöver detta menar 

även eleverna att det är viktigt att få stöd och feedback av lärarna. 

 

Eleverna talade generellt om att undervisningen både bör vara praktisk och teoretisk, där de 

får ta del av fysisk demonstration och muntliga förklaringar och reflektioner. Här menade en 

elev att bra undervisning där mest inlärning sker ser ut enligt följande: En bra undervisning 

innefattar olika moment. Att läraren kanske börjar med att ha en samling där han/hon förklarar vad vi 

ska göra, sen uppvärmning. Efter uppvärmningen kanske man har ett ”huvudmoment” och sen en 

återsamling. På återsamlingen tycker jag att man ska få diskutera och reflektera över det man har 

gjort. Enligt Furumark är detta hur upplevelsebaserat lärande kan se ut på en idrottslektion där 

undervisningen ska involvera konkreta upplevelser, där eleverna personligen får uppleva, 

vilka ska kunna tolkas med hjälp av abstrakta begrepp. Därefter bör undervisningen innehålla 

en del där eleverna får omvandla kunskapen genom reflektion, observation och aktivt 

experimenterade, för att sedan få reflektera och tolka det som upplevts (Ibid, s. 8 ff.).  



 

33 

 

Jag hoppas att lärare är medvetna om att elever anser att deras feedback är viktig. Dessutom 

att lärare är medvetna om att eleverna föredrar att undervisningen bör innehålla moment 

såsom konkreta upplevelser, tolka begrepp, experimentera samt reflektera kring 

undervisningen. Hur elever uppfattar och tolkar undervisningen bör dessutom ligga till grund 

för hur lärare planerar sin verksamhet. Om inte, tror jag att undervisningen fallerar och saknar 

mening. Jag funderar även kring att lärare generellt är dåliga på att ge feedback samt 

reflektera och diskutera över undervisningen med sina elever. Ifall de skulle vara duktiga på 

detta, skulle det inte finnas ett så stort glapp med vad eleverna anser sig veta om läroplanen 

och vad den egentligen talar om. 

 

De fyra pedagogiska principer Furumark talar om kan jämföras med hur eleverna i studien 

anser att undervisningen ska innehålla. Eleverna talar om verklighetsrelevans i form av att de 

vill ha en koppling mellan läroplan och praktiskt undervisning för att känna att den är 

meningsfull. De vill vara aktiva i sitt lärande och engagerade i undervisningen. Utöver detta 

hade eleverna i studien en önskan om att läraren skulle utgå från elevernas erfarenheter, 

dessutom få reflektera över det de lärt sig och upplevt. Jag tycker att lärare generellt bör 

använda sig utav Furumarks pedagogiska principer i planering och utförande i 

undervisningen. Detta på grund av att elever verka uppskatta denna typ av undervisning, samt 

att jag själv anser att den är rolig och givande. 

8.1.3 God undervisning i Idrott och Hälsa 

Bra undervisning i Idrott och Hälsa enligt Annerstedt m.fl. har ofta ett mål och syfte (2001, 

s.162-163). Enligt de intervjuade eleverna är det viktigt att de förstår innehållet i 

undervisningen. Utan att förstå varför undervisningen är som den är, tappar de intresse och 

motivation till att vilja delta och lära sig. 

 

Bahnam, Ekermo och Tosums studie kring en lyckad idrottslektion visade på att eleverna i 

gymnasiet är nöjda med undervisningen i Idrott och Hälsa. De ansåg, likadant som eleverna 

till denna studie, att en lyckad idrottslektion bör innehålla moment såsom uppvärmning, 

huvudmoment och stretching/reflektion (avslutning). (2007, s. 45) Där reflektionen skulle 

innehålla diskussion kring lektionsinnehåll och lärande. 

 

I relation till Annerstedt som förespråkar att en stor del av lektionen ska gå åt likartat innehåll, 

finns det samband med elevernas åsikter. Eleverna talade om att det är svårt att lära sig när det 
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är stökigt på lektionerna eller när man får vänta för länge, vilket även Annerstedt m.fl. tar 

upp. Eleverna i studien talade även om att det är lättast att lära sig ifall lektionen har ett 

genomgående ”tema”. Författarna talar även om hur läraren bör se till att eleverna är aktiva på 

lektionstid, några eleven nämnde i intervjuerna att bra Idrott och Hälsa undervisning är när de 

är fysiskt aktiva och när de känner sig trötta och får svettas. Avslutningsvis talar både 

författarna och eleverna om meningsfull inlärningsmiljö, engagemang och krav från läraren 

som är realistiska. (Annerstedt et al. 2001, s. 162-163) Eleverna ansåg att tydliga och rättvisa 

krav är viktigt för att undervisningen ska bli utmanande, rolig och begriplig. Enligt mig egen 

erfarenhet är detta viktigt då man vill bli utmanad, men samtidigt kunna nå upp till de krav 

som ställs. Ifall utmaningen är för stor, tror jag att man lätt ger upp, inte vill delta samt att 

man inte vill prova på nya saker som erbjuds i undervisningen. 

 

Enligt Per F. Laursen (2005, s.8) skulle den undervisning eleverna beskriver inte vara 

effektiv. Detta på grund av att undervisningen, enligt eleverna, inte är ändamålsenligt i 

förhållande till ett mål. Min tolkning av elevernas åsikter är att de inte förstår varför 

undervisningen är som den är, vilket i deras ögon resulterar i att undervisningen har ett diffust 

mål. Enligt Laursen kan elevernas svar dessutom tolkas som att undervisningen inte är bra. 

För att en undervisning ska vara bra, ska läraren ta ställning till innehållet i undervisningen 

såsom syfte och mål. Elevernas osäkerhet kring undervisningens syfte och mål visar på att 

läraren inte är tydlig, samt att det kan betyda att han/hon inte ens tagit ställning till innehållet i 

undervisningen överhuvudtaget.  

 

Det examensarbete som syftade till att ta reda på hur en lyckad idrottslektion på gymnasiet 

kan planeras och genomföras menar på att lärare måste bli mer förtrogna med kursplanen i 

ämnet Idrott och Hälsa. Ifall detta inte sker, kommer de ha svårt att få med sig eleverna. 

Eleverna blir då omotiverade och viljan att delta försvinner (Bahnam, Ekermo & Tosum 

2007, s. 45). Detta verkar även vara ett problem på skolorna i denna studie. Ifall lärare var 

förtrogna med kursplan i ämnet, skulle eleverna inte vara förvirrade och ha en diffus bild av 

ämnet. Ett resultat av att eleverna i denna studie känner sig oengagerade skulle kunna vara att 

lärare har svårt att få med sig eleverna då läroplanen inte används på rätt sätt. 

8.1.3.1 Lärarens roll 

En viktig del i god undervisning, enligt eleverna, är lärarens roll. De flesta elever påpekade att 

lärarens roll var central för att undervisningen skulle bli bra. Eleverna menar att läraren ska 
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kunna anpassa undervisningen till en nivå som passar alla. Viktigt var även att läraren ”ser” 

alla elever och stöttar. En elev menade att: En bra Idrott och Hälsa undervisning är när läraren 

lägger sig på en nivå som eleverna kan enkelt relatera till och förstå är väldigt. Att alla elever känner 

sig delaktiga och får mycket beröm. En bra lärare som förstår sig på sina elever och kan tillämpa 

uppgifter som eleverna får en kick av att göra kommer att gå hem hos vilken elev som helst. 

 

Stensmo (2008, s.203) talar om just individuell variation, där individualisering är i fokus. 

Stensmo anser, liksom ovanstående påståenden från elever, att alla elever är olika och 

behöver därför undervisning som passar för dem. Enligt Stensmo kan individualisering 

innebära att undervisningens innehåll är varierat och anpassat samt variation av 

undervisningens former.  

 

Sammanfattat har eleverna i denna studie talat om att läraren bör individualisera genom att 

variera undervisningen innehåll, former och tid. Dessutom har eleverna till viss del talat om 

att lärare ofta, i första hand, hjälper elever som har svårt med idrott. Parallellt med Stensmo 

beskriver även Annerstedt att lärare bör utforma undervisningen så att den gynnar alla elever. 

Annerstedt talar även om lärarens planering och att lärares utvärdering och reflektion bör vara 

central i undervisningen. Genom utvärdering och reflektion, kan lärare fundera kring vad det 

är i undervisningen som fungerar bra respektive dåligt. Annerstedt (2001, s. 248 ff.) menar att 

lärare som har ett reflekterande förhållningssätt, kommer att granska undervisningen kritiskt 

där innehållet förhoppningsvis kan utvecklas. Slutligen talar Annerstedt (1990, s.68-70) om 

att det är viktigt som Idrott och Hälsa lärare att låta eleverna vara delaktiga i planering och 

utformning av undervisningen samt läroplanens roll i verksamheten.  

 

Jag funderar kring ifall lärare verkligen låter elever ta del av undervisningens planering och 

innehåll? Av elevernas svar att döma verkar det inte så då vissa anser att de har liten inblick i 

planering och utformning av undervisningen. Dessutom verkar det vara så att lärare sällan 

reflekterar över sin egen undervisning eftersom att det enligt eleverna inte blir någon skillnad. 

Ifall lärare kritiskt skulle granska verksamheten samt låta eleverna utvärdera undervisningen, 

skulle fakta komma fram om vad som är bra respektive dåligt. I detta fall är det en dålig 

aspekt att eleverna inte får vara delaktiga. 

 

För att lärare ska kunna anpassa undervisningen utefter elevernas nivå samt kunna ”se” alla 

elever i sin undervisning, är planering en väsentlig del av undervisningen enligt Christer 
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Stensmo, samt dess innehåll. Utefter elevernas erfarenheter och tankar i denna kvalitativa 

intervjustudie, skulle man kunna dra slutsatsen att de två planeringsfaser som Stensmo 

beskriver, verkar lärarna i liten utsträckning använda sig utav. Det är med blandade svar 

eleverna anser att lärare är tydliga med vad läroplanen säger, vilket kan tolkas som att lärare 

kanske inte planerar utefter målen? Upptäckarfasen, vilken Stensmo beskriver, innehåller en 

form av bedömning av vilka resurser som läraren anser finns tillgängliga (2008, s. 31). Enligt 

eleverna till denna studie ansågs det finnas resurser till hands ifall hjälp behövdes, vilket kan 

tolkas som att lärare organiserar denna del av fasen väl. Å andra sidan verkar lärare inte 

kunna bidra med resurser till alla elever, då eleverna är splittrade i att lärare kan ge tillräckliga 

resurser till de elever som är duktiga i ämnet. 

 

För att en Idrott och Hälsa lektion skulle lyckas var det enligt eleverna i denna studie av stor 

vikt att läraren hade god kunskap i ämnet, samt fysisk förmåga att ”visa” övningarna. Enligt 

Annerstedt kan man som lärare inte enbart ha intresse, tycka om idrott och vara fysisk duktig 

för att lyckas som lärare. Däremot är det en fördel ifall man som Idrott och Hälsa lärare 

behärskar ämnet både praktiskt och teoretiskt (1990, s.68-70). 

 

Utöver ovanstående, ansåg eleverna i undersökningen att lärarens feedback gentemot eleverna 

var viktig för att undervisningen skulle lyckas. Positiv feedback i form av uppmuntrande ord 

och kroppsspråk samt konstruktiv feedback där eleverna får möjlighet att få inblick i vad 

läraren kräver och förväntas av eleven. Slutligen framkom det under intervjuerna att eleverna 

ansåg att bra Idrott och Hälsa undervisning är när läraren är tydlig i sina förklaringar och 

övningar. Några elever beskrev att de ville ha möjlighet att reflektera och diskutera det som 

skett under lektionstid, för att kunna återkoppla samt få feedback från läraren. Som tidigare 

nämnt ansåg eleverna att reflektion vad viktigt samt att läraren bör fokusera på både elever 

och inlärningsmiljö. Kommunikation ansågs vara en central del i undervisningen. 

Jämförelsevis kan Murcia m.fl. tankar kring lärarens feedback sammanliknas. I artikeln talar 

författarna om hur feedback motiverar elever samt hjälper dem att nå sina mål (2009, s. 5-6).  

 

Annerstedt m.fl. talar även de om feedback. De menar på att feedback påverkar 

undervisningen på grund av att lärare måste ha så pass stor kunskap om ämnet för att kunna 

ha förmågan att analysera eleverna samt ge dem relevant feedback. Här talar författarna om 

att lärare bör ge eleverna feedback individuellt, i grupp, genom elevers frågor och funderingar 

samt genom observation och demonstration under lektionstid (Annerstedt et al. 2001, s. 280).. 
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Dessutom att ge gärna vill göra övningar i grupp samt bedöma (observera) andra vilket 

resulterar i situationer där de vill få feedback av läraren. Även reflektion och frågor har 

kommit upp, då eleverna gärna vill ha en avslutande samling vid lektionens slut. 

 

Enligt mig är det inte så konstigt att eleverna känner ett behov att positiv och konstruktiv 

feedback. Om eleverna inte får någon information om vad de gör bra respektive kan utveckla 

kommer de enligt mig inte att gå framåt i sin utveckling. Snarare stå och trampa på samma 

ställe. Det kanske är därför eleverna anser att reflektion efter en lektion är viktigt, på grund av 

att feedbacken blir så pass påtaglig. 

 

Erik Carling och Robert Wallstens studie kring gymnasieelevers syn på lärarkompetens 

visade, i likhet med denna studie, att eleverna ansåg att den pedagogiska kompetensen var 

central hos lärare. Jämförelsevis visade även Carlings och Wallstens studie att de pedagogiska 

kompetenser som ansågs viktiga hos lärare var: nivåanpassad undervisningen, 

progressionstänkande, förtrogenhet i ämnet samt förmågan att skapa glädje. Att läraren hade 

framåtanda och ambition var även viktiga egenskaper hos lärare. Det angås viktigare att 

läraren hade övergripande kunskap inom det idrottliga om rådet än detaljerad kunskap som 

fakta och regler. (2006, s. 18 ff.) Eleverna i denna studie ansåg att lärare som var duktiga på 

att förklara och demonstrera övningar m.m. var duktiga lärare. Dessutom ansågs lärare bra 

ifall de kunde nivåanpassa undervisningen. Slutligen ansåg eleverna till denna studie att det 

var viktigt att läraren hade kunskap inom ämnet samt behärskade ämnet fysiskt. En elev sa 

även: Det beror mycket på läraren för att jag ska bli engagerad och tycka att undervisningen är bra. 

Det märktes även på klassen att vi blev mer engagerade när vi fick en ny lärare. Vår nya lärare har 

mer glädje för ämnet och det smittar av sig. 

8.1.4 Olika sätt att se på undervisning 

Jag kan se likheter med elevernas svar med den amerikanska synen på kunskap och 

undervisning. Denna talar nämligen om att en bra undervisning är när eleverna tillägnar sig 

det avsedda med undervisningen samt att de inte kan lära sig på egen hand. Eleverna i denna 

studie talade om att de inte lärde sig något om de inte fick någon hjälp eller stöd från läraren. 

Utan lärarens stöd, skedde alltså ingen inlärning. Andra likheter är även att den amerikanska 

synen på undervisning och eleverna talar om att undervisning motiveras av att den leder till 

inlärning. Eleverna menade på att om inte engagemang, meningsfullhet eller förståelse för 

undervisningen fanns, lärde de sig inget (Arfwedson 2003, s. 18 ff.). 
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Av resultaten i studien att döma verkar eleverna tycka att undervisningen ska vara varierande 

och inte bli för monoton och trist. De vill gärna prova på olika undervisningsformer och 

innehåll. Det stämmer överens med Arfwedsons tankar att det är genom ett varierat och 

bredare innehåll i undervisningen som lärare och elever når de mål som är uppsatta. Ju fler 

olika tillvägaggångssätt och teorier inom undervisning, ju större chans att den blir givande 

och meningsfull (Ibid, s. 84 ff.). Arfwedson menar också att alla människor utgår från sina 

egna erfarenheter sitt personliga synsätt. Detta gör det svårt att anpassa undervisningen 

(Arfwedson 2002, s. 57). Detta stärks med hjälp av eleverna i studien. Eleverna talade om hur 

lärare ger mer stöd åt de elever som är svaga i ämnet, snarare än de som var duktiga. Kan 

detta vara ett resultat av lärares egna erfarenheter, då det kan finnas en åsikt att duktiga elever 

lättare tar för sig mer och lyckas lättare och behöver inte lika mycket stöd? 

 

De olika undervisningsteorier som finns inom forskning innefattar olika sätt att uppfatta, 

tolka, beskriva och motivera skolans och utbildningens mål (Ibid, s. 57). Den materiella teorin 

som Arfwedson beskriver skulle kunna speglas i elevernas åsikter i hur undervisningen 

bedrivs i skolan. Arfwedson menar nämligen att den materiella teorin karakteriseras av att 

kunskap redan finns legitimerad hos eleverna. Det är kanske därför eleverna känner att 

läroplanen och dess innehåll inte redovisas tillräckligt, för att det på något sätt redan anses 

finnas hos eleverna? Lärare kan ha en uppfattning om att eleverna innehar en form av 

”baskunskap” som Arfwedson beskriver i den materiella teorin (Ibid, s. 60-62). Detta gör att 

elevers och lärares åsikter kolliderar. Ifall lärare nu anser att elever har en form av 

”baskunskap”, och som redan finns legitimerad hos eleverna, kolliderar detta då eleverna 

anser att det ses som skolans kunskap. Parterna lägger på något sätt över ansvaret till 

varandra. 

 

Hos eleverna i studien verkar det finnas en diffus uppfattning om vad läroplanen säger, de 

verkar inte vara medvetna om varför undervisningen är uppbyggd som den är samt varför de 

får det betyg de får. Detta kolliderar med den materiella teorins tankar om att eleverna ska 

reproducera korrekt och att ju mer distinkt reproduktionen är, desto högre betyg får eleven. 

Om eleverna inte vet vad de ska reproducera, vet de inte heller vad de ska sträva efter för 

respektive betyg. Elevernas beskrivningar i att de står utanför undervisningens innehåll och 

planering, kan även ses som den materiella teorin säger, att eleven ses som ett objekt och har 

en inprogrammerad, legitimerad ”baskunskap”. (Ibid, s. 64-65) 
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Enligt den formella teorin som Arfwedson talar om, är det centrala att eleven ska söka sin 

egen kunskap. Det vill säga att producera. Teorin har krav på elevaktivitet snarare än 

innehållet. Jag anser att det till viss de finns likheter mellan elevernas tankar och den formella 

teorin genom att de beskriver att de vill ha elevaktivitet. Dock vill de gärna ha fokus på själva 

innehållet. (Ibid, s. 66-67) Genom den formella teorin kan man tolka det som att lärare tar för 

givet att eleverna ska ”söka sin egen kunskap” och utelämnar viktig information om 

läroplanen.  

8.2 Metoddiskussion 

Intervjuerna har utgått ifrån de intervjufrågor som formats för studien och jag är nöjd med att 

samtalen under intervjuerna var avslappnade. Dock fann jag det svårt att hålla eleverna på rätt 

bana. Vanligt var att ämnet glömdes bort och att samtalet tog fel riktning. Detta fick mig att 

vara mer strikt under kommande intervjuer och lät eleverna svara med mindre utrymme än 

planerat. Däremot har jag kunnat ställa följfrågor och även kunnat forma samtalet dit jag ville. 

Jag känner mig nöjd med mitt val av strukturerad forskningsintervju. Jag fick alla mina 

teman/ämnen besvarade under intervjuerna. 

 

Problematik kring studien har varit att träffa respondenterna personligen. Tillsammans med 

planerings- och sjukdagar hos min handledare på praktikplatsen har jag fått välja en annan 

väg att hitta elever i högstadiet. Jag har fått intervjua sju elever via telefon, varav den 

resterande deltagaren träffade jag personligen. I de intervjuerna vars deltagare jag inte träffat 

personligen, har jag varit extra tydlig med följdfrågor för att förhindra missförstånd samt 

mailat en sammanfattning om vad jag fått fram av intervjun i fråga. En deltagare ville inte att 

jag skulle spela in, vilket resulterade i att jag fick anteckna för hand. Alla intervjuer är 

sammanställda på datorn.  

 

Sammanställningen av mina intervjuer har gått bra. Jag började med att lyssna igenom den 

inspelade intervjun för att sedan börja få ner allt på datorn. Jag utgick ifrån de teman av 

intervjufrågor jag strukturerat upp mina intervjuer med. Sedan försökte jag utifrån mitt 

nerskrivna material att analysera resultatet. 

 

I förhållande till frågeställningar och syfte har metoden fungerat bra. Jag har enkelt kunnat 

undersöka det som var min tanke att granska. Jag har varit noga med hur och varför jag tänkt 
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utföra min undersökning, vilket höjer tillförlitligheten. Jag har även redovisat hur processen 

gått till. Dessutom har jag utgått från de forskningsetiska principerna. 

 

Den oberoende variabeln Patel och Davidsson talar om, har blivit korrigerad i studien. Detta 

på grund av att metoden till viss del ändrats om. Genom att den oberoende variabeln ändrats, 

kan den påverka den beroende variabeln, det vill säga det studien är avsedd att undersöka – 

vad bra idrottsundervisning är (2003, s. 54-56). Tanken var att jag skulle träffa eleverna 

personligen för intervju, vilket i de flesta fall inte gick att ordna. Detta kan i sin tur leda till i 

att det påverkar studiens resultat. I och med att jag i förväg informerat de tillfrågade 

deltagarna vad intervjun skulle handla om, kan de samtalat med andra och fått en annan 

uppfattning, till skillnad från ifall jag hade kunnat närvara på en idrottslektion och eleverna 

inte vetat om vad ämnet handlade om i förväg.  

 

Förhoppningsvis påverkar inte den ändrade metoden elevernas syn gällande vad bra 

undervisning i Idrott och Hälsa är i stort. Jag kan däremot inte föreställa mig någon skillnad i 

resultatet gentemot ifall intervjuerna var ett möte personligen eller via telefon. Det är trots 

detta svårt att veta vilken påverkan resultaten i undersökningen hade fått. Min tanke är att det 

kanske till och med är lättare att vara ärlig om man pratar i telefon eller via mail än att mötas 

ansikte mot ansikte. Å andra sidan är det lättare att läsa av en person vid ett personligt möte 

och det gör det dessutom lättare att läsa av kroppsspråk och små signaler hos respondenten. 

Jag har inte uppfattat att svaren har skilt sig åt mellan ifall intervjuerna var via telefon, mail 

eller ansikte mot ansikte.  

9. Sammanfattning 

Nedan följer en kort sammanfattning av studiens syfte och frågeställningar, samt en 

summering kring studiens resultat. 

 

Det jag kan se i min studie är att eleverna ansåg att bra undervisning i Idrott och Hälsa främst 

handlar om att ha rolig och att de flesta känner sig engagerade på lektionerna.  Däremot ansåg 

de att de behövde få mer förståelse för innehållet för att känna att ämnet hade relevans, alltså 

mer kunskap kring läroplanen. Eleverna i studien ansåg även att lärarens roll var central. 

Lärarens roll ansågs vara att forma undervisningen så att den passar alla, han eller hon ska ta 

hänsyn till alla elever samt ge konstruktiv feedback för att kunna nå målen. En bra 

undervisning i Idrott och Hälsa innefattar enligt eleverna mycket rörelse, samt att den måste 
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vara varierad. Reflektion ansågs även relevant, där de helst ville diskutera innehållet samt ha 

en gemensam frågestund. Studiens resultat visar på att eleverna i stort inte känner sig 

bekväma med läroplanen, dock visar resultatet på att det eleverna talar om gällande bra 

undervisning, stämmer överens med läroplanens tankar kring ämnet.  

 

Ämnet ses inte av eleverna som begriplig då eleverna inte anser att läraren förklarar tydligt 

vad undervisningen innebär eller innehåller. Undervisningen ses av eleverna som strukturerar, 

dock inte sammanhängande. Samtliga intervjuade elever ansåg att det fanns en hanterbarhet i 

ämnet, detta på grund av att de ansåg att det finns stöd/resurser om de skulle behöva hjälp.  

Eleverna ansåg även att de kunde lita på det stöd de får. Eleverna verkade tveksamma kring 

vad kraven som lärarna satte upp handlade om samt vad betygen menade. Vissa elever hade 

även svårt att känna meningsfullhet då de inte känner att de får inblick eller kan påverka 

undervisningen. Fyra elever ansåg även att de inte känner sig engagerade i undervisningen 

antingen på grund att det är för lätt, är stökigt på lektionerna eller att läraren inte hjälper till. 

10. Avslutning 

Jag tycker att jag kunnat besvara mitt syfte och frågeställningar med hjälp av både litteratur 

samt intervjuer. Ämnet är även i efterhand ett intressant ämne som jag även kan tänkas forska 

vidare på. Jag frågar mig själv om det är så att eleverna vet mer om läroplanen än vad de tror? 

Lärare i dagens skola kanske är duktiga på att flika in vad läroplanen talar om, fast eleverna 

inte är medvetna om det. Omedvetet visste de mycket om läroplanen. Vad det gäller god 

undervisning och vad den innefattar, anser jag mig ha fått mycket information kring detta. Det 

jag fått fram kommer jag att kunna använda i mitt framtida yrke som Idrott och Hälsa lärare. 

 

Det skulle vara roligt att få möjlighet att intervjua lärare om ämnet, vilket skulle vara 

intressant att jämföra med elevernas svar. Att observera lärare och se ifall detta stämmer 

överens med vad de faktiskt anser och talar om skulle även vara intressant. 



 

42 

 

11. Referenslista 

11.1 Tryckta källor 

Annerstedt, Claes (1990). Idrottsämnet och idrottslärarrollen. I Annerstedt, Claes (red.)(1990) 

Undervisa i idrott – idrottsämnets didaktik. Lund: Studentlitteratur 

 

Annerstedt, C., Peitersen, B., &Rønholt, H. (2001). Idrottsundervisning – Ämnet Idrott och 

Hälsas didaktik. Göteborg: Multicare Förlag AB. 

 

Antonovsky, Aaron (2007). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur 

 

Arfwedson, Gerd B (2003). Undervisningens teorier och praktiker. Stockholm: HLS förlag 

 

Arfwedson, Gerd B. & Arfwedson, Gerhard (2002). Didaktik för lärare. Södertälje: Didactica 

8, HLS Förlag. 

 

Bahnam Ashraf, Ekermo David & Tosum Alen (2007). En lyckad idrottslektion? En studie 

om undervisningen I kursen Idrott och Hälsa A. Unpublished Master’s thesis. VT07-2611-

119. Göteborgs universitet. 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Engström, Lars-Magnus (2004). ”Skola-Idrott-Hälsa: En presentation av SIH-projektet”. 

Svensk idrottsforskning, årsgång 13, nummer 4 

 

Furumark, Sven-Gunnar (2003). Upplevelsebaserat lärande. Kompendium.  

 

Hassmén, Nathalie & Hassmén Peter (2008). Vetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: 

Logotipas 

 

Jönsson, Anders (2011). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups 

 



 

43 

 

Kolb Y. Alice & Kolb A. David (2005). Learning styles and learning spaces: enhancing 

experiential learning in higher education. Academy of management learning & education, 

vol. 4, No 2. 

 

Laursen, Per F (2005), Didaktik och kognition. Stockholm: Liber AB. 

 

Magne Holme, Idar & Krohn Solvang, Bernt (1997). Forskningsmetodik. Om kalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

Nilsson, Jens (2010). Elevers tankar om Idrott och Hälsa nu och i framtiden. 

PublishedMaster’sthesis. 2012:056. Luleå tekniska universitet 

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur 

 

Stensmo, Christer (2008). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur 

 

Thedin Jakobsson, Britta (2007).  Att undervisa i hälsa. I Håkan Larsson och Jane Meckbach 

(red) Idrottsdidaktiska utmaningar (s.176-192). Liber AB: Stockholm. 

 

11.2 Elektroniska källor 

Kolbs modell för upplevelsebaserat lärande: 

http://hem1.passagen.se/larli333/HRM/UUO-proj/6.m.html,  2012-01-21  

 

Nationella läroplanen för grundskolan, Lgr 11: 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Lgr11_kap1_2.pdf, 2012-11-12 

 

Nationella läroplanen för ämnet Idrott och Hälsa: 

http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/idrott-och-halsa, 2012-11-12 

 

Vetenskapsrådet (2002), etiska principer. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

2012-11-05 

 

http://hem1.passagen.se/larli333/HRM/UUO-proj/6.m.html
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Lgr11_kap1_2.pdf
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/idrott-och-halsa
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/idrott-och-halsa
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

44 

 

Morena Murcia, J. A., González- Cutre Coll, D. & Ruiz Pérez, L. M. (2009). 

Self-determined Motivation and Physical Education Importance. Human 

Movement.Vol10(1).http://gicom.umh.es/publicaciones/sdmi.pdf 2012-12-04 

 

Ntoumanis, N. (2005). A Prospective Study of Participation in Optional School Physical  

Education Using a Self-Determination Theory Framework. Journal of Educational 

Psychology.97(3).http://eprints.bham.ac.uk/420/1/dropout2.pdf 2012-12-04

http://gicom.umh.es/publicaciones/sdmi.pdf
http://eprints.bham.ac.uk/420/1/dropout2.pdf


 

 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med undersökningen är att undersöka 

högstadieelevers syn på ämnet Idrott och Hälsa. Studien fokuserar på vilken sorts 

undervisning som elever anser är givande samt vad den undervisningen innehåller. 

Undersökningen syftar även till om elevers syn stämmer överrens med läroplanens mål. 

 

Frågeställningar: 

 Vad är elevers syn på vad en bra undervisning är? 

 Vad innefattar en bra undervisning för dem? 

 Finns det samband mellan hur elever ser på vad en bra undervisning är och 

läroplanens mål? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Lyckad idrottslektion, kvalitetsgranskning, elevers tankar om idrott, idrottsundervisning, god 

didaktik, KASAM, undervisningsteorier 

 

Var har du sökt? 
Google Scholar, GIH bibliotekskatalog, DIVA Stockholms universitet, DIVA (GIH) 

SUs bibliotekskatalog, Skolverket.se, Skolinspektionen.se, Riksidrottsförbundet 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google: ”Physicaleduaction”, ”motivation” 

DIVA stockholms universitet: Idrott och Hälsa, elever syn idrott, 

Skolinspektionen: Idrott och Hälsa, 

Google scholar: Idrott och Hälsa, elevers syn, elevperspektiv I Idrott och Hälsa 

 

Kommentarer 
Här kan du t ex skriva om det var svårt att hitta bra material om någon del av ditt ämne, vilka 

databaser som passade bäst eller om du har hittat mycket material via litteraturlistor, din 

handledare eller via ”related articles” i databaserna. 

 



 

 

Bilaga 2 Frågor/teman för intervju 

Undervisningen: 

 Vad är bra undervisning i Idrott och Hälsa enligt dig? 

 Vad är dålig undervisning i Idrott och Hälsa för dig? 

 Vad är det som gör det svårt att lära? 

 Vad är det i undervisningen som gör att du lär dig bäst? 

 Vad innehåller en bra Idrott och Hälsa lektion för dig? 

 Hur vill du att en bra undervisning ska vara uppbyggd? 

 Anser du dig medveten om vad läroplanen säger om ämnet Idrott och Hälsa? 

 Är lärarens roll viktig för att undervisningen ska bli bra? På vilket sätt? 

 

Begriplighet: 

 Anser du dig medveten om varför undervisningen är uppbyggd som den är? 

 Känner du att undervisningen är begriplig, att du förstår vad, varför och hur 

undervisningen går till? 

 Känner du att undervisningen är strukturerad och sammanhängande? 

 På vilket sätt förklarar läraren i ord och handling vad som ska hända, hur aktivitetet 

ska gå till samt varför ni gör som ni gör? 

 

Hanterbarhet: 

 Känner du att det finns stöd/resurser i undervisningen om du behöver hjälp? Känner 

du att du kan lita på det stöd du får? (Med stöd menas med fysiska redskap, sociala 

relationer, kunskap etc) 

 På vilket sätt känner du att du kan få hjälp när det behövs av vänner, klasskamrater, 

personal eller föräldrar? 

 Anser du att de krav som ställs på dig, går att uppnå med hjälp av de resurser som 

finns? På vilket sätt? 

 

Meningsfullhet: 

 Anser du att du har möjlighet att påverka undervisningen? På vilket sätt? 

 Trivs du på lektionerna för Idrott och Hälsa? 

 Är undervisningen utmanande? På vilket sätt? 

 Anser du dig vara engagerad i undervisningen? 



 

 

Bilaga 3 Missivbrev till lärare 

 

 

Malin Westin-Thorén     2012-10-29 

Sickla Allé 13    malinwt@live.se 

13165 Nacka 

Tfn: 0707505275 

 

 

 

Hej! 

Jag kommer under hösten att påbörja mitt självständiga arbete på avancerad nivå som handlar 

om ämnet Idrott och Hälsa. Jag hoppas komma till er och intervjua ca 12st högstadieelever 

gällande vad de anser att bra Idrott och Hälsa undervisning är. Intervjuerna kommer att spelas 

in för att sedan kunna transkiberas och analyseras och beräknas ta ungefär 30 min.  

 

Viktig information till både skola och elever är att man deltar frivilligt och kan när som helst 

under intervjuns gång välja att inte delta. Materialet i studien behandlas konfidentiellt och alla 

deltagare är anonyma, likaså skola och lärare. Min uppsats utgår alltså ifrån de 

forskningsetiska principerna. 

 

Om det finns tid för er hoppas jag kunna komma v. 48-49. 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

Malin Westin-Thorén 

 

 

 

Handledare: 

Hans Bolling(hans.bolling@historia.su.se)  
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