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SAMMANFATTNING 
Utvärderingen av skolämnet idrott och hälsa hösten 2002 består av skolledarenkäter, 
lärarenkäter, elevenkäter, läroplans- och arbetsplansanalyser, lärarintervjuer, videoanalyser 
samt analyser av läromedel och media. Genom att kombinera olika metoder har vi försökt ge 
skolämnet en nyanserad, relevant och allsidig belysning. En mångvetenskaplig forskargrupp 
vid Örebro universitet har genomfört uppdraget, som möjliggjorts genom en god medverkan 
från elever, lärare och skolledare runt om i Sverige. Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram 
följande: 
 

• Det som görs i ämnet idrott och hälsa uppskattas av många elever och de anser att de 
lär sig en mängd olika saker i ämnet. Men utifrån kursplanen så finns det områden och 
perspektiv som kommer i skymundan. Det är visst ensidigt fokus i synen på kropp och 
hälsa i ämnet. Elevernas sociala utveckling är något som lyfts fram som centralt i 
ämnet. 

 
• Genus är av central betydelse för att skolämnet idrott och hälsa.  Genomgående verkar 

ämnet i större utsträckning möta pojkarnas behov och intressen. De aktiviteter som ger 
högst deltagande bland pojkar är de aktiviteter som är vanligast.  

 
• De elever som inte är fysiskt aktiva på fritiden upplever i mindre utsträckning att de 

får inspiration, att de får visa vad de kan och att de lär sig mycket jämfört med dem 
som är fysiskt aktiva på fritiden. De inaktiva känner sig i större utsträckning dåliga 
och klumpiga. 

 
• Rörelseglädje och ett positivt förhållande till kroppen lyfts fram som viktiga 

utgångspunkter för undervisningen, men det är en viss diskrepans mellan 
utgångspunkter och den praktik som analyserats. Tävling i termer av mäta och jämföra 
resultat syns i liten utsträckning i analyserna. 

 
• Hälsa verkar ses som ett separat moment i undervisningen delvis frånkopplat från de 

fysiska aktiviteterna. 
 

• Friluftslivet behandlas delvis separat från övriga aktiviteter såväl vad gäller 
utgångspunkter som i vilken utsträckning det lyfts fram i ämnet. 

 
• Reflektion, samtal och diskussion syns i mycket liten utsträckning i ämnet. Lärandet 

sker då enbart genom ett görande. Frågan blir då med vilket djup och vilket innehåll  
lärandet sker?  

 
• En stor del av lärarna trivs med sitt arbete (84 %). Flerämneslärare är mer delaktiga i 

hela skolans arbete än de som enbart undervisar i idrott och hälsa. 
 

• Frånvaro är inget större problem i grundskolan enligt lärarna, men, i skolår 9 uppger 
var tionde elev att de sällan eller aldrig med. Frånvaron i årskurs 2 i gymnasiet är ett 
problem enligt skolledare, lärare och elever. 

Ämnet är i behov av en innehållsdiskussion och en vidareutveckling av ämnets teori och 
praktik för att kunna möta barn och ungdomars behov och intressen. Det gäller att finna 
formerna för en sådan praktiknära forskning och utveckling som bidrar till rörelseglädje, 
hälsa, social kompetens och lärande inom idrott och hälsa. 
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INTRODUKTION 
Denna rapport utgör en redovisning av undersökningar som genomförts under hösten 2002 för 
att belysa hur skolämnet idrott och hälsa gestaltar sig i grundskolor och gymnasier i Sverige. 
Uppdraget har haft en kort tidsrymd, men genom samverkan mellan personer med olika 
kompetenser och redan pågående forskning har arbetet kunnat genomföras enligt planerna. 
Huvudrapporten kommer att redovisas senare under våren 2003 och den ger en mer detaljerad 
presentation av de olika delstudierna och tematiska analyserna. 

Uppdraget 
Regeringen formulerade detta till Skolverket på följande sätt: 
”Skolverket skall utvärdera och analysera undervisningen i ämnet Idrott och hälsa i förhållande till kursplanerna 
samt utvärdera i vilken mån eleverna deltar i och fullföljer utbildningen. Orsaker till bristande måluppfyllelse 
skall analyseras. Därutöver skall verket analysera hur undervisningens uppläggning påverkar elevernas 
inställning till ämnet och förståelsen för behovet av fysiska aktiviteter. Samråd skall ske med 
timplanedelegationen. Uppdraget skall redovisas i anslutning till årsredovisningen”. 
 
Uppdraget har genomförts av forskare vid Institutionen för idrott och hälsa vid Örebro 
universitet (Charli Eriksson [projektledare], Jan Mustell, Karin Rudsberg, Marie Sundberg, 
Mikael Quennerstedt). I arbetet har även medverkat forskare från Pedagogiska institutionen 
(Kjell Gustavsson, Lena Svensson) och Institutionen för beteendevetenskap, Socialt arbete 
och Rättsvetenskap (Therese Johansson). En projektplan arbetades fram och fyra olika 
insatser planerades: 

• Utvärdera och analysera undervisningen i ämnet Idrott och hälsa i förhållande till 
kursplaner 

• Utvärdera i vilken mån eleverna deltar i och fullföljer utbildningen 
• Analysera orsaker till bristande måluppfyllelse 
• Analysera hur undervisningens uppläggning påverkar elevernas inställning till ämnet 

och förståelse för behovet av fysiska aktiviteter. 
 

• Det är i detta sammanhang väsentligt att konstatera att en genomgripande analys av 
dessa frågor inte låter sig göra inom uppdragets korta tidsramar. Detta gäller särskilt 
den fjärde punkten, som förutsätter en longitudinell ansats omfattande en uppföljning 
av hur relationen mellan undervisningens innehåll och omfattning påverkar förståelse 
av behovet av fysisk aktivitet. Sedan bör det slutliga uttrycket för behov vara den egna 
fysiska aktiviteten och då gärna i den unga vuxna ålder, dvs efter skolgångens 
avslutande. 
 
För att kunna ge skolämnet idrott och hälsa en adekvat belysning planerades en rad 
delstudier, som sammantaget kan ge en inträngande och relevant kunskap. I rapporten 
ges resultat från följande delstudier: 

• Skolledares perspektiv på skolämnet idrott och hälsa (breddenkät) 
• Lärarnas perspektiv på Idrott och hälsa (breddenkät) 
• Elevers perspektiv på Idrott och hälsa i ett 30-tal skolor  
• Analys av lokala arbetsplaner och betygskriterier inom Idrott och hälsa  
• Intensivstudier av praxis inom idrott och hälsa  
• Intervjustudie av betygssättning i idrott och hälsa i grundskolan   
• Analys av specialarbeten gjorda av blivande lärare i idrott och hälsa  
• Perspektiv på läromedel i idrott och hälsa 
• Föreställning om idrott och hälsa – massmediala bilder 
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I det följande skall ges en kortfattad beskrivning av olika delstudier och dessas huvudresultat. 
Därefter belyses några centrala teman som framkommit som särskilt viktiga för skolämnet 
enligt våra analyser. 

SKOLÄMNET IDROTT OCH HÄLSA  
 
Skolämnet som idag heter idrott och hälsa har under de senaste 100 åren förändrats i sitt fokus 
och sitt innehåll. Man kan bl a följa det genom förändringarna av ämnets namn. Fram till 
1919 heter ämnet gymnastik, därefter heter det gymnastik med lek och idrott. Från och med 
1962 års läroplan heter ämnet återigen gymnastik. I 1980 års läroplan heter det idrott, och nu 
heter ämnet idrott och hälsa.  

Nuvarande kursplaner och betygskriterier 
I 1994 års läroplan byter ämnet namn till idrott och hälsa. Vad innebär då det för ämnet? 
I den här delen beskrivs/analyseras innehållet i de centrala styrdokumenten (kursplaner och 
betygskriterier) för ämnet idrott och hälsa från grundskolans tidigare år till gymnasiet. Det är 
alltså hela ämnet som studeras. Studien startade i en övergripande inläsning av dokumenten 
för att identifiera och lyfta fram centrala begrepp och områden. Därefter gjordes en utläsning 
d v s en fördjupad analys av de områden som utföll ur inläsningen. Syftet med detta är 
tvåfaldigt. För det första för att få en tydlig bild av vad de centrala dokumenten säger samt för 
det andra som en jämförelse och utgångspunkt för andra analyser bl a för analysen av de 
lokala kursplanerna och betygskriterierna. Frågor som ställdes vid inläsningen var: Vilka 
centrala begrepp lyfter dokumenten fram? Hur beskrivs dessa begrepp? Vilka begrepp 
används för att tydliggöra dessa? Viktigt att påpeka är att dokumenten kan läsas på en mängd 
sätt och ur en mängd perspektiv. Vi har främst fokuserat dokumenten ur ett innehålls 
perspektiv, där didaktiken med frågor som vad, hur respektive varför fokuserats. 
 
Efter den första inläsningen av dokumenten utmärker sig begreppen fysisk aktivitet och hälsa 
som särskilt centrala i ämnet1. Frågor för dokumentanalyser blev då vilken hälsa som avses 
(vad, hur, varför) samt vilka fysiska aktiviteter och på vilket sätt (vad, hur, varför).  

Hälsa 

Analysen visar att ämnet ska utveckla kunskaper om hälsa och hälsofrämjande utifrån ett brett 
hälsoperspektiv som innefattar en fysisk, psykisk och social förmåga, det fysiska, psykiska 
och sociala välbefinnandet samt en positiv självbild. Hälsa handlar inte som det ibland 
tidigare gjort enbart om individuella faktorer, utan hälsa ska ses ur såväl ett individ som ett 
samhällsperspektiv. 
 
Ämnesbeskrivningen ger ett antal utgångspunkter eller samband som verkar vara givna. För 
det första ett samband mellan mat, motion och hälsa, för det andra ett samband mellan fysisk 
aktivitet, hälsa och livsstil, för det tredje samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och 
livskvalitet, och för det fjärde att hälsa bibehålls och förbättras genom regelbunden fysisk 

                                                
1 se även Sandahl, Björn (2002): ”Att göra våld på den historiska utvecklingen” – idrottsämnet i det 
obligatoriska svenska skolväsendet 1960-2000. Svensk idrottsforskning 2, sid 32-35. 2002; Annerstedt, Claes 
(2001): Ämnet idrott och hälsa i ett historiskt perspektiv. I: Annerstedt, Peitersen & Rønholt (red). 
Idrottsundervisning – Ämnet idrott och hälsas didaktik. Göteborg: Multicare 
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aktivitet och friluftsliv. Frågor man kan ställa sig är då: Är dessa samband givna? På vilken 
grund kan man se dessa samband? Hur ser dessa samband ut? Kan det vara på något annat 
sätt? 
 
Hur ska hälsa utvecklas enligt styrdokumenten? I första hand ska detta ske genom fysisk 
aktivitet och en allsidig rörelserepertoar. Men ämnet ska även ge förutsättningar för att 
eleverna lär sig ta ansvar för sin hälsa, samt att eleverna ska kunna se, välja och värdera 
rörelse och fysiska aktiviteter ur ett brett hälsoperspektiv. Andra delar är att diskutera 
hälsofrågor kopplade till idrott och friluftsliv, diskutera samband mellan miljö och hälsa samt 
planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande åtgärder.  Även ett visst 
samhällsförändringsperspektiv kan skönjas i formuleringar som: ”Eleven analyserar och ger förslag 
på hur samhället kan utformas för att främja folkhälsan” (Gy betyg IoH B). 
 
Vad detta innebär och hur man kan tolka detta beror givetvis i stor utsträckning på synen på 
hälsa.  Hälsa beskrivs i kursplanerna för idrott och hälsa i holistiska termer som en helhet som 
innefattar olika delar, och detta i hela individens livsmiljö. Det som ämnet skall sträva emot 
och som kommer till uttryck i texterna är att hälsa ses som ett medel för en högre livskvalitet. 
 

Idrott och hälsa skall ha en tydlig inriktning mot god hälsa och god miljö så att eleverna blir förtrogna med 
sambanden mellan livsstil, livsmiljö och hälsa för att skapa livskvalitet. (Lpo 94) 

 
Ämnet ska enligt kursplanerna skapa aktiva elever, där personliga ställningstaganden, 
växande ansvar och förmåga att reflektera och värdera ska förbättra deras förutsättningar för 
hälsa. Detta innefattar inte bara en individuell nivå, utan även en kompetens att påverka 
samhällsutvecklingen och den gemensamma miljön. De medel för hälsoarbetet som lyfts fram 
är kunskaper, medvetenhet och upplevelse av olika faktorer som påverkar hälsa. Det kan vara 
livsmiljöfaktorer, livsstilsfaktorer, fysisk aktivitet, kroppsrörelse och friluftsliv samt en 
analys, reflektion och värdering av dessa utifrån ett brett hälsoperspektiv. Allt detta ska ge en 
handlingskompetens och insikt i möjligheterna för det goda valet, baserat på en integration av 
intellektuella och känslomässiga kvalitéer. Ämnet har i och med de nya kurs- och 
läroplanerna således bytt karaktär från färdighetsämne till ett reflekterande hälsoämne, där 
utvecklande av hälsa och inte förebyggande av sjukdom fokuseras. Det är tydligt att begreppet 
hälsa i dessa texter inkluderar mer än bara individnivån, och att samhällsutveckling och den 
gemensamma miljön även ses som viktiga aspekter på hälsa. 

Fysisk aktivitet 

I styrdokumenten framkommer att ämnets kärna är fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet står i 
kursplanerna som vi ser det som ett övergripande begrepp för ett antal moment i 
undervisningen som bl a benämns som lek, rörelse, idrottsaktiviteter, friluftsliv, motions- eller 
rörelseaktiviteter. Centralt för ämnet är då en bredd av rörelseaktiviteter såväl att de ska vara 
allsidiga som att de ska vara vanliga rörelse- och idrottsaktiviteter. En fråga man kan ställa 
sig här är, vanliga utifrån vad? Utifrån vad barn och ungdomar gör i organiserad form eller i 
oorganiserad form eller vanliga ur ett livslångt perspektiv? Är de vanliga utifrån det offentliga 
eller vanliga utifrån den enskilde elevens vardag?  
 
Fysisk aktivitet är ett brett begrepp som kan i detta sammanhang (som vi gjort i enkäterna) 
definieras som ”all aktivitet som får ditt hjärta att slå snabbare och som gör dig andfådd”, men det som vi 
ser som avgränsande i ämnet idrott och hälsa är att det främst handlar om fysiska aktiviteter 
som kan tänkas främja hälsa på något sätt i hälsans breda perspektiv, och inte fysiska 
aktiviteter eller idrott i sig. 
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Men vad och hur är det eleverna förväntas lära sig i och genom fysisk aktivitet? Eleverna  
förväntas lära sig vanliga rörelser och idrottsaktiviteter samt utveckla kunskaper om vanliga 
rörelseaktiviteter och förvärva en allsidig rörelserepertoar för att på så sätt kunna ta eget 
ansvar för (planera, utforma, genomföra) motion och träning samt skapa förutsättningar för ett 
personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor. Vidare ska de fysiska aktiviteterna 
utveckla gemenskap, samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. Eleverna ska 
även utveckla en förmåga att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap. Detta ska då leda 
till ett bestående intresse för fysisk aktivitet och en förmåga att leka, motioner och idrotta på 
egen hand. 
 
Friluftslivet är en aktivitet i ämnet som behandlas separat. Frågan blir om friluftslivet ska 
betraktas i termer av fysisk aktivitet eller idrott, där ju friluftslivet är något som har en annan 
historia med en annan värdegrund än idrotten2. Inom friluftslivet ska eleverna få erfarenhet 
genom att delta samt kunskaper och färdigheter i att bedriva friluftsliv. Syftet är att väcka ett 
intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor samt att väcka engagemang för betydelsen av att 
skydda och vårda natur och miljö. 

Hälsa som tillägg eller inriktning 

Det som framgick av inläsningen av dokumenten var att ämnet är ett tydligt hälsoämne med 
bas i fysisk aktivitet. På ett liknande sätt menar Sandahl3 att idrottsämnet, som ju i nuvarande 
läroplan byter namn till idrott och hälsa, genomgått ett paradigmskifte både när det gäller 
ämnets innehåll och dess roll i skolan som helhet. Han menar att skolidrotten här gör upp med 
den fysiologiska diskursen som varit grunden för ämnet sedan 1950-talet. Idrottsgrenar 
betraktas i Lpo 94 endast som ett delmoment, och hälsan i ett brett perspektiv sätts i fokus. 
Annerstedt4 benämner på ett liknande sätt detta som ämnets hälsofas, med ett brett perspektiv 
på hälsa som han menar är något kvalitativt annat än det idrottsämne som varit. Dock visar 
debatten i media om en utökad tid till ämnet att fysiologidiskursen fortfarande är tongivande. 
Detta framkommer i att argumenten för en utökad timtilldelning till stor del är av 
medicinsk/fysiologisk art och inte utifrån ett brett hälsoperspektiv. Detta gör att den så viktiga 
innehållsdiskussionen kommer i skymundan. Annerstedt menar vidare att ämnets mål i och 
med Lpo 94 breddats ytterligare, vilket kan tolkas som att innehållet har ökat. En annan 
tolkning skulle istället vara att innehållet snarare har förskjutits, och det i inriktningen mot 
hälsa.  
 
Kursplanen behandlar inte hälsa och fysisk aktivitet som två separata moment, utan snarare 
som att ämnet handlar om  hälsofrämjande fysisk aktivitet som genom motorisk förmåga, 
positiva kropps- och rörelse erfarenheter, kunskaper, färdigheter samt en diskussion och 
reflektion runt dessa frågor ska utveckla hälsans fysiska, psykiska och sociala dimensioner 
hos eleverna. 
 
 
 
                                                
2 för en mer utförlig beskrivning se Sandell, Klas & Sörlin, Sverker (red). (2000): Friluftshistoria. Stockholm: 
Carlssons eller Brügge, Britta; Glantz, Matz & Sandell, Klas (2002): Friluftslivets pedagogik. Stockholm: Liber.  
3 Sandahl, Björn (2002): ”Att göra våld på den historiska utvecklingen” – idrottsämnet i det obligatoriska 
svenska skolväsendet 1960-2000. Svensk idrottsforskning 2, sid 32-35. 
4 Annerstedt, Claes (2001): Ämnet idrott och hälsa i ett historiskt perspektiv. I: Annerstedt, Peitersen & Rønholt 
(red). Idrottsundervisning – Ämnet idrott och hälsas didaktik. Göteborg: Multicare. 
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En statistisk upptakt 
 
Läsåret 2001/02 är det, enligt Sveriges officiella statistik, 7,3 procent av eleverna i år 9 som ej 
har nått målen för Idrott och hälsa. Detta gäller 6,2 procent av pojkarna och 8,5 procent av 
flickorna. Det är det enda skolämne där flickor i större utsträckning än pojkar inte når målen i 
år 9. För de högre betygen (VG, MVG) så visar det sig att 64,9 procent av pojkarna har något 
av de två högre betygsgraderna. Tillsammans med moderna språk och modersmål så är det 
den högsta siffran för pojkarna. För flickorna så har 52,7 procent som har någon av de två 
högre betygsgraderna i Idrott och hälsa. Detta är tillsammans med främst matematik och 
naturvetenskapliga ämnen det ämne där lägst andel flickor har något av de högre betygen. 
Noteras kan att det är det enda ämne där pojkar i större utsträckning än flickor har väl godkänt 
eller mycket väl godkänt. 
 
I gymnasieskolan läsåret 2000/01 har 5 procent av eleverna betyget icke godkänt på idrott och 
hälsa A. Detta gäller 4,9 procent av männen och 5,1 procent kvinnorna. För de högre betygen 
gäller att av männen har 40,8 procent VG och 26,1 procent MVG och av kvinnorna har 39,9 
procent VG och 17,9 procent MVG. Det är något mindre könsskillnader i gymnasiet jämfört 
med grundskolans år 9. Stora skillnader råder dock mellan gymnasieprogrammen (Tabell I1).  
 
Tabell I1: Betyg inom Idrott och hälsa A inom några program inom gymnasieskolan. 
 IG G VG MVG 
Naturvetenskap 
Samhällsvetenskap 
Fordon  
Hotell o. Restaurang 
Bygg 

0,7 
2,2 
14,0 
12,0 
8,9 

18,1 
30,1 
48,6 
44,2 
42,5 

46,0 
42,9 
29,9 
34,1 
35,2 

35,2 
24,8 
7,6 
9,7 
13,3 

 
 
      
 

DELSTUDIER 

METOD 
Denna undersökning har valt att genomföra en rad delstudier som på olika sätt bidrar till 
kunskapen om skolämnet idrott och hälsa. En breddenkät har skickats till ett nationellt urval 
av skolledare och huvudlärare i ämnet idrott och hälsa. Vidare har elever kommit till tals 
genom elevenkäter i 30 utvalda skolor, vars lokala dokument också analyserats. 
Intensivstudier har genomförts i fem skolor där videoinspelning av lektioner och intervjuer 
med lärare genomförts. I tillägg till detta har specialarbeten och vetenskaplig litteratur 
granskats. En särskild analys görs även av bilden av ämnet i media och i läroböckerna inom 
ämnet. 
 

Breddenkät till skolledare och ämnesansvarig lärare i idrott och hälsa 
Till denna delstudie gjordes ett obundet slumpmässigt urval av Sveriges skolor. Detta 
stickprov bestod av 200 grundskolor (N=200) och 100 gymnasieskolor (N=100). Statistiska 
centralbyrån har gjort urvalet. Undersökningen är frivillig och anonym. 
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De begränsningar som gjordes för grundskolorna vid detta urval var att särskolor, skolor som 
ingår i PISA-02 samt skolor som ingår i den Nationella utvärderingen -03 inte skulle vara 
med. Vidare gjordes en begränsning när det gäller skolstorlek. Elevantalet på skolorna skulle 
vara minst 30 för att ingå i urvalet. De begränsningar som gjordes för gymnasieskolorna var 
att det Individuella programmet samt kompletterande utbildningar inte skulle ingå i urvalet 
samt att elevantalet skulle vara minst 30 elever.  
 
En geografisk indelning utifrån Kommunförbundets indelning gjordes av de kvarvarande 
skolorna, vilket resulterade i nedanstående grupper: 

 
1. Storstäder + Förortskommuner 
2. Större städer + Medelstora städer + Industrikommuner 
3. Landsbygdskommuner + Glesbygdskommuner + Övriga större kommuner + Övriga 

kommuner. 
 
Urvalet fördelades mellan dessa grupper i samma proportioner som populationen är fördelad 
på grupperna. Detta för att erhålla ett geografiskt representativt urval. 
 
I denna delstudie ingick två olika enkäter, en till skolledare och en till ämnesansvarig lärare i 
ämnet idrott och hälsa. Dessa enkäter utprovades på respektive målgrupp innan de skickades 
ut till skolorna. De båda enkätformulären skickades sedan ut till skolorna per post, 
adresserade dels till skolledare och dels till ämnesansvarig lärare i ämnet idrott och hälsa. 
Påminnelse till de skolor som ej svarat gjordes först genom telefonsamtal och sedan även 
genom utskick av påminnelsebrev och ny enkät per post.   
 
Deltagande och bortfall 
Till Institutionen för Idrott och hälsa vid Örebro universitet inkom enkätsvar från 142 
ämnesansvariga lärare i idrott och hälsa på grundskolan och 152 svar från skolledare på 
grundskolan. Från gymnasieskolan har svar inkommit från 78 ämnesansvariga lärare i idrott 
och hälsa samt 82 svar från skolledare.  
 
Av de skolor som inte svarat är det två som tackat nej till att delta i studien, en gymnasieskola 
och en grundskola, dessa har därför inte svarat på någon av enkäterna. På två av 
grundskolorna är samma person både skolledare och lärare och av den anledningen har 
personen endast svarat på en av enkäterna. I det ena fallet har personen bara svarat på enkäten 
riktad till lärare och i det andra bara på enkäten riktad till skolledare. På fem av grundskolorna 
har svar på lärarenkäten uteblivit p.g.a. att man ”inte har någon specifik lärare i idrott och 
hälsa”, ”använder lärare i idrott och hälsa från en närliggande skola” samt i ett av fallen ”inte 
har någon behörig lärare i idrott och hälsa”.  
 
Totalt deltog av urvalet till grundskolan 76 procent av skolledarna och 71 procent av 
huvudlärarna i idrott och hälsa (Tabell M1). Deltagandet var något lägre bland de utvalda 
lärarna i friskolorna (61 %). Svarsfrekvensen med hänsyn till den geografiska 
gruppindelningen är jämnt fördelad över de tre grupperna för både lärar- och 
skolledarenkäten. Deltagandet är relativt jämnt med avseende på skolornas storlek, dvs 
elevantal. På skolor med elevantal mindre än 100 elever var dock den procentuella 
svarsfrekvensen något lägre än på skolor med fler elever. Slutsatsen av detta är att det för 
skolledare och ämnesansvariga lärare i idrott och hälsa på grundskolan inte är något stort 
selektivt bortfall.  
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Tabell M1: Deltagande i enkäterna till grundskolor med olika huvudman, geografisk 
tillhörighet och elevantal.  
  Grundskola 
  Lärare 

Deltagande (urval)   andel %     
Skolledare 
Deltagande (urval)    andel % 

Friskola          14       (23) 61        17           (23) 74 Huvudman 
Kommunal        128      (177) 72      135         (177) 76 

      
Grupp 1         32       (44) 73        32           (44) 73 
Grupp 2         68     (102) 67        83         (102) 81 

Geografisk 
tillhörighet 

Grupp 3         42       (54) 78        37           (54) 69 
      

    1-100         35       (56) 63        35           (56) 63 
 101-200         40       (52) 77        44           (52) 85 
 201-500         58       (81) 72        64           (81) 74 
 501-1000           9       (11) 82          9           (11) 82 

Elevantal 

1001-         ----- -----             ----- ----- 
Totalt antal svar        142      (200) 71     152          (200) 76 

 
Deltagande i enkätundersökningen i de utvalda gymnasieskolorna var högre än bland 
grundskolorna. Totalt deltog 82 procent av gymnasiernas skolledare och 78 procent av 
huvudlärarna i idrott och hälsa (Tabell M2).  
 
Tabell M2: Deltagande i enkäterna till gymnasieskolor med olika huvudman, geografisk 
tillhörighet och elevantal.  
  Gymnasium 
  Lärare 

Deltagande (urval)   andel %     
Skolledare 
Deltagande (urval)    andel % 

Friskola 13        (22) 59 17         (22) 77 Huvudman 
Kommunal 65        (78) 83 65         (78) 83 

      
Grupp 1 22        (29) 76 22         (29) 76 
Grupp 2 37        (48) 77 39         (48) 81 

Geografisk 
tillhörighet 

Grupp 3 19        (23) 83 21         (23) 91 
      

    1-100 12        (17) 71 13         (17) 76 
 101-200 7          (14) 50 12         (14) 86 
 201-500 23        (27) 85 23         (27) 85 
 501-1000 23        (26) 88 19         (26) 73 

Elevantal 

1001- 13        (16) 81 15         (16) 94 
Totalt antal svar  78      (100) 78 82       (100) 82 

 
Av tabell M2 framgår att det är 59 procent av friskolorna på gymnasiet som svarat på enkäten 
riktad till ämnesansvarig lärare i ämnet idrott och hälsa. Detta är mycket lägre än svaren på 
lärarenkäten från de kommunalt drivna gymnasieskolorna, där svarsfrekvensen är 83 procent. 
Andelen svar från skolledarna på gymnasieskolorna skiljer sig dock inte med avseende på 
gymnasieskolornas huvudman. Kan det vara så att många friskolor saknar lärare i idrott och 
hälsa? Deltagandet från skolledare och ämnesansvarig lärare i ämnet idrott och hälsa är jämn 
med hänseende till geografisk tillhörighet. Detta gäller i stort även svarsfrekvensen med 
avseende på gymnasieskolornas elevantal. När det gäller gymnasieskolornas elevantal är dock 
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deltagande något lägre bland ämnesansvarig lärare i ämnet idrott och hälsa på skolor med 
färre än 201 elever. Detta beror på att många av dessa skolor är friskolor. Slutsatsen är dock 
att inget stort selektivt bortfall på enkäten för skolledare och ämnesansvariga lärare i ämnet 
idrott och hälsa på gymnasieskolan. En viss försiktighet skall iakttas när det gäller att belysa 
friskolornas verksamhet genom lärarenkäten. 

Elevers perspektiv på idrott och hälsa i ett 30-tal skolor 
Till denna delstudie gjordes ett nytt urval av 20 grundskolor (N=20) och 10 gymnasieskolor 
(N=10) från de tidigare dragna 200 respektive 100 skolorna.  
 
Till urvalet gjordes begränsningarna att grundskolorna skulle ha skolår 6 och minst 10 av 
grundskolorna skulle ha skolår 9. Både gymnasie- och grundskolorna skulle ha fler eller lika 
med 100 elever för att ingå i detta urval. Vidare skulle den geografiska indelningen, som 
beskrivits ovan, fortfarande gälla.  
 
I denna studie ingick enkäter till elever i skolår 6, 9 och år 2 på gymnasiet. En förtestning av 
dessa tre enkäter genomfördes innan distribution. De flesta skolor besöktes av en person i 
projektgruppen, som sedan genomförde enkätundersökningen i berörda klasser. I ett par 
skolor där besök av någon anledning ej var möjligt togs kontakt per telefon och enkäterna 
skickades sedan till den av skolpersonalen som var kontaktperson. Kontaktpersonen 
genomförde enkätundersökningen och returnerade enkäterna.  
 
I denna delstudie har, på varje skola som ingår i urvalet, en klass i respektive skolår (6, 9 och 
2 på gymnasiet) svarat på enkäterna. På grundskolor där både skolår 6 och 9 funnits har en 
klass från båda skolåren svarat på enkäterna. På gymnasieskolor med både praktiska och 
teoretiska program genomfördes undersökningen i en teoretisk och en praktisk klass.  
 
I delstudien där elevenkäter ingick finns ett bortfall, en gymnasieskola avstod från att delta i 
studien. Denna skola var även ett bortfall i breddenkäten, vilket beskrivits ovan. I övrigt finns 
elevenkäter från samtliga berörda skolor och klasser. Elevbortfallet i de undersökta grupperna 
bestod av elever som av någon anledning var frånvarande från lektionen då undersökningen 
genomfördes.  
 

Intensivstudier av fem utvalda skolor 
Utifrån urvalet till enkätundersökningen för elever (30 skolor totalt varav 20 grundskolor) 
valdes fem grundskolor. Kriterierna för urvalet var att skolan skulle ha skolår nio, att det 
fanns minst två lärare i idrott och hälsa, att skolan hade utarbetat lokala betygskriterier samt 
att det blev en spridning av lärarna gällande kön och yrkeserfarenhet. I detta urval har 
undervisningen dokumenterats genom videoinspelningar av lektioner. Intervjuer har också 
genomförts för att belysa bland annat betygssättningen av eleverna. Proceduren med 
videoinspelningarna innebar att föräldrar informerades om inspelningarna och ett informerat 
samtycke var utgångspunkten för skolornas medverkan i denna delstudie. Undersökningens 
uppläggning granskades av den forskningsetiska kommittén vid Örebro universitet. 
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SKOLLEDARES PERSPEKTIV PÅ SKOLÄMNET IDROTT 
OCH HÄLSA (breddenkät) 
 
Genom en särskild enkät har skolledare vid de 200 grundskolor och de 100 gymnasieskolorna 
getts möjlighet att bidra till bilden av skolämnet idrott och hälsa. Av de tillfrågade deltog 155 
skolledare från grundskolor (78 %) och 83 från gymnasieskolor (83 %). Majoriteten av 
grundskolans skolledare är kvinnor (64 %), medan män dominerar som skolledare på 
gymnasieskolorna (71 %). I det följande redovisas svaren på våra frågor för skolledarna som 
grupp såvida inte det inte finns signifikanta skillnader mellan de från grundskolan respektive 
gymnasiet. Nio av tio skolledare har lärarutbildning. Drygt 70 % har skolledarutbildning. I 
tillägg till detta har de under de senaste fem åren i stor utsträckning deltagit i fortbildning för 
skolledare (84 %). Skolledarna hade mindre ofta deltagit i fortbildning i hälsa (29 %) eller i 
idrott (12%). Fyra av tio skolledare är aktiva inom idrottsrörelsen utanför skolan. Nio av 10 
skolledare trivs bra eller mycket bra med sitt arbete. 

Om verksamheten på skolan 
Var femte grundskola deltar i försöken med slopad timplan, men endast en gymnasieskola. 
Skolledarna ombads bedöma det sociala klimatet på sin skola. Ett gott samarbetsklimat 
dominerar (90 %) liksom en stark gemenskap (80 %). Omkring 60 % bedömer klimatet som 
förnyande. Stödet från kollegor och från föräldrar är på en lagom nivå, medan en tredjedel 
menar att stödet från kommunledningen är för litet.  
  
Skolledarna fick i ett par frågor redovisa om det vid deras skola fanns en gemensam 
ämnesövergripande planering för arbetet inom en rad områden och ämnesövergripande 
arbetsområden i form av tema eller projekt. I Tabell S1 redovisas detta fördelat på grundskola 
och gymnasium. Mer än 9 skolor av 10 har ämnesövergripande planering när det gäller 
elevvård, mobbning, skolutveckling och elevinflytande. Grundskolan har i mycket större 
utsträckning än gymnasieskolan sådan planering när det gäller föräldramedverkan. Tre 
fjärdedelar av gymnasieskolorna har ämnesövergripande planering när det gäller tobak, 
alkohol, droger och hälsa, medan andel är lägre i grundskolan särskilt när det gäller alkohol, 
droger och tobak.   
 
Tabell S1: Ämnesövergripande planering och arbetsområden (%) 
 Grundskola Gymnasium Totalt 
Gemensam planering:   

   Hälsa  
   Alkohol  
   Droger  
   Tobak  
   Mobbning  
   Elevvård       
   Elevinflytande         

Föräldramedverkan  
   Miljö  
   Skolutveckling 

 
71 
56 
57 
59 
99 
97 
89 
87 
74 
92 

 
74 
75 
78 
73 
92 
96 
92 
39 
61 
91 

 
72 
63 ** 
66 ** 
64 * 
97 ** 
97 
90 
70 *** 
70 * 
92 

Arbetsområden (tema/projekt): 
Fysisk aktivitet 
Sexualitet och samlevnad 
Hälsofrämjande 

 
90 
50 
85 

 
77 
68 
76 

 
86 * 
57 * 
82 
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Fysisk aktivitet och hälsofrämjande är vanliga ämnesövergripande arbetsområden i 
grundskolan men även i tre fjärdedelar av gymnasieskolorna. Hälften av grundskolorna har 
sådant arbete inom sexualitet och samlevnad och två tredjedelar av gymnasieskolorna. 
 
Skolledarna anser att ämnet idrott och hälsa är viktigt i jämförelse med andra ämnen (Tabell 
S2). Drygt hälften anser att stor förståelse finns hos andra lärare för ämnet, i större 
utsträckning bland lärare på grundskolan än på gymnasiet. Sju av 10 skolledare anser att 
lärarna i idrott och hälsa deltar mycket i skolans hela verksamhet och något färre anger stor 
delaktighet i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. 
 
Tabell S2: Skolledarnas uppfattning om ämnets ställning inom skolan 
       --            -              0            +          ++ 
Hur viktigt tycker Du att ämnet 
Idrott och hälsa är i jämförelse med 
andra ämnen? 

  
 
        0           2           56          39           4         

Hur stor förståelse finns för ämnet 
Idrott och hälsa hos lärare inom 
andra ämnen? 

  
        0         11           35          44         10 *** 
Gr:               7            30          52         12 
Gy:             21           43          30           6 

Hur delaktiga tycker Du att lärarna i 
Idrott och hälsa är i skolans hela 
verksamhet? 

  
 
         2        11            17          43        27 

Hur delaktiga är lärare i Idrott och 
hälsa i pedagogiskt 
utvecklingsarbete på Din skola? 

 
 
         3           9           26           39        23 

 
Inställning till skolämnet 
Skolledarna framhåller att det är viktigt att skolans undervisning i idrott och hälsa ger 
eleverna möjlighet att ha roligt genom fysisk aktivitet, mer betonat i grundskolan än i 
gymnasiet. Vidare skall den ge förbättrad fysik och en positiv syn på kroppen. Därnäst 
betonas bättre självförtroende och att lära om hälsa, vilket betonas mer i gymnasiet än i 
grundskolan (Tabell S3). Var femte skolledare lyfter fram att prova på olika idrottsaktiviteter 
som bland det mest viktiga för undervisningen. 
 
Tabell S3: Skolledarnas bedömning av de tre viktigaste lärdomarna av skolans  
undervisning i idrott och hälsa, rangordnade  
 Grundskola Gymnasium Totalt 
 1. Ha roligt genom fysisk aktivitet  
 2. Förbättrad fysisk 
 3. Få en positiv syn på sin kropp 
 4. Lära sig samarbeta  
 5. Bättre självförtroende 
 6. Lära sig om hälsa 
 7. Prova på många idrottsaktiviteter 
 8. Utveckla sin kreativitet  
 9. Kunskap i idrottsaktiviteter  
10. Lära sig använda kunskaper från andra 

ämnen inom Idrott och hälsa 
11. Springa av sig  
12. Lära sig konkurrera  
      Tävla  
      Utveckla sin kritiska förmåga 

       73 
 41 
 47 
 43 
 37 
 19 
 20 
   5 
   5 
   
   5 
   2 
   0 
   0 
   0 

       50 
       47 

 34 
 30 
 33 
 59 
 20 
 11 
 10 
 

         1 
   1 
   0 
   0 
   0 

 65 *** 
 43 
 42 
 39 
 36 
 33 *** 
 20  
   8 
   7 
 
   4 
   2 
   0 
   0 
   0 
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Enligt skolledarna finns en lokal arbetsplan i drygt 70 % av skolorna. Drygt hälften av 
skolorna har lokala betygskriterier i Idrott och hälsa till grund för betygssättningen i ämnet. 
Detta är betydligt vanligare i gymnasieskolan (81 %) än i grundskolan (36 %). Nästan alla 
skolledare anser att ämnet bidrar till skolutvecklingen, 99 % av grundskolorna och 93 % av 
gymnasierna. 
 
Tiden för undervisningen i ämnet idrott och hälsa har minskat de sista fem åren menar var 
tredje av skolledarna inom gymnasieskolan jämfört med grundskolan där mindre än var tionde 
anser att tiden minskat (Tabell S4). Frånvaron betraktas som ett problem i större utsträckning i 
gymnasieskolan (63 %) än i grundskolan (15 %). När det gäller inställningen till om ett 
slopande av betygen i ämnet idrott och hälsa skulle påverka ämnet och undervisningen är 
svaren olika från skolledare inom grund- och gymnasieskolan. I grundskolan bedöms detta 
positivt av 36 % och 19 % negativt medan i gymnasieskolan det omvända gäller, 16 % 
positivt och 48 % negativt. 
 
Tabell S4: Skolledarnas uppfattning om ämnet Idrott och hälsa 
      --            -              0            +          ++ 

Har tiden för 
undervisningen i ämnet 
Idrott och hälsa minskat 
de sista fem åren? 

Nej, inte alls                                          ja, i mycket hög grad 
 
        57       12            14          15          1 *** 
Gr:   62       13            16            8          1 
Gy:  46       11            11          30          2 
         

Anser Du att frånvaron  
på lektionerna i ämnet  
Idrott och hälsa är  
ett problem? 
 

 Nej, inte alls                                         ja, i mycket hög grad 
   
         35       21           12          19         13 *** 
Gr:   47       28            11            7           7 
Gy:  12          9           16          40         23 

Hur tror Du att ett 
slopande av betyg i ämnet 
Idrott och hälsa skulle 
påverka ämnet och 
undervisningen?  
 

Mycket negativt                                              Mycket positivt 
       
         14      16           42         16          13 *** 
Gr:   10         9           45         21          15 
Gy:   20      28           36           6          10 
 

 
  
Kommentar 
Skolledarna har en viktig roll i det svenska skolsystemet. Som grupp betraktat har skolledarna 
god arbetstrivsel. Det sociala klimatet är gott och majoriteten av skolledarna har utbildning till 
lärare och skolledare. Ämnesövergripande planering pågår i nästa alla skolor när det gäller 
elevvård, mobbning, skolutveckling och elevmedverkan. Sådan planering för hälsa saknas 
dock för var fjärde skola. Skolledarna betonar vikten av skolämnet Idrott och hälsa. Det 
viktigaste att uppnå i grundskolan är att ha roligt och i gymnasiet att lära om hälsa. 
Skolledarna bedömer frånvaron som ett problem på gymnasiet och att det skulle få en negativ 
inverkan på ämnet om betyget slopas. 
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LÄRARES PERSPEKTIV PÅ IDROTT OCH HÄLSA 
(breddenkät) 
 
I detta avsnitt behandlas den breddenkät som skickades ut till 200 ämnesansvariga för Idrott 
och hälsa i grundskolan och 100 ämnesansvariga för Idrott och hälsa i gymnasieskolan. 
Målsättningen med en breddenkät var att kunna ge en översiktlig bild av hur skolor i Sverige 
behandlar skolämnet Idrott och hälsa och hur lärarna upplever sin situation.  
 
Lärarnas inskickade svar har tillsammans givit en hög svarsfrekvens (75 %) och man har på 
ett gediget och engagerat sätt svarat på frågorna. Många lärare har använt tom plats i enkäten 
för att delge oss sina övriga synpunkter eller förtydligat svar som inte rymts inom enkätens 
egentliga utrymme. Dessa synpunkter kommer dock inte att redovisas här. 
 
De huvudsakliga frågeställningar som enkäten berör handlar om: 

• lärarnas bakgrund, vilken utbildning de har och hur deras undervisningssituation ser ut 
• vad lärarna tycker om sitt arbete, skolklimatet, hur man trivs och hur väl integrerad 

man är i skolans övriga arbete 
• vad lärarna har för syfte och mål med sin undervisning 
• vilket innehåll som är vanligast och som anses viktigast samt 
• friluftsverksamhet 
• närvaroproblematiken  
 

Lärarnas bakgrund, utbildning och undervisningssituation 
Stickprovet består av 225 lärare, varav 114 är kvinnor och 107 män.  
Det finns en stor spridning i lärarnas ålder. Den yngsta är 22 år och den äldsta 63 år. 
Medelåldern för lärarna är 40 år (Figur L1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur L1: Lärarnas ålder och kön 
 
Det är en stor spridning över hur många elever varje lärare undervisar. Var femte lärare har 50 
eller färre elever i sin undervisning. Var fjärde lärare har 250 eller fler elever. Samvariationen 
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mellan storleken på skolan där man jobbar och hur många elever man har i sin undervisning 
är mycket hög (0.64, p <.001). I den första geografiska indelningsgruppen, storstäder och 
förortskommuner, har man ett högre antal elever i undervisning än på andra platser i Sverige. 
I vår tredje geografiska indelningsgrupp, glesbygd, har man minst antal elever i sin 
undervisning.  
 
Drygt hälften av de tillfrågade lärarna undervisar i annat ämne än Idrott och hälsa. Det som är 
vanligast att kombinera med undervisning i Idrott och hälsa är uppgifter som klass-
föreståndare/klasslärare, undervisning i ett annat idrottsrelaterat ämne, ex specialidrott samt 
matematik. Lärarna som bara undervisar i Idrott och hälsa kommer i denna delrapport att 
kallas enämneslärare och de som undervisar i mer än bara Idrott och hälsa, kommer att 
benämnas som flerämneslärare. 
 
I genomsnitt undervisar lärarna i ämnet 12,60 lektionstimmar i veckan. Om man samtidigt har 
andra arbetsuppgifter, är antalet undervisningstimmar färre, i genomsnitt åtta lektionstimmar. 
För de som inte har andra uppgifter vi sidan av Idrott och hälsa, är undervisningstiden 19 
lektionstimmar per vecka i genomsnitt.  
 
Medelvärdet på hur länge man arbetat som idrottslärare är 14 år. Den största gruppen utgör de 
lärare som jobbat i åtta år eller mindre. Det finns lärare som är helt nya i yrket och en 
fjärdedel av lärarna har jobbat 23 år eller längre. Den som arbetat längst har arbetat i 40 år.  
 
Många av lärarna har en akademisk lärarutbildning. Drygt 80 procent av de tillfrågade lärarna 
har lärarutbildning och lika ofta har de idrott i sin akademiska lärarutbildning. Det är färre 
utbildade lärare på grundskolan än på gymnasiet. Denna enkät var ställd till ämnesansvarig i 
Idrott och hälsa och i vårt stickprov har fler lärare akademisk lärarutbildning än i den totala 
idrottslärarkåren, där i grundskolan 69 procent och i gymnasieskolan 77 procent har 
pedagogisk utbildning (Sveriges Offentliga Statistik, SCB 2002). Genomsnittet för alla ämnen 
för hur många lärare som har en pedagogisk utbildning är på grundskolan 80 procent och på 
gymnasiet 77 procent. Lärarkåren har utbildat sig under olika läroplansperioder. Det är 37 
procent av de lärare med lärarexamen som utbildats sig efter det att Lpo-94 hade utformats.  
 

Hur upplever lärarna det sociala klimatet på skolorna? 
Det sociala klimatet har berörts med ett antal frågor på femgradiga skalor om bl a hur lärarna 
trivs med sitt arbete som lärare i Idrott och hälsa och hur väl integrerad de känner sig med 
skolans övriga verksamhet. En majoritet av lärarna (84%) upplever stor eller mycket stor 
trivsel med arbetet. Ingen har angivit att de har mycket liten trivsel. Man upplever att man i 
stor grad är delaktig i skolans övriga verksamhet. Här finns det dock en skillnad mellan 
enämnes- och flerämneslärare. Enämneslärarna känner sig inte lika delaktiga i skolans hela 
verksamhet som flerämneslärarna gör. Enämneslärarna är inte heller lika delaktiga i 
pedagogiskt utvecklingsarbete på skolorna.  
 
Vad är det då som gör att lärarna i Idrott och hälsa trivs så bra? Vi ställde frågan ”Vad är det 
bästa med att vara lärare i Idrott och hälsa, enligt Din åsikt?” för att få en inblick i det gillande 
som lärarna uttrycker inför sitt yrke. Nedan följer några exempel på hur svaren löd: 

 
Att arbeta med unga människor och ha en bra chans att leda in dem på en hälsofrämjande väg 
Att få eleverna att känna lust inför idrott. Att få dom att vilja röra sig och tycka det är kul.  
Att se barn utvecklas motoriskt och socialt. 
Roligt att jobba med rörelser istället för teori. 
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Mötet med eleverna, glädjen i rörelsen, lärarjobbets frihet. 
 
Det gemensamma och mest utmärkande draget i svaren är mötet med barnen och det praktiska 
momentet i undervisningen. Rörelseglädje lyfts fram som en av de positiva sidorna med att 
vara idrottslärare. Lärarna tycker det är kul och känns bra att röra på sig, både kroppsligt och 
mentalt, och vill gärna förmedla detta synsätt och denna känsla till eleverna. Många lärare 
tycks ha en vilja att få eleverna att välja ett hälsosamt liv med ett långsiktigt perspektiv och 
således ser man undervisningen i Idrott och hälsa som en grund för ett livslångt lärande. 
Denna syn på ämnet uttrycks explicit av läroplanen som säger att ämnet ska stå för en 
helhetssyn på människan.   
 

Vad vill lärarna att deras undervisning ska ge eleverna? 
Innehållet och formen på lektionerna i Idrott och hälsa kan delvis influeras av vad lärarna har 
för inställning till vad som är viktigt att eleverna lär sig på lektionerna. Vi frågade lärarna vad 
de tycker är mest och minst viktigt att idrottsundervisningen ger eleverna. De kunde välja på 
14 olika alternativ (se tabell L1) och fick ange vilka av alternativen de ansåg vara de tre mest 
viktiga och de tre minst viktiga.  
 
Den viktigaste lärdomen som undervisningen kan ge är att eleverna har roligt genom fysisk 
aktivitet. Näst viktigast är att eleverna lär sig att samarbeta och tredje viktigast är att eleverna 
får en förbättrad fysik.  Det som grundskolelärarna tycker är allra viktigast är att eleverna har 
roligt genom fysisk aktivitet och gymnasielärarna tycker likaså. Det minst viktiga anses ”lära 
sig konkurrera” vara. Näst minst viktiga är ”tävla” och tredje minst viktiga är ”utveckla sin 
kritiska förmåga”. Grundskolelärarna tycker att det är minst viktigt att eleverna lär sig 
konkurrera och det tycker även gymnasielärarna. 
 
Det finns bara en skillnad mellan vad manliga och kvinnliga lärare tycker i frågan, och den är 
hur viktigt man tycker det är att lära sig konkurrera. Männen tycker det är viktigare att 
eleverna lär sig konkurrera än vad kvinnor gör.  
 
Den enda skillnaden som finns mellan enämneslärare, som alltså bara undervisar i Idrott och 
hälsa, och flerämneslärare är att flerämneslärarna tycker det är mindre viktigt att eleverna får 
kunskap i idrottsaktiviteter än enämneslärarna. Färdigheter att bedriva specifika idrottsgrenar 
är enligt tidigare kursplanen ett inslag i ämnet, men det är det inte längre. Tävlingsmomentet 
prioriteras mycket lågt av lärarna. Istället för att satsa undervisningen på ett fåtal verkar 
lärarna prioritera moment som kommer gruppen som helhet till gagn. Det verkar vara 
främjandet av ett sunt leverne med en frisk, stark kropp och en social kompetens som är det 
viktiga. Läroplanen säger att ämnet ska ge möjligheter att ifrågasätta idealbilder om hur 
kroppen ska se ut som florerar i samhället. Trots detta anser lärarna att det inte är viktigt att 
eleverna utvecklar sin kritiska förmåga.  
 
Som ses i tabell L1, finns för fem olika alternativ signifikanta skillnader mellan vilken 
betydelse grundskolelärare och gymnasielärare ger just detta alternativ. Den största av dessa 
skillnader finns för alternativet lära sig om hälsa. För gymnasielärarna är detta den näst 
viktigaste lärdomen som skolans idrottsundervisning ska ge eleverna. För grundskolelärarna 
kommer det inte förrän på plats sju. Varför finns denna skillnad? 
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Tabell L1: Lärarnas bedömning av de tre viktigaste lärdomarna som skolans undervisning av 
idrott och hälsa skall ge, rangordnade  
 Grundskola Gymnasium Totalt 
 1. Ha roligt genom fysisk aktivitet  
 2. Lära sig samarbeta 
 3. Förbättrad fysisk 
 4. Bättre självförtroende  
 5. Prova på många idrottsaktiviteter 
 6. Få en positiv syn på sin kropp 
 7. Lära sig om hälsa 
 8. Kunskap i idrottsaktiviteter  
 9. Utveckla sin kreativitet 
10. Lära sig använda kunskaper från andra 

ämnen inom Idrott och hälsa 
11. Springa av sig  
12. Utveckla sin kritiska förmåga  
13. Tävla  
14. Lära sig konkurrera 

     74 
51 
43 
35 
34 
32 
13 
10 
  3 
   
  1 
  0 
  0 
  0 
  1 

     61 
28 
35 
30 
27 
31 
51 
5 
5 
 

      6 
5 
3 
3 
0 

70 ** 
43*** 
40 
33 
31 
31 
26***  
8 
4 
 
3** 
2** 
1 
1 
0 

 

Vilken utgångspunkt har lärarna i undervisningen? 
En liknande fråga som rör lärarnas mål med vad de vill förmedla till eleverna och hur de 
lägger upp sin undervisning, är frågan om vilken utgångspunkt man har i sin undervisning för 
vad man vill att eleverna ska lära sig. Lärarna fick svara på i vilken grad som de bedrev 
undervisning i syfte att få eleverna att utveckla: a) en stark och vältränad kropp, b) en god 
fysisk förmåga att kunna utöva olika idrottsgrenar och c) ett positivt förhållande till den egna 
kroppen (Figur L2).  
 
Figur L2: Andel lärare som svarat. Utgångspunkten i min undervisning är att eleverna 
utvecklar: 
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På frågan i hur hög grad man har som utgångspunkt att eleverna ska utveckla en stark och 
vältränad kropp, svarade lärarna med lutning åt att det inte är övervägande viktigt att eleverna 
får en stark och vältränad kropp. Däremot tycker man det är viktigare att eleverna får en god 
fysisk förmåga att kunna utöva olika idrottsgrenar. Den överlägset viktigaste utgångspunkten 
är att eleverna får ett positivt förhållande till den egna kroppen. Detta är helt i linje med 
kursplanen som pekar på viken av att utveckla en positiv självbild.   
 
 
En jämförelse mellan lärare som undervisar i grundskolan och på gymnasiet, visar ingen 
större skillnad. Däremot finns en skillnad mellan manliga och kvinnliga lärares 
utgångspunkter för vad deras undervisning ska ge eleverna. Män tycker i att det är vikigare än 
kvinnor att eleverna utvecklar ett positivt förhållande till den egna kroppen.  
 

Vanligaste och viktigaste aktiviteterna  
Vi frågade lärarna om vilka aktiviteter som är vanligast på skolorna för att ta reda på 
aktivitetsinnehållet. Lärarna ombads att rangordna de vanligaste aktiviteterna på deras egna 
lektioner. De kunde svara vad som är den vanligaste, näst vanligaste och tredje mest vanliga 
aktiviteten. Som synes i tabell L2 så är den absolut vanligaste aktiviteten bollaktiviteter av 
olika slag. Den näst vanligaste aktiviteten är lekar och den tredje vanligaste aktiviteten träning 
och motion. Hela 80 lärare anger bollaktiviteter som den vanligaste aktiviteten i deras 
undervisning. Men det är även intressant att 134 lärare inte anger att bollaktiviteter är den 
vanligaste aktiviteten. Lek utgör en del av ämnets kärna enligt läroplanen, vilket det även 
tycks göra ute på skolorna. Det läggs stor vikt vid friluftsverksamhet i Lpo-94, men det är inte 
en av de sju vanligaste aktiviteterna hos de tillfrågade lärarna.  
 
Tabell L2: Vilka är de tre vanligaste aktiviteterna på Dina lektioner i Idrott och hälsa?  
Aktivitet 1. Vanligast 2. Näst vanligast 3. Tredje mest vanliga 
1. Bollaktiviteter 80 70 32 
2. Lekar 54 21 25 
3. Träning och motion 22 39 35 
4. Gymnastik/redskap 14 34 35 
5. Samarbetsövningar 12 9 5 
6. Motorik 5 2 6 
7. Dans/Musik 2 6 19 
8. Övrigt: eget val, 

uppvärmning/stretch
ning, ledarskap, 
friidrott, individuella 
samtal, friluftsliv, 
idrottskunskap, 
orientering, simning, 
skidor/skridskor, 
träningslära etc. 

15 23 45 

 
 
Vi frågade sedan lärarna vad det tycker är det viktigaste aktiviteterna i undervisningen (Tabell 
L3). Frågan var utformad som frågan ovan om vilka aktiviteter som är de vanligaste. Det som 
idrottslärarna tycker är den viktigaste aktiviteten är samarbetsövningar.  Det näst viktigaste är 
lekar och den tredje viktigaste aktiviteten är träning och motion.  
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Det är en stor spridning för vad som ses som den viktigaste aktiviteten. Denna spridning är 
mycket större än för frågan om vilka aktiviteter som är de vanligast förekommande. 
Rörelseglädje är relativt stor kategori som tillkommit den viktigaste aktiviteterna om man 
jämför med de vanligaste aktiviteterna. Det är av vikt att komma ihåg att olika lärare kan 
namnge samma företeelse olika namn och ge olika företeelser samma namn. Det kan vara så 
att en bollaktivitet är utformad som en samarbetsövning med tydlig inriktning mot att främja 
elevernas sociala förmågor. Vissa andra bollaktiviteter behöver inte alls vara utformad och 
utövad i syfte att främja den sociala kompetensen hos eleverna.  
 
Det finns stora skillnader mellan vilka aktiviteter som sägs vara de vanligaste och vilka 
aktiviteter som anses vara de viktigaste. Samarbetsövningar, som anses vara den viktigaste 
aktiviteten, uppges bara av 12 lärare som den vanligaste aktiviteten. Bollaktiviteter och ses 
inte alls som lika viktiga som de är vanliga. Det samma gäller för lekar. Det förefaller som om 
lärarna tycker att det finns aktiviteter som är viktigare än andra. Enbart sju lärare menar att 
alla aktiviteter som ryms inom skolämnet Idrott och hälsa är lika viktiga.  
 
Tabell L3: Vilka är de tre viktigaste aktiviteterna på Dina lektioner i Idrott och hälsa? 
Aktivitet 1. Viktigast 2. Näst viktigast 3. Tredje mest viktiga 
Samarbetsövningar 30 21 11 
Lekar 30 9 6 
Träning och motion 27 35 28 
Bollaktiviteter 27 25 27 
Rörelseglädje 12 10 8 
Motorik 10 8 5 
Gymnastik/redskap 8 12 13 
Alla aktiviteter är lika viktiga 7 4 - 
Dans/Musik 5 14 8 
Övrigt: 
uppvärmning/stretchning, 
ledarskap, friidrott, hälsa/må 
bra, samtal, friluftsliv, 
avslappning, orientering, 
simning, skidor/skridskor, 
träningslära etc. 

41 39 53 

 

Populäraste aktiviteter bland pojkar och flickor 
Tidigare var det mycket vanligt med särundervisning, d v s flickor och pojkar hade gymnastik 
separat. Flickor kunde då ägna sig åt ”flickaktiviteter” och pojkar åt ”pojkaktiviteter”. Hur ser 
det ut idag? Finns det aktiviteter som ger högre deltagande hos något av könen? Ja, så verkar 
det vara. Olika aktiviteter verkar vara olika populära mellan könen. Förutom hos lärare där 
alla är med på allt, vilket är vanligt för båda könen, har flickor högst deltagande när aerobics 
och dans står på schemat medan pojkar föredrar bollaktiviteter. Bollaktiviteter ger det näst 
högsta deltagandet bland flickor efter dans och aerobics. Den näst mest populära aktiviteten 
hos pojkar är styrka, kondition och banor, med det är inte i närheten så populärt som 
bollaktiviteter. Styrka, kondition och är dubbelt så populärt bland pojkar än bland flickor. 
Redskapsgymnastik ger högre deltagande hos flickor än hos pojkar. För övriga aktiviteter är 
det en större spridning bland flickor än bland pojkar. Flickgruppen verkar alltså vara mer 
heterogen i detta avseende (Tabell L4).  
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Tabell L4: Vilka aktiviteter ger det högsta deltagandet bland flickor och pojkar?  

Flickor Pojkar  
Aktivitet 1:a 2:a 3:e 1:a 2:a 3:e 
Alla är med 42 32 33 34 33 33 
Bollaktiviteter 23 30 48 115 38 21 
Aerobics/Dans 34 33 12 - - 3 
Redskapsgymnastik 17 11 11 - 7 13 
Lekar 16 13 7 4 18 12 
Styrka/kondition/banor 15 9 15 4 35 29 
 
Det finns betydande skillnader mellan vad lärarna anger vara de vanligaste aktiviteterna och 
de som anges vara de viktigaste aktiviteterna. Bollaktiviteter och lekar är mycket vanliga 
inslag i undervisningen, men de rankas inte lika viktiga. Det är likaså av betydelse att notera 
att aktiviteter som är populärast bland pojkar, är de aktiviteter som är vanligast. Aerobics och 
dans, som ger högst deltagande bland flickor, ligger först på en sjunde plats för de vanligaste 
aktiviteterna. Dans finns uttryckligen omnämnt som en aktivitet i kursplanen vilket inte 
bollaktiviteter gör.  
 
I kursplanen för Idrott och hälsa lyfts motorik, dans, friluftsliv, simning och orientering 
tydligt fram som viktiga aktiviteter. Dessa aktiviteter verkar dock inte vara särskilt vanligt 
förekommande på lektionerna och de anses inte heller särskilt viktiga. Som exempel kan 
nämnas att det bara är drygt hälften av lärarna som använder sig av simhall som en 
undervisningslokal.  

Friluftsverksamhet 
Enligt Lpo-94 är friluftsverksamhet en central del av ämnet Idrott och hälsa. Kursplanen gör 
en koppling mellan friluftsliv och intresse för natur och miljöfrågor. På grundskolan hade man 
3,75 heldagar och 2,34 halvdagar med friluftsverksamhet i genomsnitt läsåret 2000/2001. På 
gymnasiet är det något färre dagar; 2,42 heldagar och 1,75 halvdagar samma läsår. Det är en 
mycket stor variation mellan skolorna. Vissa skolor har inga friluftsdagar alls, man kanske 
inte valt att jobba med friluftsverksamhet på det sättet, medan andra har över tio dagar per 
läsår.  
 
Friluftsdagarna verkar ha mycket varierat innehåll. Den vanligaste aktiviteten på friluftsdagar 
är friluftsliv, inklusive naturvistelser, kanotfärder och gå på tur. Friidrott, vinteraktiviteter, 
som skidor och skridskor och orientering är andra vanliga aktiviteter.  
 

Undervisningstid 
Lärarna tillfrågades om de anser att tiden för ämnet Idrott och hälsa hade minskat de sista fem 
åren. Av gymnasielärarna anser 60 procent att undervisningstiden har minskat i hög eller 
mycket hög grad de sista fem åren. Av grundskolelärarna är det knappt hälften som delar 
denna åsikt, 27 procent av dem tycker att tiden har minskat i hög eller mycket hög grad. Nära 
en fjärdedel av alla grundskolelärare tycker inte alls att undervisningstiden har minskat. Det 
kan vara så att skolornas större frihet att bestämma hur man vill lägga upp undervisningen, 
har gjort att vissa skolor valt att satsa mer tid för Idrott och hälsa. 
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Figur L3: Har tiden för undervisningen i ämnet Idrott och hälsa minskat de sista fem åren?   

Närvaro 
För att skolan ska kunna ge eleverna undervisning, krävs att eleverna kommer till de lektioner 
som ges. Är det en hög frånvaro vid lektionerna i Idrott och hälsa? Frånvaron anses inte vara 
ett problem i hög utsträckning i grundskolan. På en femgradig skala, var det bara sju procent 
som angav att frånvaron var ett problem i hög eller mycket hög grad. Gymnasielärarna ser 
dock problem med frånvaron i mycket högre utsträckning, 36 procent av gymnasielärarna 
tycker att frånvaron är ett problem i hög eller mycket hög grad. En av fem gymnasielärare 
tycket att frånvaron på lektionerna är ett problem i mycket hög grad. I gymnasiet är det 13 
procent som var frånvarande ”den senaste skolveckan” och i grundskolan fyra procent. Av de 
eleverna som gymnasielärarna har i Idrott och hälsa, är det 8 procent som inte fick ett godkänt 
betyg vårterminen 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur L5: Är frånvaron på lektionerna i Idrott och hälsa ett problem? Andel procent som har 
svarat på respektive alternativ. 
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Kommentar 
Ovanstående presenterat material karaktäriseras generellt sett av stora individuella skillnader. 
Det går inte, utifrån detta material, att uttala sig om ”Idrottsläraren” och om hur han eller hon 
typiskt sett är. Anledningen till detta är delvis att förutsättningarna för lärarna är så olika. 
Vissa lärare har några få timmar i Idrott och hälsa tillsammans med den klass som han eller 
hon annars är klasslärare i skolår 2. En annan lärare jobbar på ett idrottsgymnasium 
uteslutande med Idrott och hälsa och en tredje lärare jobbar på högstadiet med 450 elever i sin 
undervisning.   
 
Vissa av svaren som lärarna har givit kan vara något snedvridna med anledning av den sociala 
önskvärdhetseffekten, d v s man vill framhålla sig på ett sätt som man tror är socialt önskvärt, 
och av att vissa frågor har en lägre svarsfrekvens än andra, vilket gör att dessa frågor bör 
tolkas med ett visst mått av försiktighet. En annan svaghet som enkäten har är att vi inte har 
kunnat kontrollera för om det är en eller flera lärare som tillsammans har svarat på enkäten 
och hur lång tid man tagit på sig att svara på enkäten. 
 
Styrkan i enkäten ligger i att vi har haft en möjlighet att nå många lärare, lärare från hela 
Sverige, från grundskolan och från gymnasiet, från små och stora skolor, vilket gör att många 
har kunnat komma till tals och sagt sin mening om ämnet, hur man uppfattar det och hur det 
bedrivs. Vi har även haft möjlighet att ställa många och varierande frågor.  
 
  

ELEVERS PERSPEKTIV PÅ IDROTT OCH HÄLSA  

Inledning  
Inom ramen för uppföljningen av skolämnet Idrott och hälsa har elever vid 20 grundskolor 
och 10 gymnasieskolor fått besvara en enkät, som beskrivit elevernas bakgrund, inställningen 
till skolämnet, frågor om vad de lärt sig inom ämnet, om bedömning och om påverkan, 
inflytande, samverkan och deltagandet samt några frågor om hälsa och levnadsvanor. 
 
Totalt deltog 946 elever varav hälften flickor och häften pojkar. Dessa fördelades på skolår 6 
225 flickor och 227 pojkar, skolår 9 107 flickor och 106 pojkar samt andra året i gymnasiet 
(Gy II) 137 flickor och 144 pojkar. I skolår 6 var då enkäten gjordes 90 % 12 år gamla. I 
skolår 9 var 89 procent av eleverna 15 år. Eleverna i gymnasiet var i allmänhet 17 år (88 %) 
och knappt var tionde gymnasist var äldre. Majoriteten av eleverna var födda i Sverige, 
mellan 2-3 procent var födda i annat land utanför Europa, omkring 1 procent i annat nordiskt 
land och 3-4 procent i ett annat land i Europa (Tabell E1). 
 
Tabell E1: Eleverna fördelade efter födelseland (% (n)). 
 År 6 

Flicka Pojke Totalt 
(223)   (221)   (444) 

År 9 
Flicka Pojke Totalt 
(107)   (106)   (213) 

Gy II 
Flicka Pojke Totalt 
(137)   (141)  (278) 

I Sverige 93,7     94,6   94,1 91,6      90,6     91,1  94,9     91,5    93,2  
I Norge, Danmark, 
Finland eller Island 

 
  0,4       0        0,2 

 
  0,9        1,9       1,4 

 
   2,2        0        1,1 

I ett annat land i Europa    
  3,1      4,1      3,6 

 
  3,7        4,7       4,2 

 
   1,5       5,0      3,2 

I ett annat land utanför 
Europa 

 
  2,7      1,4      2,0 

 
  3,7        2,8       3,3 

 
   1,5       3,5      2,5 
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När det gäller särskilda aktiviteter har 49 procent av flickorna och 67 procent av pojkarna i År 
9 deltagit i elevens val inom idrott och hälsa. Alla gymnasieelever har kursen Idrott och hälsa 
A medan endast 3 procent Idrott och hälsa B.  

Inställning till skolämnet Idrott och hälsa 
De flesta elever tycker ämnet idrott och hälsa är intressant, något högre andel i år 6 (87 %) än 
i år 9 och Gy II (tre fjärdedelar). I alla skolår är intresset högre bland pojkarna än flickorna 
(Tabell E2). Omkring två tredjedelar av eleverna oavsett skolår anser att det är för lite tid för 
ämnet i skolan, vilket särskilt pojkarna i de två äldre åldersgrupperna anser. Det är 7 procent 
av eleverna i år 6 som anger att de ofta är borta från lektionerna i ämnet, men det är nära  
dubbelt så höga andelar av eleverna i år 9 och Gy II som säger att de ofta är frånvarande.  
 
Eftersom inga betyg sätt i 6:e klass ställdes frågor om betyg endast till de två andra skolåren. 
Var femte niondeklassare instämmer helt i att de deltar i ämnet bara för att få betyg. I 
gymnasiet är det 9 procent av flickorna och 18 procent av pojkarna som deltar bara för att få 
betyg (Tabell E2). Kunskaper i ämnet är viktigt för att skapa en meningsfull fritid menar två 
tredjedelar av eleverna i år 9, något som mer uttalat gäller för pojkarna än flickorna. Drygt 
hälften av gymnasisterna instämmer i kunskapernas betydelse för fritiden.  
 
Tabell E2: Inställning till skolämnet idrott och hälsa (%). 
 År 6 

Flicka Pojke Totalt 
År 9 
Flicka Pojke Totalt 

Gy II 
Flicka Pojke Totalt 

Jag tycker att ämnet 
idrott och hälsa är 
intressant 
     Instämmer helt 
     Instämmer nästan 
     Instämmer lite 
     Instämmer inte alls  

 
 
 
52       69      60 
33       20      27 
14         9      11 
  2         1        2  ** 

 
 
 
37       62      50 
32       21      26 
18         8      13 
13         9      11 ** 

 
 
 
43        63      54 
27        16      21 
24        13      18 
  6          8        7 ** 

Jag deltar i ämnet bara för 
att få betyg 
     Instämmer helt 
     Instämmer nästan 
     Instämmer lite 
     Instämmer inte alls 

 
 
 

 
 
23       17      20 
16       11      14 
29       27      28 
32       46      39 

 
 
  9        18      14 
16        13      14 
33        19      26 
42        50      46 ** 

Jag är ofta borta från  
lektionerna i ämnet  
     Instämmer helt 
     Instämmer nästan 
     Instämmer lite 
     Instämmer inte alls 

 
 
  4         4        4 
  4         1        3 
14       10      12 
78       85      82 

 
 
  6         5        5 
  5         7        6 
20       15      18  
70       73      72 

 
 
  5          6        6 
  7          8        7 
15          8      12 
74        78      76  

Det är för lite tid för 
ämnet idrott och hälsa 
     Instämmer helt 
     Instämmer nästan 
     Instämmer lite 
     Instämmer inte alls 

 
 
37       49      43 
25       24      25 
23       16      19 
15       12      13 

 
 
39       56      48 
12       16      14 
20       13      18 
30       14      22 * 

 
 
40        55       48 
13        15       14 
27        11       19 
21        19       20 ** 

Det är viktigt att ha 
kunskaper i ämnet för att 
skapa en meningsfull fritid 
     Instämmer helt 
     Instämmer nästan 
     Instämmer lite 
     Instämmer inte alls 

  
 
 
 
 27      40      34 
 33      32      32 
 31      12      22 
 10      15      12 ** 

 
 
 
 
25       28       27 
32       32       32 
32       23       27 
11       18       14 
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Vad är det som eleverna tycker är viktigt i ämnet Idrott och hälsa?  Flest anser det mycket 
viktigt att ha roligt genom att röra på sig. Därnäst kommer att lära sig samarbeta i grundskolan 
medan gymnasieeleverna närnäst lyfter fram att få känna att kroppen duger (Tabell E3).  
 
Ett generellt mönster är att andelen som lyfter fram olika aktiviteter som mycket viktiga är 
högst i år 6 följt av år 9 och Gy II. I år 6 framkommer som mycket viktigt att få ett bättre 
självförtroende, få känna att kroppen duger, få prova på många idrottsaktiviteter och få 
springa av sig. Det är samma områden som även de äldre eleverna tycker är mycket viktiga. 
Det är en låg andel som lyfter fram att få tävla och att lära sig konkurrera. Detta betonar dock 
pojkarna oftare än flickorna som mycket viktigt (Tabell E3).   
 
 
Tabell E3: Andel elever som anser olika aktiviteter mycket viktiga. (%) 
 År 6 

Flicka Pojke Totalt 
År 9 
Flicka Pojke Totalt 

Gy II 
Flicka Pojke Totalt 

Får hitta på och skapa  
egna rörelser med din 
kropp 

25        28      26 17       24       21 15       12       13 ** 

Blir mer vältränad 46        65      55 *** 25       48       36 ** 19       36       27 * 
Får ett bättre 
självförtroende 

63        64      64 37       43       40 38       32       35 

Får kunskap om 
idrottsaktiviteter 

41        48      45 26       32       29 *** 18       22       20 

Lär dig att samarbeta 72        72       72 48       50       49 38       38       38 
Lär dig konkurrera  20       27       23   8       23       15 *** 
Får prova på många  
      idrottsaktiviteter 

54        62       58 40       57       48 ** 35       41       38 * 

Kan använda kunskaper i  
från andra ämnen inom 
idrott och hälsa 

 12       13       12   8         9         8 

Har roligt genom att röra 
på dig 

75        76        75 53       63       58 64       52       58 

Får springa av dig 49        62        55 * 29       45       37 ** 28       43       36 * 
Lär dig om hälsa 42        46        44 29       36       32 ** 33       28       30 ** 
Får tävla 23        40        32 *** 12       21       16 *   5       23       14 *** 
Får känna att min kropp 
duger 

62        66        64 41       42       42 ** 43       36       39 

Får kunskap om natur och 
miljö 

27        37        32 11       12       12   8         9         8 

 
       

Deltagande 
Ämnet Idrott och hälsa präglas av en mångfald aktiviteter. Elevernas deltagande kan beskrivas 
på en rad olika sätt. I enkäten fick eleverna besvara en fråga om hur mycket de rör sig på 
lektionerna (Tabell E4). I år 6 deltar praktiskt taget alla i lektionerna, endast 2 procent deltar 
sällan eller aldrig. Denna andel är 11 procent i år 9 och 7 procent i Gy II. Omkring hälften av 
eleverna är alltid med och blir andfådd eller svettig nästan varje gång. I deltagandet finns en 
stor könsskillnad i alla skolåren i det att flickorna deltar i mindre utsträckning. I år 9 är det 
drygt var fjärde flicka som oftast är med men rör sig inte så mycket, vilket kan jämföras med 
3 procent av pojkarna i samma skolår. 
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Tabell E4: Hur mycket rör sig eleverna på idrottslektionerna? . 
 År 6                      *** 

Flicka Pojke Totalt 
År 9                      *** 
Flicka Pojke Totalt 

Gy II                     *** 
Flicka Pojke Totalt 

Jag är aldrig med    0         1         0    2          5         4    3         3         3 
Jag är sällan med    3         1         2    8          6         7    6         2         4 
Jag är oftast med men rör 
mig inte så mycket 

   
   9         3         6 

 
 26          3         14 

 
 10         9         9 

Jag är oftast med och rör 
mig mycket 

 
 43        29       36 

 
 36         18        27 

 
 38       20        29 

Jag är alltid med och blir 
andfådd eller svettig 
nästan varje gång 

 
                             
 
 46        67       56 

 
 
 
 29         68        48 

 
 
 
 43       66        55 

 

Hur känns det på Idrott och hälsa lektionerna? 
Det är 12 procent av eleverna i grundskolan som inte vill byta om med de andra (Tabell E5). I 
gymnasiet är denna andel 7 procent. Detta innebär en dålig start på lektionerna för en 
betydande minoritet. Både flickor och pojkar tycker det är ett viktigt ämne, men andelen är 
lägre för de högre skolåren. Flickorna och pojkarna redovisar en betydande skillnad i hur de 
känner under lektionerna i idrott och hälsa. Pojkarna tycker oftare det är roligt, att de får visa 
vad de kan, känner sig duktiga, trygga och inte rädda samt blir trötta och svettiga. Flickorna 
känner sig oftare klumpig, dålig och rädd samt mindre utsträckning trygg, duktig. Flickorna 
säger mindre ofta än pojkarna att de får visa vad de kan och blir trötta och svettiga. 
 
Drygt hälften av eleverna i år 6 säger att de får lust att röra sig på fritiden i samband med 
lektionerna i idrott och hälsa. Mer uttalat bland pojkarna än bland flickorna. I de två äldre 
skolåren gäller detta var tredje elev, likaledes oftare bland pojkarna. Drygt hälften av eleverna 
i år 6 säger att de lär sig mycket, en andel som är 45 procent i år 9 och 38 procent i Gy II. 
Drygt hälften av eleverna i skolår 6 tycker om det de gör i ämnet, vilket en lägre andel av 
flickorna i de högre skolåren gör. 
 
Tabell E5: Hur brukar du känna dig på Idrott och hälsa lektionerna? (% instämmer) 
 År 6 

Flicka Pojke Totalt 
År 9 
Flicka Pojke Totalt 

Gy II 
Flicka Pojke Totalt 

Får lust att röra mig på 
fritiden 

47       66       56 *** 23       43       33 * 26       41       33 * 

Tycker det är roligt 66       82       74 *** 40       70       55 *** 47       64       56 ** 
Jag vill inte byta om med 
de andra 

11       12       12 13       10       12   8         7         7 

Jag blir trött och svettig 30       44       37 ** 24       50       37 *** 39       52       46 * 
Jag får visa att jag kan 46       58       52 * 33       61       47 *** 26       45       36 ** 
Klumpig   9         3         6 * 12         2         7 ***   7         5         6 ** 
Det är ett viktigt ämne 78       84       81 56       67       61 56       56       56 
Rädd   4         2         3 ***   6         1         3 ***   5         4         5 
Trygg 67        82      74 ** 44       69       57 *** 51       65       58 ** 
Dålig   9          2        5 *** 14         4         9 ***   8         9         9 *** 
Duktig 41        69       55 *** 26       59       42 *** 15       52       34 *** 
Jag känner mig utanför   5          6         6 **   5         2         3   4         6         5   
Tycker om det vi gör 48        59       54 33       57       45 *** 25       51       38 *** 
Lär mig mycket 49        60       54 28       49       38 ** 21       31       26 
Får inte vara med för mina 
föräldrar 

  1          0         0   0          1        1   1         3         2 
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Det är mycket ovanligt att eleverna inte får vara med för sina föräldrar. Det är dock 2 procent 
av gymnasieeleverna som uppger detta. Det är också ovanligt att elever känner sig utanför. 

Vad lär sig eleverna? 
Det är särskilt tre saker som eleverna uppger att de lärt sig: olika idrottsaktiviteter, att man 
mår bra av att röra på sig och att ta hänsyn till både pojkar och flickor (Tabell E6). I en grupp 
därefter, likaledes i alla skolår men med minskande andelar, hur jag kan förbättra min 
kondition, hur jag kan träna min styrka och rörlighet, utvecklat min trygghet när jag rör på 
mig. Därefter följer lärt mig ta ansvar för min egen fysiska träning och lär mig att mitt sätt att 
leva påverkar hur jag mår. Även när det gäller lärande redovisar i några aspekter pojkarna 
oftare detta än flickor (Tabell E6). 
 
Tabell E6 : Andel som angivit att de lär sig olika saker. (5) 
 År 6 

Flicka Pojke Totalt 
År 9 
Flicka Pojke Totalt 

Gy II 
Flicka Pojke Totalt 

lärt mig att man mår bra 
av att röra på  
sig 

83       88       85 69       76       72 63       67      65 

lärt mig ta ansvar för min 
egen fysiska träning 

51       67       59 ** 47       55       51 38       56      47 **  

lärt mig hur jag kan 
förbättra min kondition 

65      77       71 ** 52       71       62 ** 56       66      61  

lärt mig hur jag kan träna 
min styrka och rörlighet 

56      73       65 *** 43       67       55 ** 54       66      60  

lärt mig om att mitt sätt av 
leva påverkar hur jag mår 

57      60       59 * 21       42       31 ** 47       42       45 

fått kunskap om friluftsliv 
(att vara i skog och mark) 
under olika årstider 

40      41       41 25       20       22 12         8       10 

lärt mig olika 
idrottsaktiviteter 

83      88       86 71       74       72 61        60      61 

lärt mig ta hänsyn till både 
pojkar och  
flickor 

79      83       81 59       67       63 48        50      49 

utvecklat min trygghet när 
jag rör på mig 

55      69       62 ** 33       52       43 * 25        40      33 * 

lärt mig att jag inte 
behöver se ut som man gör 
i reklam 

67      71       69 17       19       18 15        23      19 

fått kunskap om 
ätstörningar 

22      32       27 ** 12       14      13 24        18       21 

fått kunskap om dopning 29      39       34 18       24      21 17        25       21 
 
 
Ytterligare ett sätt att belysa detta är elevernas bedömning av om vad skolämnet idrott och 
hälsa bidragit till (Tabell E7). Ämnet har bidragit till deras lust att röra sig, i störst 
utsträckning i år 6 sedan minskande med skolår. Det har också bidragit till en positiv syn på 
kroppen, men i större utsträckning bland pojkar än flickor. En liknande könsskillnad finns 
också när det gäller att bidra till självförtroendet. Särskilt noterbart är att drygt 10 procent av 
flickorna i år 9 säger att skolämnet idrott och hälsa bidragit till ett minskat självförtroende. 
Det bidrar till hur de mår, kondition mm och förmåga att samarbeta, mest bland de yngsta och 
därefter i mindre utsträckning med ålder. Ämnet har bidragit mycket till förmågan att tävla 
hos fyra av tio sjätteklassare och drygt var femte niondeklassare och var tionde gymnasist. 
Här finns också en könsskillnad i förväntad riktning – pojkarna säger oftare att ämnet bidragit 
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till deras förmåga att tävla. Ämnet bidrar till en positiv syn på naturen bland var tredje elever i 
år 6.   
 
Tabell E7: Vad har skolämnet idrott och hälsa bidragit till? (%) . 
  År 6 

Flicka Pojke Totalt 
År 9 
Flicka Pojke Totalt 

Gy II 
Flicka Pojke Totalt 

min lust att röra på mig - 
0 
+ 
++ 

 2          1        1 
15        12      13 
45         42     43 
38         46     42 

  3         3         3 
35        29       32 
43       33        38 
20       35        27 

  6         0        3 
36        40      38 
46        38      42 
12        23      18 ** 

positiv syn på min 
kropp 

- 
0 
+ 
++ 

  4          1       3 
24        18      21 
48        40      44 
25        41      33 **   

  9        3          6 
55       36        46 
28       34        31 
  9       28        18*** 

  3          3        3 
72        49      60 
19        32      26 
  6        16      11 *** 

mitt självförtroende - 
0 
+ 
++ 

  4         2        3 
18        12      15 
45        34      40 
34        52      43*** 

11         1         6 
45       31        38 
36       39        37 
  9       30        19*** 

  6          2       4 
59         45     52 
28         37     33 
  8         16     12 ** 

hur jag mår - 
0 
+ 
++ 

  3        1         2 
17       10       13 
32        35      34 
49       54       51 

  2        4          3 
39       27        33 
42       30        36 
18       40        29*** 

  4           1      2 
49         35     41 
35         46     40 
13         19     16 * 

min kondition, styrka 
och rörlighet 

- 
0 
+ 
++ 

   1        1         1 
11         8         9 
45       37       41  
43       54       49 

  1         4         2 
35       18        27 
48       41        44 
16       37        27*** 

  2           1       1 
31          27     29 
57         53      55 
10         19      15  

min förmåga att 
samarbeta 

- 
0 
+ 
++ 

  1        0          1 
16       11       13 
36       39       37 
48       50       49 

  1         3         2 
34       18        26 
44       42        43 
21       37        29 * 

  2           0        1 
46          35     40 
42          49     45 
11          17     14 

min förmåga att tävla - 
0 
+ 
++ 

  4         2         3 
26       15       20 
38       35       36 
33       49       41**    

  3        7          5 
55       31        43 
29       34        32 
14       29        21** 

  3            1       2 
69          53     60 
22          31     27 
 7           16     11 ** 

positiv syn på naturen - 
0 
+ 
++ 

  2         2         2 
28        26      27 
40       35       37 
29       37       33 

  4       10         7 
69       39        54 
20       37        28 
  8       14        11 

  2            7       5 
72          70     71 
18          17     18 
  7           6       7 

 

Hälsan och kroppen 
I denna rapport ges ingen redovisning av symtom och besvär hos eleverna. Det mönster som 
ses i andra undersökningar återkommer även i denna studie. Den självrapporterade hälsan är 
mycket bra 42 procent av eleverna i år 6, högre bland pojkar än flickor (49 respektive 36). I år 
9 är den mycket god hos 35 procent, likaledes högre bland pojkarna (43 %) än flickorna (26 
%). Andelen med mycket god hälsa är ytterligare lägre i gymnasiet (26 %), där 16 procent av 
pojkarna och 35 procent av flickorna har mycket god hälsa. Ser vi till den andra ytterligheten 
har 2 procent av sjätteklassarna dålig eller mycket dålig hälsa, vilket också gäller för 6 
procent av eleverna i år 9 och 8 procent av gymnasieeleverna. 
 
En fråga i enkäterna behandlade upplevelsen av den egna kroppen (Tabell E8). Här finns stora 
könsskillnader. Bland flickorna är det vanligt att man upplever att kroppen är lite eller alldeles 
för tjock, 29 procent i år 6, 45 procent i år 9 och 46 procent i Gy II. Motsvarande andelar 
bland pojkarna är 23, 20 och 20 procent. Hos pojkarna finns en känsla av att man är lite eller 
alldeles för mager hos många, 28 procent i år 9 och 35 procent i Gy II: Detta är sannolikt en 
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återspegling av den kvinnliga normen att var smal och den manliga att vara atletisk.  
 
Tabell E8: Elevernas åsikt om sin kropp. (%) 
 
Tycker du att din kropp 
är… 

År 6                      * 
Flicka Pojke Totalt 

År 9                      *** 
Flicka Pojke Totalt 

Gy II                   *** 
Flicka Pojke Totalt 

Alldeles för mager   1           1          1   4           2         3   2           7        4 
Lite för mager 15         12        15   9         26       17   9         28      18 
Lagom 54         64        59 43         52       47 43         45      44 
Lite för tjock 23         22        22 35         16       26 40         16      28 
Alldeles för tjock   6           1          4 10           4         7   6           4        5 
 
 
Övervikt och fetma hos barn har på senaste tiden fokuserats i media (Bilaga 4) som ett 
överhängande hot mot folkhälsan. Body Mass Index är ett mått på om en person är normal-, 
under- eller överviktig. Vi bad eleverna att ange sin vikt utan kläder och sin längd utan skor. 
Utifrån dessa uppgifter räknades ett Body Mass Index (BMI) fram. BMI= vikt (kg)/längd2 (m) 
 
I vårt stickprov är genomsnittet på BMI 20,24 för skolår 9 (Tabell E9). Bland eleverna uppger 
8,5 procent av flickorna och 16 procent av pojkarna längd- och viktmått som gör att de klassas 
som överviktiga. Eftersom flera elever som inte besvarat denna fråga, eller som bara svarat på 
antingen längd- eller viktfrågan, bör tolkningar göras med försiktighet. 
 
Tabell E9: Värden som anger när man ska räknas som överviktig5. 
 Pojkar Flickor 
 År 9 Gy II År 9 Gy II 
BMI över 23,29 24,46 23,94 24,70 
 
 
Andelen överviktiga är högre bland både flickor och pojkar i andra året på gymnasiet jämfört 
med skolår 9 (Tabell E10).  
 
Tabell E9: Kroppsmassa och övervikt bland elever i år 9 och Gy II. 
 Pojkar  Flickor  
 Grundskolan 

(bortfall 8,5%) 
Gymnasieskolan 
(bortfall 4%) 

Grundskolan 
(bortfall 15%) 

Gymnasieskolan 
(bortfall 6%) 

 Skolår 9  Skolår 9  
Medelvärde 20,86 23,04 19,53 20,84 
Variationsvidd 15,87-36,62 8,86-55,10 13,67-31,25 16,44-36,13 
Andel 
överviktiga  % 

16 
 

22,2  
 

8,5 
 

11  

 
 
Det verkar generellt sett inte spela så stor roll om man är överviktig eller inte för hur man 
känner sig på lektionerna. Ju högre BMI man har, desto mer tenderar man att känna sig 
utanför på lektionerna. För övrigt finns det inga samband mellan att ha ett högre BMI och de 
andra frågorna om hur man brukar känna sig.  
 

                                                
5 Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and 
obesity worldwide: international survey. British Medical Journal, 2000; 320: 1-6. 
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ANALYS AV LOKALA DOKUMENT INOM IDROTT OCH 
HÄLSA  – lokala kursplaner och betygskriterier 
 
Bilden av Sverige är att lokala arbetsplaner i idrott och hälsa finns i två tredjedelar av 
skolorna enligt skolledarna och i hälften enligt ämnesföreträdarna. Noteras kan att av de lärare 
som besvarat enkäten och som saknade lärarutbildning anger var tredje att skolan har en 
arbetsplan, medan drygt 40 procent svarar att de inte kände till om skolan hade någon 
arbetsplan i ämnet. Samtidigt visar enkäten att av de skolor som har en arbetsplan ansåg tre 
fjärdedelar att arbetsplanen i hög grad är en grund för undervisningen i idrott och hälsa. 
Endast 7 procent menar att arbetsplanen i liten grad är en grund för undervisningen. Detta, 
menar vi, gör att de lokala dokumenten kan ses som diskursiva rapporter om ämnets innehåll. 
Det råder här även en tydlig skillnad mellan respondenter som har gentemot de som inte har 
en lärarutbildning.  
 
Denna delstudie är en analys av de lokala arbetsplaner och lokala betygskriterier som 
formuleras på varje skola. Urvalet är de 30 skolor som används för elevenkäterna. Av dessa 
30 skolor har 22 skolor (73 %) skickat in sina dokument. Övriga har antingen inte skickat in 
eller så har de inga. Några skolor nämner att de har en väl utarbetad och genomdiskuterad 
praxis och har därför ingen arbetsplan i textform.  
 
Studiens syfte är att belysa några av de förutsättningar som finns för innehållet i 
undervisningen i ämnet genom att studera vad det är som fokuseras i ämnet utifrån frågor 
som: Vilken hälsa är det som beskrivs och utifrån vad? Vilka fysiska aktiviteter beskrivs och 
utifrån vad? Vad är det som är underförstått i texterna? Vad är det utifrån de centrala 
dokumenten som utelämnas? Kan vissa teman eller fokus spåras historiskt? Dessa frågor och 
utgångspunkterna för studien formades framförallt ur analysen av de centrala dokumenten. 
Det innebär att analysen ställer vissa frågor till texterna för att få syn på ämnets fokus. Men 
analysen lyfter förutom ämnesfokus även fram de bilder av ämnesinnehållet som bryter 
mönstret som delvis har andra fokus. 

Hälsa 
I de lokala dokumenten betonas främst hälsa med nyttofokus, som i stor utsträckning utgår 
från att eleverna ska få en förståelse för sambandet mellan kost, motion, vila och kroppens 
välbefinnande och då främst utifrån fysiologiska förklaringar. Träningslära och då vikten av 
regelbunden motion, träningseffekt, styrketräning och skapandet av träningsprogram är 
viktiga delar i det hälsoperspektiv som skrivs fram. Viktigt att peka på är att hälsofrågor ofta 
beskrivs som ett teoretiskt moment i ämnet i termer av föreläsningar, skriftliga 
inlämningsuppgifter eller projekt, och inte något som utvecklas i ämnets mer praktiska delar. 
Utgångspunkterna för detta är då oftast av fysiologisk art. Två andra fokusar som syns i 
texterna är för det första riskfokus där frågor om ergonomi, säkerhet, uppvärmning och 
stretching fokuseras utifrån att förebygga olika skador. För det andra är det hygienfokus där 
det blir viktigt att eleverna lär sig grunderna i god hygien och att de lär sig om dusch och 
ombyte i samband med fysisk aktivitet. 
 
Det är främst ett individuellt perspektiv på hälsa som syns i de analyserade texterna med 
fokus på den biologiska människan (kroppen). Viktigt blir då att ett bestående intresse för 
fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa. Men vad sägs om hälsans andra dimensioner? 
I vissa texter syns ett tal om hälsa som även innefattande ett psykiskt välbefinnande och inte 
enbart en dominans av de fysiska dimensionerna. Det är dock det individuella som fokuseras 
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även här. Intressant att notera är att stor vikt läggs i ämnet vid sociala dimensioner såsom 
samarbete, social förmåga, hänsyn och konflikthantering, men detta förläggs inte i första hand 
till hälsa. Vi vill dock påpeka att det finns arbetsplaner som lyfter fram exempelvis 
elevdelaktighet som centralt för hälsa, vilket i likhet med de centrala dokumenten indikerar en 
bredare syn på hälsa än enbart som en individuell fråga. 

Fysisk aktivitet 
Analysen visar på att ämnet har starkt aktivitetsfokus med en stor bredd av olika aktiviteter 
exempelvis: lekar, cykling, gång, aerobics, vattenvana, skidor, bollspel, orientering, dans, 
rörelse, friidrott, motoriska grundformer, skapande rörelse, simning etc. Det handlar då om att 
tillägna sig en bredd av rörelse- och idrottsfärdigheter för att skapa ett rörelseförråd som ska 
leda till ett bestående intresse för fysisk aktivitet och en insikt om sambandet mellan fysisk 
aktivitet och hälsa. Utgångspunkten för detta är dels att lära sig och prova på en mängd olika 
aktiviteter, och dels fysisk träning av kondition, styrka, rörlighet och koordination utifrån ett 
fysiologiskt perspektiv. Detta är dock i de lokala dokumenten i mycket liten utsträckning 
kopplat till hälsa. Aktivitetsfokus kännetecknas även för det första av att ett positivt och aktivt 
deltagande verkar vara en viktig grund för att få godkänt betyg i ämnet. Det andra som är 
viktigt för att skapa bästa möjliga utrymme för aktivitet är en viss disciplin. Att komma i tid 
och ha rätt utrustning skrivs ofta fram i arbetsplaner och betygskriterier. 
 
En annan utgångspunkt som delvis skiljer sig från aktivitetsfokus är upplevelsefokus, där det 
handlar om att skapa positiva upplevelser och erfarenheter där rörelseglädje är ett ledord. De 
fysiska aktiviteterna beskrivs även utifrån psykiska och sociala dimensioner. Exempel på 
psykiska dimensioner är att man i aktiviteterna tränar koncentration, motivation och 
självförtroende. Det sociala lyfts fram som något särskilt viktigt i ämnet, här kan man tala om 
socialt fokus, där det handlar om att eleverna ska utveckla sina sociala förmågor såsom 
samarbetsförmåga, hänsyn, konflikthantering eller att bemöta missförhållanden i gruppen. 
Detta är främst kopplat till de fysiska aktiviteterna och inte till hälsa. Även ett 
samhällsperspektiv lyfts fram i några arbetsplaner, där exempelvis eleverna genom fysiska 
aktiviteter ska utveckla demokratiska värden om människors lika värde samt tolerans och 
ödmjukhet inför människors olikhet och skilda förutsättningar. 
 
Prestations/resultat fokus i termer av resultat i centimeter och sekunder syns ej i 
arbetsplanerna utan enbart i betygskriterierna på en del skolor och då främst för de högre 
betygsstegen (VG, MVG). Dock syns prestations/tekniskt fokus i dokumenten i det att taktik, 
teknik och regler är viktiga delar bl a i bollspelsmomenten.  Något som i stor utsträckning 
saknas i dokumenten är kunskapsutveckling genom reflektion, samtal och diskussion, vilket 
ingår i verksamheten enligt de centrala dokumenten. De fysiska aktiviteterna beskrivs främst i 
praktiska och fysiologiska termer, även om det finns arbetsplaner som lyfter fram att det är 
viktigt att eleverna ”deltar regelbundet i olika fysiska aktiviteter, där även olika hälsofrågor diskuteras” 
(lokal arbetsplan, grundskola). 
 
Noterbart är att friluftslivet precis som i de centrala dokumenten ofta behandlas separat från 
övriga rörelse- och idrottsaktiviteter, med ett eventuellt undantag av orientering. Friluftslivet 
handlar om att få en vana att vistas i naturen och ett positivt förhållningssätt till djur och 
natur. Moment som tas upp i friluftslivet är allemansrätten, orientering, rätt klädsel vid olika 
förhållanden samt att ej störa eller förstöra. Friluftslivet sätts oftast inte i relation till 
kursplanens tal om miljö och miljömedvetenhet, även om det även här finns motbilder i det att 
eleverna ska ”genom naturupplevelser lägga en grund för ett livslångt intresse, respekt och ansvarstagande för 
miljön och vidare ett möjligt engagemang i miljöfrågor” (lokal arbetsplan, gymnasieskola). 
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En annan intressant notering är att idrott och hälsa verkar särskiljas som två olika moment, 
vilket indikerar att ämnet ska behandla idrott och hälsa och inte exempelvis den 
hälsofrämjande idrotten. Hälsa ses i dokumenten som ett separat moment i ämnet inte som 
fokus i verksamheten. Vidare verkar hälsa inte fått status som ämnets inriktning, utan som ett 
separat extra moment. En fråga som då kommer på sin spets är om innehållet i ämnet har 
utökats i den senaste läroplanen eller om det har förskjutits? En uppdelning mellan teori och 
praktik är även tydlig i dokumenten där idrott ofta står för praktiken och hälsa för teorin. Det 
teoretiska är då något som främst bedrivs i en lärosal. Men analysen visar att de fysiska 
aktiviteterna (idrottsmomentet) är långtifrån teorilösa. Det verkar finnas en klar teoretisk 
grund för ämnet, dock är teorierna antagligen mer osynliga/oreflekterade eller givna. Denna 
uppdelning mellan teori/praktik är heller ingen nödvändig utgångspunkt om man ser till 
kursplanerna. Frågor blir istället vilka teorier/diskurser ämnet bygger på, vad är det eleverna 
lär sig, vilka meningar skapar eleverna i ämnet och vilka teorier/diskurser bör ämnet bygga 
på? 
 
 

INTENSIVSTUDIE AV PRAXIS INOM IDROTT OCH HÄLSA 
 
Studiens syfte är att dokumentera och analysera den praktiska undervisningen i skolämnet 
idrott och hälsa. Utgångspunkt för analysen har skett utifrån följande frågeställningar: 
Vilket/vilka ämnesinnehåll och ämnesfokus kan identifieras? Vilka synsätt på kroppen är det 
som präglar undervisningen? I vilken mån skapas det utrymme för reflektion i 
undervisningen? Hur ser innehållet i verksamheten ut?  Vidare studeras eventuella ”brott” 
inom ramen för undervisningen. Dessa kommer att användas för att tydliggöra de 
dominerande mönster (innehåll och fokus) som kommer till uttryck inom ramen för 
undervisningen. 

Metod 
Videoinspelningar har gjorts på 5 stycken slumpvis utvalda skolor utifrån det urval av 30 
skolor där elevenkätundersökningen genomfördes. Sammanlagt har 15 Idrott och hälsa 
lektioner från skolår 2-9 inspelats. Totalt har 12 olika lärare medverkat. Brev har skickats till 
alla berörda föräldrar där de har kunnat svara om de inte vill att deras barn deltar i 
videoinspelningarna. Studien har godkänts av etiska kommittén vid Örebro universitet. 
Inspelningarna är koncentrerade på lärares tal till eleverna, samt de handlingar (aktiviteter) 
som utförs. Studien har en diskursanalytisk ansats. Det innebär att synsätt på kropp och 
rörelse kan synliggöras i en praktik där språk och handlingar formar ett bestämt sätt att tala 
och uppfatta ett fenomen.  

Lektionernas innehåll 
De aktiviteter som har gjorts under idrott och hälsa lektionerna har bestått av banor för 
styrketräning eller stationsträning, bollspel av olika slag, hopprepsträning och 
redskapsgymnastik. Dessa aktiviteter har dels syftat till träning av kondition och styrka, dels 
att eleven ska lära sig teknik och regler i olika bollsporter. Vidare har syftet varit att träna 
motoriska färdigheter och att lära sig vissa specifika moment som gymnastikövningar och 
hopprepsteknik.  
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’Den trötta och svettiga kroppen’ (aktivitetsfokus) 
Studien visar att undervisningen i ämnet har en tydlig hälsoinriktning med aktivitetsfokus. 
Den kroppsligt fysiska ansträngningen framhålls och lärarna betonar vikten av att eleverna 
”håller igång”, ”gör sitt bästa”, ”kämpar” och ”jobbar” i alla aktiviteter. Lärare (L2): ”Trött och svettig 
– det är det som är meningen”. Lärare (L7): ”Lina, kom igen lite nu så kan du ta några på andra sidan. Rör på 
er lite, ni får inte sitta fast i golvet”. När lektionen är slut uppmanar läraren (L8): ”Spring medurs 4 
varv lugnt och stilla”. 
 
Studien visar att inom ramen för den aktivitetsfokuserade verksamheten är det viktigt att 
snabbt komma igång med aktiviteter och spel. Syftet med spelet är dels att eleverna ska vara 
aktiva och röra på sig därför att den fysiologiska aspekten av rörelse är nyttigt för hälsan. Dels 
att eleven ska lära sig spelets regler och själva utövande. Det är dock inte själva prestationen i 
spelet som fokuseras, utan snarare de fysiologiska effekter som aktiviteten ger.  
 
”Nu börjar vi att spela”. Läraren delar in eleverna i 4 lag med hjälp av lekband. ”Två lag i taget 
spelar, de andra sitter på bänken. Det är mål när bollen träffar brädan. Man får inte gå med bollen och inte rycka 
bort bollen” (läraren visar med armarna). ”När det blir mål går laget och sätter sig..//..då kommer ett nytt 
lag in”. (L3) 

’Den starka kroppen’ (kunskaper om muskler och muskelträning) 
Den aktivitetsinriktade verksamheten baseras ofta på fysiologiska och medicinska kunskaper. 
Det är de biologiska aspekterna av människans kroppslighet som framhålls. Tal och 
handlingar centreras exempelvis kring muskler och muskelträning. Under en lektion med 
styrketräningsstationer säger läraren: 
 

Varför är det bra att bygga muskler? Jo, för att använda. Vad gör musklerna? Jo, de skyddar. Vad heter 
det när musklerna börjar att skaka? Jo, mjölksyra. (L1) 

 
Ont i muskler ..//.. det är jobbigt, som att jobba med hjärnan när man läser. 
Om ni får ont så bygger ni muskler, det är inget farligt..//..ni sitter alldeles för   mycket stilla, ni måste 
jobba. Kör hårt! Gör ert bästa! Och för att undvika träningsvärk ska ni stretcha. (L1) 

 
Under en annan lektion handlar det om styrkeutmaningar. Syftet är att utmana någon kamrat i 
styrkemoment. Läraren instruerar på de olika stationerna och påpekar att det handlar om att få 
ner motståndaren på rygg och få motståndaren ur balans. Vid stationen för armbrytning 
utmanar läraren en elev (pojke) och säger: ”Har du börjat? Den som vinner över mig får 1000:-”. (L10) 
 
De medicinska kunskaperna kommer till uttryck i instruktioner om att göra övningarna på rätt 
sätt. Vid en station där eleverna ska utföra benböjningar med medicinboll säger läraren: 
 

Vad är viktigt att tänka på här? Ryggen måste vara rak..//..annars får man ont i ryggen. Man belastar 
ryggen. Det fyller ingen funktion att göra denna övning (visar med rak rygg). Likadant om ni lyfter 
bänkarna när ni ska förflytta dom. Då vill jag att ni böjer på benen. Jag vill inte se att ni tar bänken så 
(visar med rak rygg)..//..det är den värsta övningen ni kan ge ryggen. (L1) 

Kommentar 
Ämnesfokus och ämnesinnehåll företräder vad som anses som den bästa och goda 
undervisningen i ett ämne. De ger olika praxis, såväl val av innehåll som val av 
undervisningsmetoder. Uppfattningen om vad som utgör en god undervisning och ett gott 
innehåll uppfattas som den allmänt giltiga, något som de flesta omfattar. Detta innebär att nya 
målsättningar, i t.ex. styrdokument ofta kommer att tolkas inom den existerande 
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ämnestraditionen. Risken finns därmed att nya idéer och målsättningar till stor del inte 
kommer att omsättas i praktiken. Det är därför viktigt att vara medveten om de traditioner 
som finns inom ett ämnesområde, så att medvetna didaktiska val kan göras. 
 
Den ämnesfokus som kommer till uttryck i denna studie har en tydlig hälsoinriktning. Men 
det är en specifik hälsoinriktning. Det är en hälsoinriktning som betonar aktivitet och nytta. 
Ur ett kropps- och rörelseperspektiv är det således en aktiv kropp som framhålls, där den 
fysiologiska aspekten av rörelse betonas som nyttig för hälsan. En stark kropp och en god 
fysik framhävs i undervisningen, och eleverna uppmanas att arbeta och jobba ordentligt med 
sina kroppar. Vanliga uttryck är ”Bra jobbat! Kom igen! Kör hårt! Jobba, jobba, jobba!”.  Det handlar 
om en aktiv kropp med betoning på fysiologiska effekter av rörelse. De biologiska aspekterna 
av människans kroppslighet står i centrum, till skillnad från exempelvis sociala, kulturella, 
existentiella och identitetsskapande aspekter av kroppslighet. 
 
Även om teknik och regler i bollaktiviteter framhålls som viktiga kunskaper i ämnet, så 
betonas ändå vikten av att röra på sig, dvs. att då eleven har lärt sig regler och teknik i spelet 
blir aktiviteterna roligare och då rör man sig mer. Det är inte själva prestationen i termer av att 
vinna spelet som framhålls. Det handlar mer om ”att den som svettas mest vinner”. 
 
Något som i stor utsträckning saknas under lektionerna i relation till vad som står i de centrala 
styrdokumenten är kunskapsutveckling genom reflektion, samtal och diskussion.  Utrymmet 
för reflektion, samtal och dialog är begränsat vilket kan tolkas som att innehållet och det som 
ska läras ”har en given ordning” (institutionaliserad diskurs). Det handlar mycket om att skapa en 
vana hos eleven – att vara aktiv och röra på sig.  
 
Ett sätt att identifiera ämnesfokus och ett specifikt ämnesinnehåll är att studera ’brotten’ mot 
’den för givet tagna ordningen’ om vad som skall sägas och göras under lektionerna. Dessa 
situationer utspelar sig innan och efter lektionens början. I dessa situationer har kroppsmöten 
och kroppsuttryck en karaktär som skiljer sig från den rådande ordningen. Här präglas 
kroppsmötet och kroppsuttrycket av beröring, av fritt skapande och aktiviteterna utmärks av 
lekfullhet som inte är styrda efter givna regler. Det kan handla om allt från massage till 
brottning på tjockmattan. ’Leka häst’, krypa under varandras ryggar, klänga, klättra, hoppa 
över varandras kroppar och vara akrobater. Här kommer även dansen till uttryck. Vid två 
olika tillfällen har eleverna skapat och visat upp danser innan lektionens början, vilket har 
avbrutits vid lektionsstart. Det finns en kreativitet som inte kommer till uttryck i den 
fysiologiska och medicinska inriktningen, där aktiviteten syftar till kondition och styrka. Detta 
kan sättas i relation till ett av kursplanens mål: ”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva 
efter att eleven utvecklar sin lust att röra sig samt stimuleras att i rytm och rörelse ge uttryck för fantasi, känslor 
och gemenskap”. I denna studie är inte detta mål i fokus under lektionstiderna.  
 
Ett hälsoinriktat aktivitetsfokus på kropp, där kroppen ska skötas och tränas i en specifik 
riktning, som framkommer i denna studie är inte problematiskt i sig. Problemet uppstår när 
detta synsätt används som den enda och sanna förklaringsmodellen på kropp och rörelse. 
Denna studie visar att ett ensidigt synsätt på kroppen präglar undervisningen. Genom att 
synliggöra dominerande och/eller ensidiga ämnesfokus, som exempelvis biologiska och 
fysiologiska aspekter på kropp och rörelse, kan vi medvetandegöra, reflektera och värdera. 
Det handlar om att synliggöra förutsättningarna för vårt sätt att tänka om tillvaron.  
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INTERVJUSTUDIE AV BETYGSSÄTTNING I IDROTT OCH 
HÄLSA I GRUNDSKOLAN 
 
Studiens övergripande syfte är att skapa förståelse för hur lärare i idrott och hälsa förhåller sig 
till det de centrala riktlinjer och nationella betygskriterier som Skolverket anger. Studien vill 
vidare skapa förståelse för den lokala konkretiseringen av betygen sker och vad lärarna 
bedömer att elever ska kunna samt hur lärarna uppfattar att betygssättningen påverkar 
undervisningen i ämnet. 

Metod 
Utifrån urvalet till enkätundersökningen för elever valdes fem grundskolor och tio lärare ut. 
Av de lärare som intervjuades var 7 män och 3 kvinnor, 8 utbildade och 2 ej utbildade lärare i 
idrott och hälsa, alla med yrkeserfarenhet. Hälften hade arbetat som hade arbetat som 
idrottslärare redan före 1994 och hälften hade börjat efter 1994.  
 
Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö på skolorna. Frågorna följde en intervjuguide, 
intervjun spelades in på band och tiden för intervjuerna varierade mellan 25 och 50 minuter. 

Bearbetningen av data till resultat genomfördes i olika steg. Först skrevs intervjuerna ut. 
Därefter analyserades intervjuerna genom att det specifika resp. generella i varje intervju 
identifierades och därefter kategoriserades innehållet i relation till studiens syften och 
frågeställningar.  
 
Resultat 

Lärares uppfattningar om betygskriterierna 

De flesta lärare som medverkat i undersökningen menar att de nationella betygskriterierna är 
otydliga och därför öppna för alltför olika tolkningar. Lärarna menar att detta i huvudsak är 
negativt med tanke på betygens likvärdighet.  
 
 Ja, jag sa det förut att jag tycker att de är otroligt luddiga…Jag tycker det är fina ord på ett papper men  
 hur man ska bedöma det utifrån de här orden det är en tolkningsfråga utifrån hur man själv tycker och  
 tänker (I). 
  
Majoriteten av lärarna menar att inte det är svårt att förstå innebörden i kriterierna utan att 
svårigheten ligger i att bedöma utifrån dem. 

Lärares uppfattningar om betygssystemet i allmänhet  

Samtliga lärare i studien ställer sig positiva till att betyg ges i ämnet. Många lärare menar att 
det nya betygssystemet har fördelar i jämförelse med det gamla. Bland annat framhåller en 
lärare att betyget G i det nya systemet är ett mer positivt betyg än vad ettor och tvåor var i det 
gamla systemet. Den samstämmiga kritik, som nästan samtliga av lärarna riktar mot 
betygssystemet som sådant, är att det är för få betygssteg och att betyget Godkänd blir för 
brett. Flera lärare uttrycker att de gärna skulle ha fem betygssteg som tidigare. 
 

…Jag kan tycka att betyget Godkänd är för brett. Jag tycker att man hade kunnat lägga in något emellan, 
typ G+ (A). 
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Processen att utveckla lokala betygskriterier 

Samtliga skolor som ingår i studien har lagt ner tid på att en gång formulera lokala 
betygskriterier på skolan. Dessa har sedan reviderats vid någon eller några tillfällen. Endast en 
av skolorna har reviderat sina lokala betygskriterier efter att de nationella kriterierna 
reviderades år 2000. De fem skolor som ingår i studien har samtliga brutit ner sina lokala 
betygskriterier i delområden. Samtliga lärare framhåller att de lokala kriterierna bör vara 
enkla och konkreta. De argument man lyfter fram är att elever ska förstå dem och veta vad 
som krävs av dem för respektive betygsteg samt att också enkla och konkreta kriterier är 
positivt i kontakten med föräldrar.  
 
 …Att de ser ut som de gör beror dels på att man måste ha någonting konkret för eleverna frågar ju oftast  
 så här ”Vad ska jag göra i redskap för att få VG? och ”Vad är godkänd?”…(G). 

Krav för de olika betygsstegen 

De fem skolorna som ingår i undersökningen har alla en bas i aktiv närvaro för betyget 
Godkänd. Samtliga lärare uttryckte ungefär följande på frågan om vad de tycker att en elev 
ska kunna för att få G: 
 
 Man är med, ombytt, kämpar och gör sitt bästa. Sedan kan man vara hur dålig som helst, men att man  
 försöker (H). 
  
Detta verkar även gälla när det finns tydliga kriterier med t.ex. krav på vissa kunskaper och 
färdigheter för G. I några fall finns krav på teoretiska kunskaper för betyget G i de lokala 
betygskriterierna. Det verkar vara inte ett reellt krav i praktiken på någon av de fem 
undersökta skolorna.  
 
För betygen VG och särskilt MVG verkar de fem skolorna och samtliga lärare ha en 
gemensam syn så till vida att prestationer i form av färdigheter och i många fall resultat 
krävs. Dessutom krävs en utvecklad social förmåga för att eleven ska kunna nå det högsta 
betyget. De krav som lärarna ställer finns i regel formulerade som kriterier inom resp. 
delområde.  
 
 …Att man är med och kämpar och gör sitt bästa och så ska man naturligtvis ha goda färdigheter inom de  
 flesta olika områden…Man ska vara duktig i stort sett allt, ha en bra fysik, ha bra kondis, bra  
 kroppskoordination och kroppskontroll och så där. Men jag vill fortfarande komma tillbaka till att en elev,  
 som är hur duktig som helst på allting aldrig kan få MVG av mig eller av oss här om man inte är en bra  
 idrottskompis, idrottssocial (H). 
 
I begreppet social förmåga inkluderar de flesta lärarna också ledarskap. Samtliga skolor har 
med ledaruppgifter, oftast frivilliga sådana, för betyget MVG. Argumentet för att social 
kompetens borde vara med i bedömningskriterierna är dels att idrotten till stor del bygger på 
närkontakt och samarbete och dels att social kompetens är nödvändig för att undervisningen 
ska fungera.  
  
Vid två av de skolor som ingår i undersökningen har man i de lokala betygskriterierna 
formulerat tydliga gränser för prestationer i några moment. Vid två av skolorna finns inte 
några prestationsgränser explicit formulerade för olika betygsnivåer men lärarna registrerar 
ändå resultat i olika moment. Här behöver det inte vara samma moment för en skola utan 
lärarna kan ha olika krav på prestationer.  
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Betygssättningens inverkan på innehåll och motivation 

Majoriteten av lärarna i undersökningen menar att det faktum att de sätter betyg i skolår åtta 
och nio påverkar undervisningen och dess innehåll i liten utsträckning. Betygen är inte 
utgångspunkten för planeringen av undervisningen. Flera av lärarna menar att skyldigheten att 
sätta betyg påverkar dem så att innehållet blir mer varierat än vad de kanske hade blivit 
annars. Flera lärare menar att betygen inte spelar så stor roll för den stora grupp elever som 
tycker om ämnet. Men en framträdande uppfattning hos många av lärarna är däremot att 
betygen fungerar motiverande för de elever som i puberteten tycker att det blir besvärligt och 
jobbigt att röra på sig och därför också att delta på lektionerna.  
 
 Jag tror att man skulle tappa en del barn i åttan. Det händer ju någonting när de kommer från sexan till  
 sjuan, någonting med puberteten. De blir latare på något sätt. De orkar inte och bryr sig inte också talar 
 man om att du ska faktiskt få betyg i det här. Och då ser man att de flesta vill i all fall ha ett gott betyg, så 
 det skärper sig (F).  

Lärares inställning till de nationella styrdokumenten 

En grupp lärare har identifierats som utvecklat sina lokala betygskriterier under flera år och 
där denna process alltjämt fortgår. Denna kategori lärare, med sina båda undergrupper, 
reviderar sina lokala betygskriterier kontinuerligt varje år eller vartannat.  Utgångspunkten för 
revideringen är inte de nationella kriterierna utan hur de lokala kriterierna har fungerat i 
relationen och kommunikationen med eleverna.  
 
En annan grupp av lärare har en gång tillsammans med sina kollegor på skolan arbetat fram 
lokala betygskriterier. De nationella kriterierna användes och arbetet var enligt lärarnas egna 
utsagor krävande. Efter några år av revideringar har de lokala kriterierna hittat en form som 
använts sedan dess. Lärarna utgår sedan ifrån sina egna lokala kriterier i mötet med eleverna 
och reflekterar inte vidare utifrån de nationella kriterierna. Denna kategori av lärare medger 
att det mycket sällan eller aldrig läser de centrala kriterierna. Det är inte heller problematiskt 
för lärarna att vissa bedömningskriterier som de använder inte finns med i de nationella 
kriterierna.  

Kommentar  
Sammanfattningsvis kan man konstatera att många lärare uppfattar de centrala 
betygskriterierna som otydliga och svåra att bedöma utifrån. I den lokala konkretiseringen av 
betygen formuleras lokala betygskriterier som i huvudsak är enkla och konkreta i sin form. 
För betyget Godkänd kräver lärarna att eleverna byter om och är aktiva på lektionerna. För 
MVG kräver lärarna att eleven visar upp personliga färdigheter i olika moment samt har en 
god social förmåga. Lärarna ställer sig överlag positiva till betyg i ämnet idrott och hälsa och 
menar bland annat att betygen fungerar motiverande för den grupp elever som av olika 
orsaker tycker att ämnet är jobbigt. Avslutningsvis har två kategorier av lärare identifierats 
när det gäller inställning och förhållningssätt till de nationella styrdokumenten. En grupp 
lärare reviderar kontinuerligt sina lokala betygskriterier men främst med utgångspunkt i hur 
de fungerar i mötet med eleverna. En annan grupp lärare har inte reviderat sina lokala 
betygskriterier på lång tid och de medger att de heller inte studerat de centrala kriterierna 
speciellt ingående. Ingen av grupperna utgår i någon högre grad ifrån de centrala 
betygskriterierna. Resultaten av denna delstudie analyseras och diskuteras vidare i den 
tematiska delen om ”bedömning och betygssättning” och sätts där i relation till resultaten i 
enkätstudierna.  
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ANALYS AV SPECIALARBETEN GJORDA AV BLIVANDE 
LÄRARE I IDROTT OCH HÄLSA 
 
Målsättningen med denna delstudie är att göra en analys av specialarbeten (10 poäng) 
avslutade under perioden 1998-2002 vid Institutionen för Idrott och hälsa vid Örebro 
universitet. De specialarbeten som innehåller enkät- och/eller intervjustudier av lärare och 
elever ingår i analysen. Totalt har 28 specialarbeten studerats, varav 10 med elevintervjuer, 12 
med lärarintervjuer samt 6 med elevenkäter. Sammanlagt omfattar detta intervjuer med 92 
elever från skolår 7 till gymnasiet, enkätstudier på 670 elever från skolår 6 till gymnasiet samt 
intervjuer med 53 lärare från skolår 7 till gymnasiet.  
 
I denna korta redovisning betonas centrala drag i dessa studier. Först behandlas specialarbeten 
som innehåller intervju- och enkätstudier av elever i grundskola och gymnasium. Därefter 
redovisas fynd från intervjustudier av lärare på grundskola och gymnasium. 
 

Elevstudier 
Både intervjuer och enkäter av elever visar på att en klar majoritet av samtliga elever, oavsett 
kön och ålder, är positivt inställda till skolämnet idrott och hälsa. Elevernas vanligaste motiv 
för ämnet är att idrott och hälsa är ett skönt avbrott i den i övrigt stillasittande vardagen i 
skolan. Detta gäller både grundskola och gymnasium.  
 
Några av specialarbetena behandlar frågor om elevernas inflytande i ämnet idrott och hälsa. 
Ett klart mönster är att majoriteten av eleverna anser sig få mer inflytande ju högre upp i 
skolåren de kommer.  
 
Vidare framgår att eleverna i skolår 9 anser att de lärt sig ledarskap, samarbete, fått grunder i 
olika sporter, lärt sig äta rätt samt fått bättre kondition. Eleverna i skolår 6 anser sig ha blivit 
duktigare i idrott, blivit starkare och fått bättre kondition samt fått upplevelsen av att det är 
roligt att röra på sig. Ett tydligt resultat är att de vanligaste aktiviteterna på lektionerna i idrott 
och hälsa är bollspel och bollekar/lekar.  
 

Lärarstudier 
Det mest framträdande motivet för skolämnet idrott och hälsa bland lärarna är att skapa ett 
bestående intresse för fysisk aktivitet hos eleverna. Lärarna tar också upp behovet av fysisk 
aktivitet och ser skolan som enda medel som når alla barn och ungdomar. Lärarna betonar 
möjligheterna till social fostran inom ämnets ram och önskar också även mer tid för ämnet. 
 
Vidare framkommer att bollspel och lekar med boll är den vanligaste aktiviteten. Dans är ett 
av de områden som får liten del av tiden i ämnet idrott och hälsa.  
 
Bland lärarna råder överlag delade meningar om styrdokumenten. Många av lärarna ser 
styrdokumenten som ”luddigt skrivna”, vilka några anser vara positivt medan andra anser det 
vara negativt. De som har en positiv syn på styrdokumenten motiverar det med att de ger 
lärarna stor frihet att själv välja vägen till målet, att bestämma vilka moment som ska ingå 
samt möjlighet att variera innehållet. Lärarna som har en negativ syn på styrdokumenten 
saknar klara riktlinjer och anser att det är otydligt vad de ska gå igenom och hur eleverna ska 
bedömas. 
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TEMATISKA PERSPEKTIV PÅ ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA  
 

ÄMNESINNEHÅLL OCH ÄMNESFOKUS 
I detta avsnitt kommer följande frågeställningar att behandlas: Vilket/vilka ämnesinnehåll och 
ämnesfokus kan identifieras? Hur ser innehållet i verksamheten ut? Vilka synsätt på hälsa, 
fysisk aktivitet och kropp är det som präglar undervisningen? I vilken mån skapas det 
utrymme för samtal och reflektion i undervisningen? 
 
Det som kommer till uttryck i skolämnet idrott och hälsa i denna studie är att ämnet som 
helhet har ett innehåll och fokus som betonar nytta, aktivitet och social utveckling. Inte minst 
visar det sig i lärarenkäten där lärarna svarar på vad som är de tre viktigaste faktorerna att 
ämnet ger eleverna. Det visar sig att: ha roligt genom fysisk aktivitet (70 %), att lära sig 
samarbeta (43 %) och en förbättrad fysik (40 %) är det som lärarna lyfter fram som viktigare 
än exempelvis: få en positiv syn på sin kropp (31 %) eller lära sig om hälsa (26 %). Även 
eleverna svarar att ’ha roligt genom rörelse’ är bland det viktigaste med ämnet.  
 
Den kroppsligt fysiska ansträngningen framhålls som centralt i ämnet i såväl analysen av 
arbetsplaner och videoinspelningar som i enkätstudien. Lärarna betonar vikten av att eleverna 
’håller i gång’, ’gör sitt bästa’, ’kämpar’ och ’jobbar’ i alla aktiviteter. ”Trött och svettig – det är 
det som är meningen” (Lärare L2 i videoanalysen).  Enkätundersökningen visar att 85 procent av 
eleverna i år 6, 72 procent av eleverna i år 9 och 65 procent av eleverna år 2 på gymnasiet 
anser att de i ämnet har lärt sig att de mår bra av att röra på sig, och 71 procent (år 6), 62 
procent (år 9) och 61 procent (gymnasiet år 2) anser att de har lärt sig hur de kan förbättra 
konditionen. 
 
Vikten av att röra på sig och att ha roligt framhålls även vid genomgång av teknik och regler i 
olika bollaktiviteter. Det är inte själva prestationen i termer av att vinna spelet som framhålls. 
Det handlar mer om ’att den som svettas mest vinner’. Fokus på prestation och resultat som 
ämnet ibland kritiserats för att stå för i allt för stor utsträckning, syns i mycket liten grad i 
studien som helhet. Det visar sig bl a i lärarenkäterna där konkurrens och tävling i jämförelse 
med andra faktorer inte alls anses vara viktigt. Inte heller eleverna anser att konkurrens och 
tävling är viktiga i ämnet i jämförelse med andra utgångspunkter. Prestation i termer av 
mätbarhet i sekunder eller centimeter syns enbart i de lokala betygskriterierna för de högre 
betygsgraderna (VG, MVG). Det är dock intressant att påpeka att exempelvis 57 procent av 
eleverna i år 6 och 31 procent av eleverna på år 2 på gymnasiet anser att det är viktigt eller 
mycket viktigt få tävla i ämnet. Man kan nog säga att det finns en förväntan från en grupp 
elever att få tävla. 
 
Synsättet på hälsa som lyser igenom i studien är fokus på den individuella hälsan som betonar 
aktivitet och nytta, där främst fysiologisk och medicinsk kunskap ligger till grund för detta. 
Träningslära och då vikten av regelbunden motion är centralt i hälsoperspektivet. Samtidigt är 
det viktigt att peka på att hälsofrågor ofta beskrivs som ett teoretiskt moment i ämnet i termer 
av föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter eller projekt, och inte något som utvecklas i 
ämnets mer praktiska delar. Idrott och hälsa verkar särskiljas som två olika moment, vilket 
indikerar att ämnet ska behandla idrott och hälsa och inte exempelvis den hälsofrämjande 
idrotten. Hälsa ses i dokumenten som ett separat moment i ämnet inte som fokus i 
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verksamheten, och hälsa verkar inte ha fått status som ämnets riktning, utan mer som ett 
separat extra moment.  
 
De olika delstudierna visar att lärarna tydligt betonar vikten av att eleverna är ombytta och rör 
på sig. Det handlar då främst om motion och träning med ett aktivt deltagande. Det indikerar 
ett förhållningssätt att ’bara eleverna är aktiva så är det bra’. Men samtidigt svarar, i en 
jämförelse mellan tre olika, men ej heller motsägande perspektiv, 23 procent av lärarna att en 
viktig eller mycket viktig utgångspunkt i undervisningen är att eleverna utvecklar en stark och 
vältränad kropp. Fyra av 10 lärare svarar att en god fysisk förmåga att kunna utöva olika 
idrottsgrenar är viktig eller mycket viktig, och 93 procent svarar att ett positivt förhållande till 
den egna kroppen är en viktig eller mycket viktig utgångspunkt. Det här indikerar en 
förskjutning mot ett perspektiv där ämnet snarast handlar om positiva upplevelser av kropp 
och fysisk aktivitet. Samtidigt på frågan om ämnet har bidragit till en positiv syn på kroppen 
svarar 21 procent av eleverna i år 6, 46 procent i år 9 och 60 procent år 2 på gymnasiet att 
ämnet inte påverkat dem till att utveckla en positiv syn på kroppen. I detta perspektiv är det 
intressant att ställa frågan om vilket val av innehåll och vilket tal om kroppen som skapar ett 
positivt förhållande till den egna kroppen?  
 
Denna studie visar att det är en aktiv kropp som det framför allt talas om i undervisningen. 
Det specifika talet om kroppen är baserat på fysiologiska och medicinska kunskaper, dvs. 
biologiska aspekter av vår kroppslighet. Mycket handlar om musklernas uppbyggnad och 
funktion och att eleverna ska lära sig hur de tränar sina kroppar i form av styrka och 
kondition. Armhävningar förekommer exempelvis på 13 av de 15 videoinspelade lektionerna. 
 

Det är ju så här med vår kropp att hjärnan mår bra när den jobbar, och kroppen mår bra när den jobbar. 
Eller hur!? Det betyder att mår inte hjärnan bra så mår inte kroppen bra, mår inte kroppen bra så mår inte 
hjärnan bra. Precis som man jobbar med hjärnan måste man jobba med kroppen.  (Lärare från 
videoanalysen) 

 
Detta kroppsperspektiv kan sättas i relation till de iakttagelser som gjorts om vilka kroppsliga 
aktiviteter som eleverna bl. a. gör innan och efter lektionerna. Videoanalysen visar att i dessa 
situationer har kroppsmöten och kroppsuttryck en karaktär som skiljer sig från den rådande 
ordningen. Här präglas kroppsmötet och kroppsuttrycket av beröring, av fritt skapande och 
aktiviteterna utmärks av lekfullhet som inte är styrda efter givna regler. Det kan handla om 
allt från massage till brottning på tjockmattan eller ’leka häst’, krypa under varandras ryggar, 
klänga, klättra, hoppa över varandras kroppar och vara akrobater. Vid två olika tillfällen har 
eleverna skapat och visat upp danser innan lektionens början, vilket har avbrutits vid 
lektionsstart. Det finns en kreativitet som inte kommer till uttryck i den fysiologiska-
/medicinska inriktningen, där aktiviteten syftar till kondition och styrka. Detta kan sättas i 
relation till ett av kursplanens mål: ”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att 
eleven utvecklar sin lust att röra sig samt stimuleras att i rytm och rörelse ge uttryck för fantasi, känslor och 
gemenskap” (Lpo 94). I videoanalysen är inte detta mål fokuserat under lektionstiderna. 
 
Vilka fysiska aktiviteter innehåller då ämnet? Studien visar att det är en stor bredd av olika 
aktiviteter exempelvis: lekar, cykling, gång, aerobics, vattenvana, skidor, bollspel, orientering, 
dans, rörelse, friidrott, motoriska grundformer, skapande rörelse, simning etc. 
Utgångspunkten för de fysiska aktiviteterna är dels att lära sig och prova på en mängd olika 
aktiviteter, och dels fysisk träning av kondition, styrka, rörlighet och koordination främst 
utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Detta är dock i mycket liten utsträckning kopplat till hälsa. 
Det visar sig även att eleverna anser att de i stor utsträckning lärt sig olika idrottsaktiviteter: 
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Tabell F1: Andel skolelever som anger att de i ämnet idrott och hälsa har lärt sig olika 
idrottsaktiviteter (%). 
 Ja Ja, men bara lite Nej 
År 6 86 12 2 
År 9 72 22 6 
Gymnasiet år 2 60 35 4 

 
På frågan om vilka aktiviteter som är vanligast i ämnet svarar lärarna att bollaktiviteter och 
lekar är de vanligaste aktiviteterna. 80 av 214 skolor har bollaktiviteter som sin vanligaste 
aktivitet, men noterbart är att 134 skolor har inte en bollaktivitet som sin vanligaste aktivitet. 
Det kan då vara lekar, träning/motion, gymnastik eller samarbetsövningar. Detta visar på att 
bollaktiviteter inte står för den dominans som 1992 års nationella utvärdering visar, även om 
bollaktiviteter nog fortfarande får ses som den dominerande aktivitetsformen. Noterbart är att 
aktiviteter som dans, friluftsliv, simning och orientering som lyfts fram tydligt i kursplanerna 
inte i någon större utsträckning lyfts fram som vanliga aktiviteter i lärarenkäterna och inte 
heller under frågan om vilka de tre viktigaste aktiviteterna är. Intressant i detta sammanhang 
är att på frågan om eleverna fått kunskap om friluftsliv under olika årstider så svarar 22 
procent av eleverna i år 6, 39 procent av eleverna i år 9 och 50 procent av eleverna år 2 på 
gymnasiet att de inte har fått det. Detta kan jämföras med siffrorna om idrottsaktiviteter ovan. 
Detta stärker att friluftslivet ses som en aktivitet delvis separerat från andra rörelse och 
idrottsaktiviteter i ämnet och på så sätt hamnar lite utanför. 
 
En uppdelning mellan teori och praktik är även tydlig i analysen av de lokala dokumenten där 
idrott ofta står för praktiken och hälsa för teorin. Det teoretiska är då något som främst bedrivs 
i en lärosal. Men analysen visar att de fysiska aktiviteterna (idrottsmomentet) är långtifrån 
teorilösa. Det verkar finnas en klar teoretisk grund för ämnet, dock är teorierna antagligen mer 
osynliga/oreflekterade eller givna. Denna uppdelning mellan teori/praktik är heller ingen 
nödvändig utgångspunkt om man ser till kursplanerna. Frågor blir istället vilka teorier ämnet 
bygger på, vad finns det för ytterligare alternativ, vad är det eleverna lär sig och vilka 
meningar skapar eleverna i ämnet? 

Lärande 
Vid en första överblick verkar ämnet idrott och hälsa vara ett ämne främst för görande i 
termer av aktiviteter och inte främst för ett lärande. Det bygger på att något som i stor 
utsträckning saknas i arbetsplanerna och videoanalyserna utifrån vad som står i de centrala 
dokumenten är kunskapsutveckling genom reflektion, samtal och diskussion. Utrymmet för 
reflektion, samtal och dialog är begränsat vilket kan tolkas som att innehållet och det som ska 
läras är ’för givet taget’ och behöver inte diskuteras eller reflekteras över. En annan tolkning 
skulle kunna vara synen på själva lärandeprocessen. Å ena sidan kan det handla om att ’bara 
man är ombytt och deltar så lär man sig’. Å andra sidan kan det handla om att lärarna inte har 
en uppfattning om att det främst är ett lärande som ska ske utifrån den tid som finns till 
förfogande. Det viktiga är att man rör på sig, och inte en reflektion exempelvis om synsätt på 
kroppen eller om olika perspektiv på fysisk aktivitet och hälsa. Det handlar mer om att skapa 
en vana hos eleven – att vara aktiv och röra på sig. Men är det så att exempelvis en positiv 
relation till den egna kroppen, positiva rörelseerfarenheter eller ett lärande om hälsa skapas 
bara genom att man rör på sig? Och gör den då det för alla?   
 
Dessa frågor kan även exemplifieras med ämnets betoning på den sociala utvecklingen. 
Studien i sin helhet visar att ämnet har tydligt fokus på social utveckling där betoning ligger 
på förmågan att samarbeta. Drygt fyra av tio lärare anser att lära sig att samarbeta tillhör en av 
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ämnets viktigaste uppgifter. Eleverna ger uttryck för att ämnet har bidragit till att deras 
förmåga att samarbeta har ökat eller ökat mycket (86 % i år 6, 72 % i år 9 och 59 % år 2 på 
gymnasiet). Eleverna anser vidare att de lärt sig att ta hänsyn till både pojkar och flickor (81 
% år 6, 63 % år 9 och 49 % år 2 på gymnasiet). I arbetsplanerna lyfts även socialt fokus fram 
genom betoning på samarbetsförmåga, hänsynstagande och konflikthantering. Men i analysen 
av videoinspelningarna kan inte denna fokus identifieras i lika stor utsträckning. Där finns 
inte det sociala uttalat i ord och handling. Är det så att bara man spelar tillsammans så lär man 
sig att samarbeta? Är det görandet och själva aktiviteten i sig som indirekt utvecklar förmågan 
att samarbeta? 
 
Samtidigt visar elevenkäterna att eleverna menar att har färdigheter inom området (Tabell F2) 
och lär sig en mängd olika saker (Tabell F3 redovisar de vanligaste). 
 
Tabell F2: Elevernas färdigheter inom området Idrott och hälsa. (%) 
 År 6 År 9 Gy II 
Jag kan simma 200m 97 98 98 
Jag kan hitta i skogen med hjälp av 
karta och kompass 

 
73 

 
83 

 
86 

Jag kan dansa tre olika danser 54 51 57 
                
     
Tabell F3: Elevernas redovisning vad de lärt sig i ämnet idrott och hälsa. (%)  
I ämnet har jag: Ja 

År 6    År 9    Gy II 
Delvis  
År 6    År 9    Gy II 

lärt mig att man  
mår bra av att röra på sig  
Lärt mig olika idrottsaktiviteter  
Lärt mig ta hänsyn till både pojkar 
och flickor  
Lärt mig hur jag kan  
förbättra min kondition 

 
85        72       65 
 
86        72       60 
 
81        63       49 
 
71        62       61 

 
13        22       27 
 
12        22       35 
 
16        24       34 
 
21        30       27 

 
Vidare säger eleverna att ämnet bidragit till deras lust att röra på sig, deras kondition, styrka 
och rörlighet, och deras förmåga att samarbeta samt hur de mår (Tabell F4). Dessa andelar är 
högst i År 6 följt av År 9 och lägst bland gymnasieeleverna. 
 
Tabell F4: Andel elever (%) som anger att skolämnet Idrott och hälsa bidragit till att öka 
 År 6 År 9 Gy II 
Min lust att röra på mig 86 65 59 
min kondition, styrka och 
rörlighet 

90 71 70 

min förmåga att 
samarbeta 

86 72 59 

hur jag mår 85 64 56 
              
Å andra sidan finns det områden som lyfts fram i läroplanen som eleverna i mindre 
utsträckning tycker att de lärt sig eller att ämnet bidragit till. Exempel på sådana områden är 
friluftsliv, natur och miljö samt olika aspekter på kropp och hälsa. Studien indikerar att idrott 
och hälsa definitivt är ett ämne för lärande. Frågan är istället vad eleverna lär sig i ämnet, vad 
de skulle kunna lära sig och vad de bör lära sig? Samtidigt frågar vi oss om inte ett större 
inslag av kunskapsutveckling genom reflektion, samtal och diskussion, där just lärandet är 
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fokuserat, skulle kunna fånga upp andra perspektiv, fler perspektiv och eventuellt andra 
elever? 

Kommentar 
Avslutningsvis vill vi påpeka att ämnets aktivitets- och nyttofokus på fysisk aktivitet, kropp 
och hälsa, som framkommer i denna studie givetvis inte är problematiskt i sig. Problemet 
uppstår när detta synsätt används som den enda och sanna förklaringsmodellen på hälsa, 
kropp och rörelse, där denna studie visar att ett relativt ensidigt synsätt på kropp och hälsa 
präglar fokus i undervisningen. Viktigt att påpeka är dock att det finns ett antal skolor i 
studien som delvis bryter detta mönster. Det verkar även finnas en stark ambition att utveckla 
ämnet, men att vissa mönster verkar vara svåra att bryta. Ett exempel på denna dubbelhet är 
att å ena sidan så ses prestation i termer av mätbarhet inte som viktigt i ämnet, men å andra 
sidan så uttrycker lärarna i intervjustudien att de tvingas till det vid betygssättningen. 
 
Det finns stora möjligheter att vidareutveckla ämnet. Genom att synliggöra dominerande 
perspektiv, som exempelvis en biologisk och fysiologisk inriktad kunskap om hälsa, kropp 
och rörelse, kan vi medvetandegöra, reflektera och värdera. Det handlar om att synliggöra 
förutsättningarna för vårt sätt att tänka om tillvaron. Motivet är att försöka skapa en förståelse 
för hur synsätt på kropp, fysisk aktivitet och hälsa inom skolämnet idrott och hälsa påverkar 
undervisningens innehåll. Det handlar om att utifrån rörelse även utveckla goda 
förutsättningar för samtal och reflektion som kan främja människors hälsa och välbefinnande, 
och därmed en praktik som kan ge perspektiv på detta. Det handlar i mångt och mycket om att 
alla som är inblandade i undervisningsprocessen lär känna olika handlingsutrymmen, olika 
valmöjligheter och framför allt att de utvecklar kunskap om vilka konsekvenser som olika 
handlingsalternativ innebär. 
 
         

BEDÖMNING OCH BETYGSSÄTTNING 
 
Ett tema i uppföljningen är frågor om bedömning och betygssättning i relation till olika 
aspekter, som t.ex. elevers lärande och innehållet i undervisningen. Kan bedömningen bli en 
del i elevens lärande och får eleven möjlighet att öva upp sin förmåga att själv bedöma sin 
kunskapsutveckling? Påverkar bedömningen och betygssättningen innehållet i undervisningen 
och i så fall på vilket sätt? Det finns alltid en risk att de konkreta lokala betygskriterierna blir 
elevernas verkliga läroplan och vilka konsekvenser får i så fall det? En annan aspekt är att se 
hur bedömning och betyg påverkar elevens fysiska aktivitet och deltagande i ämnet?  
  
Frågor om bedömning och betygssättning har i studien fokuserats på olika sätt. Lärare och 
elever har i enkäterna fått svara på några frågor om bedömning och betygssättning. I 
intensivstudien av betygssättning har tio lärare som arbetar på grundskolan intervjuats om 
bedömning och betyg. Detta avsnitt syftar till att sätta de olika resultaten i relation till 
varandra och föra en diskussion där viktiga frågor lyfts fram. 

Lärare och elever om betygen 
Några generella drag som är intressanta att notera är att de flesta lärare i intervjustudien tycker 
att de nationella betygskriterierna är luddiga eller otydliga och därmed öppna för alltför olika 
tolkningar. Lärarenkätens resultat ger visst stöd för detta men visar att det är en stor variation i 
hur lärare runt om i landet uppfattar i hur hög grad de centrala betygskriterierna ger 
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vägledning för att sätta betyg i ämnet (Tabell B1). Men att det är fler lärare som tycker att de 
inte ger vägledning än lärare som tycker att de ger vägledning.  
 
Tabell B1: Lärares upplevelse att som upplever de centrala betygskriterierna ger vägledning 
för att sätta betyg i ämnet? (%) 
 Nej, inte alls   Ja, i mycket hög grad 

- -    - 0  +                    ++ 
Lärare grundskola  
Lärare gymnasieskola  

23 18 29 25 5 
9 33 25 25 9 

 
Utifrån elevernas synvinkel så kan det vara intressant att se om de uppfattar att lärare sätter 
rättvisa betyg eller inte (Tabell B2). Detta kan både ge en bild av hur väl lärare förmår att 
kommunicera på vilka grunder betygen sätts och hur bra elever är på att värdera sina 
kunskaper och färdigheter i ämnet. Ungefär en femtedel av eleverna, både i skolår nio och på 
gymnasiet, tycker inte att lärarna ger rättvisa betyg i ämnet och det är en stor grupp, ca en 
tredjedel, som tycker att läraren ger ganska rättvisa betyg.  
 
Tabell B2: Elevers bedömning av om läraren ger mig rättvisa betyg i Idrott och hälsa (%) 
 Ja Ganska Nej 
Grundskolan  
  Flicka  
  Pojke  

 
43 
44 

 
34 
33 

 
23 
23 

Gymnasieskola 
  Flicka   
  Pojke   

 
50 
48 

 
35 
36 

 
14 
17 

 
 
Pojkar och flickor värderar sin egen förmåga och kompetens i ämnet mycket olika (Tabell 
B3). Över 40% av pojkarna både i grundskolan och på gymnasiet tycker att de förtjänar 
betyget MVG i Idrott och hälsa medan flickorna i båda fallen ligger under 20%. 
 
Tabell B3: Elevers bedömning av vilket slutbetyg de anser sig har gjort sig förtjänt av i Idrott 
och hälsa (%) 
 MVG VG G Inget betyg 
Grundskolan år 9 
Flicka  
Pojke  

 
16 
40 

 
50 
41 

 
31 
12 

 
3 
6 

Gymnasieskolan 
Flicka  
Pojke 

 
20 
44 

 
54 
36 

 
24 
17 

 
2 
3 

 
Det faktum att Idrott och hälsa ett av de få ämnen där pojkarna statistiskt sett har något högre 
betyg än vad flickorna har kan inte förklara denna skillnad. Vilken betydelse har det att en 
stor del av lärarna uppfattar de centrala betygskriterierna som otydliga? Finns det ett samband 
mellan detta och vissa elevers upplevelse av att lärare inte sätter rättvisa betyg? Hur kan vi 
förstå att över dubbelt så många pojkar som flickor förväntar sig betyget MVG både på 
grundskolan och i gymnasiet? Är detta ett uttryck för att innehållet fortfarande ligger närmare 
vad pojkarna tycker om att göra och är duktiga på än vad flickorna föredrar? Man kan också 
fråga sig i vilken utsträckning eleverna får träna sig i att värdera sin egen förmåga?  
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Lärares krav för olika betygssteg   
Samtliga lärare i intervjustudien menar att det krävs aktiv närvaro för att blir Godkänd i Idrott 
och hälsa. Samtidigt tycker de flesta av lärarna att betyget G blir för brett. Då det räcker med 
aktiv närvaro för att få G är det kanske inte så konstigt att steget till VG blir stort för eleverna. 
Eller är det så att Idrott och hälsas kroppsliga karaktär gör ämnet unikt och gör att det känns 
fel för lärare att underkänna en elev som gör sitt bästa och försöker men kanske inte når upp 
till de krav på kunskaper som är formulerade i Mål att uppnå? Skulle ett underkännande få 
konsekvenser för elevens syn på sig själv, sin kropp och kanske framtida syn på fysisk 
aktivitet?  
 
När det gäller betyget MVG menar samtliga intervjuade lärare att det förutom aktiv närvaro 
också krävs personliga färdigheter i olika moment och en god social förmåga. Enkätstudierna 
visar att både lärare och elever tonar ned betydelsen av tävling och konkurrens i ämnet. Men 
samtidigt finns personliga prestationer i olika idrottsmoment kvar som en viktig del i de högre 
betygen. I vissa fall är dessa prestationsnivåer tydligt formulerade i de lokala betygskriterierna 
i andra fall registrerar lärarna olika typer av resultat vid sidan om. Kan det här finnas en risk 
att resultaten blir viktigare för betygssättningen än vad lärare uppger eller egentligen vill? Kan 
det vara så att elevernas ”krav” på konkreta betygskriterier gör att lärarna i huvudsak 
betygssätter det mätbara och missar andra och kanske viktigare kvaliteter? 
 
Det är vidare intressant att se att uppfattningen att social förmåga är en viktig del i ämnet och 
betyget är utbredd, trots att det inte står uttalat i de nationella betygskriterierna. Lärare i 
intervjustudien menar att det är en stor del av idrotten och kanske en nödvändighet för att få 
lektionerna att fungera. Den sociala förmågan är intressant att problematisera som underlag 
för betyg inom ämnet. Är Idrott och hälsa unikt genom att det är det enda ämnet där social 
förmåga bör bedömas? Borde inte detta i så fall lyftas fram i kursplan och betygskriterier på 
ett tydligare sätt? Eller är bedömningen av sociala färdigheter ett sätt för läraren att skapa 
ordning i gruppen, utveckla elevernas sociala förmåga och få heterogena grupper att fungera?  
 

Betygens inverkan på innehåll och elevers fysiska aktivitet 
Samtliga lärare i intervjustudien är positiva till betyg.  Några av lärarna menar att betygen på 
ett positivt sätt tvingar dem att genomföra en varierad undervisning. I enkätundersökningen 
fick lärare svara på en hypotetisk fråga om slopade betyg (Tabell B4). En högre andel menar 
att det skulle vara negativt med slopade betyg för ämnet och undervisningen än att det skulle 
vara positivt. 
 
Tabell B4: Lärares bedömning av inverkan av ett slopande av betyg i enbart ämnet Idrott och 
hälsa på ämnet och undervisningen (%). 
 Mycket negativt                                                    Mycket positivt 

    - -    - 0  +                       ++ 
Lärare grundskola  
Lärare gymnasieskola  

   25 18 28 13 16 
   30 29 23 10   9 

 
 
När det gäller betygens roll för elever menar några lärare i intervjustudien att betygen inte 
spelar så stor roll för en stor grupp av elever men att de fungerar ”motiverande” för den grupp 
av elever i skolår åtta och nio som inte riktigt tycker om eller orkar med ämnet och får dessa 
att i högre grad delta i undervisningen. Detta stämmer ganska väl med de svar som eleverna 
gett i sina enkäter (Tabell B5). De finns en grupp på ungefär var femte elev i år 9 i 
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grundskolan som uppger att de endast deltar i ämnet för att få betyg. Denna minskar något för 
flickorna men är fortsatt hög för pojkarna på gymnasiet. 
 
Tabell B5: Elevers bedömning om de deltar i ämnet Idrott och hälsa bara för att få betyg (%) 
 Instämmer helt         Instämmer nästan  Instämmer lite  Instämmer inte alls  
Grundskolan år 9 
Flicka  
Pojke  

 
21 
18 

 
16 
10 

 
29 
23 

 
34 
49 

Gymnasieskolan 
Flicka  
Pojke 

 
  9 
18 

 
16 
13 

 
33 
19 

 
42 
50 

 
 
Man skulle kunna säga att betygen hjälper läraren att få ett högre deltagande på lektionerna 
och gör att en grupp elever stimuleras till fysisk aktivitet. Men man kan fråga sig hur det blir 
med det livslånga intresset för fysisk aktivitet hos den grupp som endast eller nästan enbart 
deltar på lektionerna i idrott och hälsa för att få betyg? Eller är det ämnets innehåll som 
behöver problematiseras? Går det med ett annat innehåll och alternativa arbetssätt att nå 
denna grupp så att det inte enbart är betygen som motiverar till att delta på lektionerna? 
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FYSISK INAKTIVITET 
 
Följande analyser är gjorda på skolår nio. 
 
Vad innebär det att vara fysiskt inaktiv på lektionerna i Idrott och hälsa och på fritiden och att 
inte tycka det är särskilt kul med lektionerna i Idrott och hälsa? Analysen av specialarbeten 
(sidan 38) visar att lärarnas främsta motiv till ämnet Idrott och hälsa är att ”skapa ett bestående 
intresse för fysisk aktivitet hos eleverna”. Det som lärarna säger är den viktigaste lärdomen som 
idrottsundervisningen ska ge eleverna är att ha roligt genom fysisk aktivitet (sid 17). Lyckas 
man med detta?  
 
Nästan sju av tio pojkar i skolår 9 är alltid med på lektionerna och blir ansträngda. Ser det ut 
på samma sätt för flickor? (Figur F1). Nej, inte alls. För flickorna är det knappt hälften så 
många, tre av tio, som alltid är med på lektionerna i Idrott och hälsa och blir andfådda och 
svettiga. Så mycket som 35 procent av flickorna rör sig inte särskilt mycket eller mindre, för 
pojkarna är den siffran mindre än hälften så stor, 14 procent. Så, det verkar som om flickorna 
är fysiskt aktiva i betydligt mindre utsträckning än vad pojkarna är på lektionerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur F1: Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? (Skolår 9) 
 
Hur ska man förstå att flickor är så mycket mindre aktiva på lektionerna är pojkar? Ett skäl 
skulle kunna vara att aktiviteterna som pågår på lektionerna är aktiviteter som är mer 
omtyckta bland pojkar än bland flickor. Den vanligast förekommande aktiviteten på 
lektionerna är bollaktiviteter, vilka också som är de mest populära aktiviteterna hos pojkarna. 
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Dans och aerobics, som är de populäraste aktiviteterna hos flickor, kommer inte förrän på 
sjunde plats över de vanligaste aktiviteterna. Det är inte givet att anledningen till att flickorna 
inte rör sig i närheten så mycket som pojkarna gör på lektionerna, är vilka aktiviteter som 
lektionerna i Idrott och hälsa fylls med, men pojkar mer ofta än flickor får sysselsätta sig med 
de aktiviteter som de tycker bäst om. 
 
Pojkar i skolår 9 är mer intresserade av Idrott och hälsa än vad flickor är. Kan det bero på de 
aktiviteter som man sysslar med på lektionerna? Hur ska man göra för att få de fysiskt 
inaktiva eleverna intresserade av ämnet som kanske kan få till följd att de börjar röra på sig?   
 
Hur många elever är det som är fysiskt aktiva på fritiden? 55 procent av eleverna uppger att 
de är aktiva i förening. 37 procent är fysiskt aktiva, men inte i förening och 11 procent är inte 
fysiskt aktiva alls. Det verkar som om det i huvudsak är samma elever som rör sig på 
lektionerna som rör sig på fritiden, oavsett om man är pojke eller flicka (Figur F2). Hela 60 
procent av de elever som är med i en förening är alltid med på lektionerna i Idrott och hälsa 
och blir ansträngda. Det är inte ens en tredjedel av gruppen som inte rör sig på fritiden som 
alltid är med och blir ansträngda på lektionerna. Idrottslärarna vill helst av allt att eleverna ska 
ha roligt genom fysisk aktivitet på lektionerna. Hur ska man få de elever som inte är särskilt 
aktiva att börja röra på sig och börja tycka det är kul? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur F2: Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? Uppdelat på om man är fysiskt aktiv 
utanför skolan. (Årskurs 9) 
 
Är det någon skillnad mellan de elever som är aktiva och icke-aktiva på sin fritid när det 
gäller hur man känner sig på lektionerna i Idrott och hälsa? Vi har delat upp eleverna i en 
grupp som vi kallar ”aktiva”. Dessa elever, som är 169 stycken, brukar träna på sin fritid så att 
de blir svettiga eller andfådda från cirka en timme upp till sju timmar eller mer per vecka. De 
elever som bara brukar träna en halvtimme eller mindre per vecka, kallas här ”inaktiva”. 
Frågan om hur man brukar känna sig på lektionerna i Idrott och hälsa, kunde besvaras med 
”stämmer” ”stämmer ibland” och ”stämmer inte.” Av de elever i skolår nio som säger att de 
brukar träna på sin fritid så att de blir svettiga eller andfådda en halvtimme eller mindre i 
veckan, tycker endast en elev (3 %) att han eller hon har fått inspiration på Idrott och hälsa 
lektionerna att vara aktiv på sin fritid. En tredjedel av dessa elever säger att instämmer i att de 
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inte vill byta om med de andra. Av de elever som brukar träna en timme eller mer på sin fritid 
uppger 39 procent att det stämmer att de fått inspiration till att vara fysiskt aktiva på fritiden. 
En femtedel instämmer i att de inte vill byta om med de andra. Det är alltså betydligt fler av 
de elever som inte är aktiva på sin fritid som hävdar att de inte vill byta om med de andra. En 
fjärdedel av de inaktiva eleverna säger att de får visa vad de kan. För dem som är aktiva på sin 
fritid är det dubbelt så många, hälften, som får visa vad de kan. Endast 6 procent av de elever 
som är aktiva brukar känna sig dåliga på lektionerna medan en av fyra av de inaktiva gör det 
(Figur F3). Vilka chanser till inlärning finns det om man går om omkring och känner sig dålig 
på lektionerna?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur F3: Hur brukar du tycka att det är/känna dig på Idrott och hälsa lektionerna? Här 
redovisas hur stor andel som svarat ”stämmer”. (Skolår 9) 
 
Finns det något samband med hur man känner sig på lektionerna och vad man tycker om 
ämnet? Det är ett högt samband mellan att känna att man lär sig mycket och att känna sig 
trygg på lektionerna samt mellan att känna att man lär sig mycket och att tycka om de 
aktiviteter som man gör. Detta kan innebära att de skulle vara bra att låta eleverna har 
inflytande över lektionernas form och innehåll. De som är intresserade av Idrott och hälsa 
känner sig i mycket stor utsträckning duktiga på lektionerna och de tycker att de lär sig 
mycket. Återigen, hur ska man få eleverna intresserade av ämnet? 
 
Det har i media skapats en bild som säger att inte vara fysiskt aktiv som barn och ungdom får 
allehanda sjukdomstillstånd som följd (Bilaga 3). Bedömer de som är fysiskt aktiva utanför 
skolan sitt hälsotillstånd som bättre än de som är inaktiva? Ja, det gör de. De elever som är 
aktiva, speciellt om det är med i en förening, verkar bedöma sitt allmänna hälsotillstånd som 
bättre (Figur F5). Hälften av de elever som är fysiskt aktiva i en förening utanför skolan anser 
att deras allmänna hälsotillstånd är mycket bra, och redovisar totalt 93 procent att det är bra 
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eller mycket bra. Endast 4 procent av de elever som inte är aktiva bedömer sitt hälsotillstånd 
som mycket bra och 29 procent att det är mycket bra eller bra. Enligt mediaröster (Bilaga 3) 
skapar ohälsosamma elever negativa samhällsekonomiska konsekvenser, men är det så enkelt 
att mer Idrott och hälsa på schemat åstadkommer en förändring av detta? Trots att sambandet 
mellan hur man bedömer sitt allmänna hälsotillstånd och hur fysiskt aktiv man är verkar vara 
starkt, bör man inte alltför snabbt dra slutsatsen att ett fysiskt aktiv liv bidrar till ett bättre 
allmäntillstånd. Det kan vara en tredje faktor, ex ett kroniskt sjukdomstillstånd, som gör att 
man varken anger sitt allmäntillstånd som särskilt gott eller att man är fysiskt aktiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur F5: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Uppdelat på om man är fysiskt aktiv 
utanför skolan.  
 
 
Kommentar 
 
Lärarna i Idrott och hälsa har en stor utmaning i att försöka få eleverna att lära sig så mycket 
på lektionerna som möjligt. Om ett av målen med idrottsundervisning ska vara att få eleverna 
att leva fysiskt aktiva och hälsosamma liv, hur ska man göra för att nå detta?  
 
Det förefaller som om det i stor utsträckning är samma människor som är fysiskt aktiva på sin 
fritid som alltid är med och blir ansträngda på idrottslektionerna. De eleverna som är inaktiva 
på sin fritid säger sig få mindre inspiration till att röra på sig, de får i lägre utsträckning visa 
vad de kan och känner sig i högre utsträckning dåliga på lektionerna än vad aktiva elever gör.   
 
De elever som är fysiskt inaktiva bedömer även sitt allmänna hälsotillstånd som sämre än vad 
de aktiva eleverna gör. Hur kommer det sig? Är det så att de elever som verkligen behöver 
det, inte nås av undervisningen på samma sätt som de som redan är fysiskt aktiva? I så fall, 
med vilka medel når vi dessa elever? Hur ska man kunna inspirera dessa elever till fysisk 
aktivitet? 
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GENUS   
Denna studie har på en mångfald olika sätt redovisat läget för skolämnet idrott och hälsa. Ett 
naturligt sätt att sammanfatta huvudresultaten är att utgå från genus. Kropp, identitet och hälsa 
är nära kopplade till varandra. Kropp och rörelse är centralt för mänskligt liv. Betydande 
skillnader har framkommit mellan flickor och pojkar i en rad olika avseenden. Ämnet idrott 
och hälsa är ett ämne där pojkarna har högre betyg och färre icke godkända än flickorna.  
Flickorna har lägre betyg och de anser själva att de inte ska ha lika höga betyg som pojkarna. 
Detta återspeglar samtidigt skillnader i hur de tycker att de får visa vad de kan, vilket pojkarna 
i större utsträckning anser sig få.  
 
Flickor är mindre aktiva än pojkar. Pojkar är mer fysiskt aktiva på lektionerna än vad flickor 
är och pojkar är även mer intresserade av Idrott och hälsa än flickorna. Vad beror det på? 
Beror det på att flickorna är mindre intresserade av att röra sig eller beror det på att 
lektionerna mer ofta fylls av den av pojkar mest omtyckta aktiviteten än den aktivitet som är 
populärast hos flickor?  
 
Såväl lärar- som elevenkäterna visar att de aktiviteter som är populära bland pojkarna är de 
aktiviteter som är vanligast. Pojkar tycker i större utsträckning än flickor att ämnet är 
intressant. Det är viktigt att konstatera att det finns stora skillnader mellan pojkar och flickor i 
hur mycket man rör sig på lektionerna. I årskurs 9 är det var fjärde flicka som oftast är med 
men inte rör sig så mycket jämfört med endast 3 procent av pojkarna. En grupp flickor har 
negativa känslor under lektionerna medan pojkar redovisar mer av positiva känslor. En högre 
andel av pojkarna än flickorna anger att de utvecklat sin trygghet när de rör sig, lärt sig hur de 
skall träna kondition och styrka. Samtidigt är det viktigt att notera att en majoritet av både 
flickor och pojkar säger att de i ämnet lärt sig att ta hänsyn till både flickor och pojkar. Vilken 
betydelse har innehållet och fokus i undervisningen för att stimulera såväl flickors som 
pojkars fysiska aktivitet och rörelse i skolan och på fritiden?  
 
Högstadiet är en period där det händer mycket med ungdomars utveckling och hälsa. Här 
behövs ytterligare analys och forskning för att göra bilden tydligare. För en majoritet av 
eleverna fungerar undervisningen på ett positivt och utvecklande sätt, men det finns en mindre 
grupp där det verkar som om detta ämne bidrar till en negativ utveckling. Vad beror det på att 
t ex omkring var tionde flicka i årskurs 9 anser att skolämnet idrott och hälsa negativt bidragit 
till självförtroende och synen på kroppen?  
 
Genom detta projekt har viktiga data samlats som under våren 2003 kommer att analyseras 
ytterligare. Det gäller bland annat elevernas hälsa och inflytande. Denna rapport har redovisat 
centrala delar av särskild betydelse för bedömning av undervisningen i ämnet idrott och hälsa 
i förhållande till kursplaner samt undervisningens innehåll, ämnets ställning och lärande sett 
från elevernas, lärarnas och skolledarnas perspektiv.  
 
Det är många pojkar och flickor som är helt nöjda med den verksamhet som bedrivs idag, men 
det finns också en alltför stor grupp som förblir passiva och inte utvecklar sin kunskap om och 
i idrott och hälsa. Detta gäller flickor i större utsträckning. Vad kan skolan göra för att 
förändra detta? För detta behövs ett brett samarbete mellan ungdomarna själva, skolpersonal, 
forskare och andra experter.  
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Bilaga 1 

SKOLÄMNET IDROTT OCH HÄLSA – en historisk översikt 
 
Skolämnet som idag heter idrott och hälsa har under de senaste 100 åren förändrats i sitt fokus 
och sitt innehåll. Man kan bl a följa det genom förändringarna av ämnets namn. Fram till 
1919 heter ämnet gymnastik, därefter heter det gymnastik med lek och idrott. Från och med 
1962 års läroplan heter ämnet återigen gymnastik. I 1980 års läroplan heter det idrott, och nu 
heter ämnet idrott och hälsa. Bilden av ämnets förändrade fokus och innehåll kan även 
studeras genom att titta på innehållet i de olika kurs- och läroplanerna. 
 
Vid förra sekelskiftet handlar barns och ungdomars hälsa mycket om primära behov, där ett 
friskt barn är ett barn som har tillgång till frisk luft, ljus, är renlig samt har tillräckligt med 
mat och kläder. Två områden som är starkt fokuserade är omgivningshygien samt kroppslig 
och andlig disciplinering. Disciplineringen tar sig i uttryck dels i gymnastikämnets stränga 
fysisk kontroll där P H Lings kroppsrörelser samt i exercis och skjutövningar som centrala för 
den kroppsliga disciplineringen, och dels genom kristendomskunskapen som är skolans 
största och viktigaste ämne. Katekesens budskap används här som moraliserande verktyg för 
det liv man bör leva. Också bekämpandet av alkohol- och tobaksbruk samt plädering för 
sexuell avhållsamhet är viktiga delar i skolans hälsobudskap, där såväl medicinska som 
moraliska argument används (Hammarberg 2001). Gymnastikämnet, som till del ansvarade 
för den kroppsliga disciplineringen, syftar till allsidig harmonisk kroppsutveckling, att härda 
barnens kroppar (Palmblad 1990). Innehållet i ämnet består i ”för åldern passande 
gymnastiköfningar och fria lekar samt för gossar, där förhållandena sådant medgifva, lämpliga militär- och 
skjutöfningar” (Normalplan 1900). 
 
Undervisningen i gymnastik med lek och idrott har enligt undervisningsplanen från 1919 till 
uppgift att ”…i enlighet med Lingska gymnastikens grundsatser, genom lämpliga övningar befordra 
lärjungarnas sunda allsidiga kroppsutveckling” samt att ”…befordra deras kraft, hälsa och levnadsglädje” 
(Undervisningsplan 1919). Dock menar Annerstedt att man i 1919 års undervisningsplan även 
kan se motsättningar mellan den tidigare dominansen av ”…lingianer och företrädare för en mera lek 
och idrottsinriktad undervisning” (2001a, sid 88). Men det är fortfarande gymnastiken snarare än 
idrotten och leken som till stor del står för innehållet, och det är gymnastikens fostrande 
fördelar som fortfarande ofta lyfts fram (Lundquist-Wanneberg 2002). Annerstedt (2001a) 
påpekar också att det i 1919 års undervisningsplan för första gången finns med ergonomi i det 
att ämnet ska: 
 

Vänja dem för ett för det praktiska livets arbetsuppgifter ändamålsenligt rörelse- och vilosätt (s 87). 
 

1940 års skolutredning innebär att hälsofrågor får en än mer framskjuten plats i skolan än 
tidigare, och att skolbarnens hälsa snarast ses som en samhällelig angelägenhet. I utredningen 
påpekas även att skolans uppgifter i stort har en klart folkhälsorelaterad innebörd (Palmblad  
och Eriksson 1995), och då främst ur ett medicinskt perspektiv. Hälsa ses i stor utsträckning 
som ett medicinskt problem. Men hälsofostran i skolan som fortfarande, enligt läroplanerna, 
till stor del innehåller frågor om hygien, i termer av hälsoregler, tandvård, tvättning 
(Undervisningsplan 1955) integreras även under perioden i större utsträckning i den allmänna 
medborgarfostran bland annat under ämnet samhällskunskap. Det innebär att andra frågor 
såsom exempelvis sexualundervisning samt fritid och hobbies även hamnar på hälsoagendan. 
Palmblad & Eriksson (1995) menar att undervisningen är tydligt föreskrivande, och att detta 
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inte kräver något aktivt förhållningssätt hos eleverna. Även utomhusvistelse och friluftsliv 
lyfts fram i större utsträckning, och i ämnet gymnastik med lek och idrott förordas att 
innehållet ska stimulera ett bestående intresse för kroppsövningar och en sund livsföring. 
 
I skolan tar sig, i mitten av 1900-talet, den medicinska diskursen uttryck i bland annat att 
skolsköterskor, läkare och psykologer får ett allt större ansvar för hälsofrågor i skolan. Den tar 
sig även uttryck i att anatomi och fysiologi ses som viktiga utgångspunkter, inte minst i 
gymnastiken där det uttryckligen står att ämnet utifrån fysiologisk och medicinsk kunskap ska 
väcka bestående intresse för fysisk aktivitet som ett medel till rekreation och hälsa (Lgr 62). 
Ämnet har enligt Lundquist-Wanneberg (2002) förskjutits i läroplanerna från fostran till 
fysiologi, där det är av största vikt att gymnastiken eller idrotten, som nu fokuseras i allt större 
utsträckning, ger eleverna en god kondition. Lundquist-Wanneberg påpekar här att: 
 

I takt med att idrotten växte i samhället i stort tog den sig ändå in på skolschemat, dock med en viss 
fördröjning. (2002, sid 13) 

 
Även friluftslivet som moment i gymnastikämnet, som tidigare motiverats med dess 
karaktärsdanande uppgift, motiveras nu genom sin konditionsstärkande effekt och utveckling 
på rörelseförmågan. Detta skall vara en motvikt till det annars så stillasittande dagliga livet 
(Sundberg & Öhman 2000). Andra saker som nu lyfts fram är att skolan ska behandla 
sjukvården i skolan och i samhället samt att skolan ska motarbeta villfarelser på det 
medicinska området. Läroplanerna har enligt Gustavsson (1996) en tydlig instrumentell 
kunskapssyn. Fysiologiseringen och den instrumentella kunskapssynen får pedagogiska 
konsekvenser även i skolans hälsoundervisning, där en förmedlingspedagogik blir det 
naturliga (Annerstedt 2001b). 
 
Under slutet av 1970-talet och under 1980-talet får hälsoupplysningen återigen en allt större 
roll i folkhälsoarbetet, som blir alltmer livsstilsfokuserat och inspirerat av marknadsföring 
(Eriksson 1981). Det har gått från den tidiga hälsoupplysningens faktatäta, 
vetenskapsbaserade och föreskrivande hälsoupplysning till en mer personlig och intim 
upplysning, där DU ska vara modern och fräsch för att ha hälsa. Man kan säga att det har 
blivit en förskjutning i styrningen från vem du bör vara, till vem du vill vara. Det är snarare 
föreställningar om framgång eller nederlag, skönhet eller fulhet, ungdom eller ålderdom som 
blir utgångspunkten i stället för som tidigare de hälsorelaterade kunskaperna. Palmblad & 
Eriksson (1995) menar att upplysningen och informationen utformas så att mottagaren 
uppfattar sitt förändrade beteende som resultat av ett fritt val. Man kan säga att 
hälsoproblemen individualiseras och det är individens levnadsvanor som är problemet, inte 
deras levnadsförhållanden. 
 
I skolan lyfts de psykosociala förhållandena fram alltmer, och det finns en tydlig ambition att 
problematisera hälsa och kritiskt granska olika normer och förebilder ur ett hälsoperspektiv 
(Palmblad & Eriksson 1995). Innehållet i hälsoundervisningen är bland annat livsstil, fysisk 
miljö, psykosociala faktorer, kost, motion, ergonomi, hygien, läkemedel, tobak, alkohol, 
narkotika, samlevnad samt välbefinnande (Lgr 80). Ämnet idrott som det heter från och med 
1980 års läroplan, har fortfarande en tonvikt på konditionsträning och det handlar då om att 
lära sig om och att utföra ett antal olika idrottsgrenar (Sandahl 2002), vilket kan tyda på att 
idrottsrörelsen och de stora idrotterna under denna tid har ett starkt inflytande på ämnets 
innehåll (Annerstedt 2001b). Annerstedt (2001a) påtalar att ämnet omfattar allt från 
idrottsfärdigheter till ekologiska samband, och detta benämner han som ämnets osäkerhetsfas, 
där viktiga utgångspunkter också ska vara glädje, rekreation och gemenskap.  
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En tydlig skillnad från tidigare är att delaktighet och elevernas egna ställningstaganden i olika 
hälsofrågor betonas. Elevernas egna initiativ och egenaktivitet är viktigt för hälsoarbetet och 
inte som tidigare då eleverna sågs som ”passiva mottagare eller behållare för hälsofakta” 
(Palmblad & Eriksson 1995, sid 93). Hälsofostran har nu blivit ett relationsspel. Men här 
finns påtalar Palmblad & Eriksson (1995) en konflikt mellan synen på elevers egenaktivitet, 
personliga frihet, kritiska reflektion och hälsans normativa budskap om det rätta sättet att leva 
hälsosamt. De menar att vissa beteenden trots allt anses som mer önskvärda än andra, och att 
det är skolans uppgift att förmedla detta. Det är redan på förhand bestämt vad diskussionerna 
ska leda fram till, och det handlar då mer om en manipulativ inställning där eleverna ska ta 
ställning till vissa hälsofrågor, men där det redan är givet vad de ska ta ställning för respektive 
emot. Frågan blir hur man får elever att bete sig rationellt och ta åt sig av dessa önskvärda 
vanor.   
 
I 1994 års läroplan byter ämnet namn till idrott och hälsa. Vad innebär då det för ämnet? 
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Bilaga 2 

PERSPEKTIV PÅ LÄROMEDEL I IDROTT OCH HÄLSA 
 
De läromedel som granskas riktar sig i första hand till lärare, men det finns även läromedel 
som riktar sig direkt till gymnasieelever. De läromedel som skall granskas är producerade av 
olika bokförlag. Dessutom används läromedel, vilka är framställda av olika organisationer 
som Röda Korset, Svenska livräddningssällskapet, Friluftsfrämjandet, olika 
specialidrottsförbund (SF), idrottsrörelsens studieförbund (SISU) med flera. Dessutom 
används broschyrer eller småskrifter, vilka framställs av företag som säljer produkter som 
anses vara nyttiga ur ett hälsoperspektiv. Granskningen avgränsas till läromedel som baseras 
på de kursplaner som framtagits efter tillkomsten av de senaste läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 
94). Dessa läromedel ses som auktoritativa källor, det vill säga att de redovisar en godtagen 
bild av ämnet Idrott och hälsa. På detta sätt blir de dels ett komplement till läro- och 
kursplaner, dels utgör de en uttolkning av ämnet Idrott och hälsa. Denna granskning avser att 
fånga övergripande föreställningar om ämnet. Det innebär att analysens inte skiljer olika 
läromedel åt. Istället görs ett försök att skapa en samlad bild ämnet utifrån de läromedel som 
granskas.  
 
Idrott och hälsa framträder som ett mångdimensionellt kunskapsområde, som i minskad grad 
utgår ifrån de idrottsgrenar som de framträder i olika tävlingsregler. Istället framhålls 
kroppslig rörelse som ett grundläggande tema, vilket överskrider de rörelsemönster som 
skapas av nämnda idrottsgrenar. Vidare sker en förskjutning ifrån ett fysiologiskt 
kunskapsintresse, som anknyter till begreppet fysisk aktivitet. Därvid betonas styrka, snabbhet 
och uthållighet, vilket i sin tur anknyter till en strävan efter prestation som betonar ’högre, 
längre och snabbare’ som i idrottsrörelsen. Istället ses allmänna kroppsliga rörelseerfarenheter 
som ämnets kärna. Därmed anknyter ämnet till ett vidgat naturvetenskapligt perspektiv. 
Därvid berörs kunskapsområden som anatomi, biomekanik, ergonomi, idrottsfysiologi, 
sensomotorik, idrottsmedicin, perception etc. Dessa kunskapsaspekter betraktas som 
baskunskaper, vilka förväntas ligga till grund för de kroppsliga färdigheter som ämnet avser 
att utveckla. Ämnet får även en ’mentalistisk’ inriktning, vilken läggs till grund för en 
kroppslig kontroll. Därmed görs mentala processer (hjärnan) till en kunskapsmässig aspekt. 
Olika avslappningsövningar baseras på detta synsätt. Det innebär att eleven - utifrån olika 
begrepp - ges impulser som skall leda till muskulär avslappning. Härigenom sker en kroppslig 
avslappning på två kompletterande sätt, dels genom kroppsrörelse (fysisk aktivitet), dels 
genom mental suggestion (avslappning). Ämnet enligt läromedlen domineras dock av en 
naturvetenskaplig kunskap och frågor om planer för lektionernas genomförande. Läromedlen 
blir härigenom handböcker, som skall ge lärare tips för undervisningen genomförande. 
 
Det saknas ett uttalat pedagogiskt perspektiv i läromedlen. I de fall ett pedagogiskt perspektiv 
kan uttolkas dominerar två pedagogiska synsätt, vilka ofta ses som varandras motsatser. Att så 
är fallet är inte så konstigt, då redan utredningen ”Skola för bildning” (SOU 1992:94). är 
bärare av denna dubbelhet. I synen på lärandet anläggs en konstruktivistisk och progressiv 
elevsyn. Däremot pekar betygssystemet och dess kriterier på ett essentialistiskt perspektiv. I 
det senare fallet innebär detta, att det finns fakta som kan fastställas utifrån i förväg fastställda 
kriterier. Båda synsätten utgår ifrån, att undervisningen skall baseras på den enskilde eleven. I 
ett essentialistiskt synsätt är bekräftad (natur)vetenskaplig kunskap som bildar en bas. I ett 
progressivistiskt synsätt skall den enskilde elevens kroppsliga erfarenheter idealt bilda en 
grund för de undervisningsmoment som väljs. Härigenom ses eleven som kompetent och 



 56 

tillskrivs möjligheten att själv bidra till sin egen utveckling. Eleverna får välja vilka övningar 
som skall ingå i undervisningen. Detta synsätt har sin motsats i ett ’essentialistiskt’. I det 
senare fallet fokuseras fakta, vilket anknyter till att ämnet skall förmedla fakta, utveckla 
färdigheter, skapa förståelse och en grundläggande förtrogenhet (kunskapens 4F). Utifrån ett 
essentialistiskt synsätt betonas kunskapsområden som motion, träningslära, ergonomi och 
frågor om rätt kost. Härigenom söks kunskapens essens, det vill säga vad som anses vara 
grundläggande kunskaper baserad på i första hand vetenskapliga rön. Eleverna förväntas 
utveckla basfärdigheter som de bär med sig resten av livet, det vill säga ett livslångt intresse 
för fysisk aktivitet. Idrott och hälsa blir därmed ett medel för att förhindra skador, sjukdom 
eller allmän ohälsa. Detta synsätt är förenligt med ett förmedlingspedagogiskt synsätt. Vad 
som söks är ’naturliga’ rörelser, varvid det ses som givet att eleven skall lära sig utöva en eller 
flera idrottsgrenar.  
 
De läromedlen som utvärderas framträder i huvudsak som handböcker. Det innebär att de 
domineras av tips och råd för hur en lektion skall byggas upp, vad den skall innehålla och 
varför denna undervisning skall genomföras. I förläningen av detta synsätt framhålls ämnets 
metodik, det vill säga hur undervisningen skall genomföras. Syftet är att eleverna skall lära 
sig vissa övningar som de kan ha nytta av resten av livet. Ett kunskapsmoment inom 
ergonomi handlar om att lära sig lyfta tunga föremål utan att skada kroppen. Bland de 
läromedel som riktar sig direkt till eleverna i gymnasiet förekommer en skillnad om det rör 
sig om yrkesinriktade respektive teoriinriktade studieprogram. I det läromedel som riktar sig 
till elever på yrkesinriktade program dominerar ett tekniskt och naturvetenskapligt 
kunskapsintresse. Därvid ses människokroppen som en arbetsmaskin. Samtidigt förekommer 
en civilisationskritik. Kritiken handlar om att det nutida samhället inte är i samklang med 
människans biologiska kropp. Det ses som naturligt att människan skall vara fysiskt aktiv. För 
att förhindra skador och välfärdssjukdomar behöver den friska kroppen vårdas (friskvård). 
Eleven skall främst erhålla kunskap om hur man håller sig frisk och hur kroppen skall träna 
för att eleven skall må bra. Dessutom påstås i ett läromedel, att ’människan blir yngre av att 
motionera’. 
 
Läromedel som riktar sig till gymnasielever på teoriinriktade program innehåller flera 
aspekter på ämnet. Det innebär att ett naturvetenskapligt synsätt får ett större utrymme 
samtidigt som texter tillförs ifrån ett beteendevetenskapligt område. Dessutom är språket mer 
sofistikerat. Därmed antyds att det förekommer sociala och kulturella skillnader mellan olika 
grupper av elever. Texterna i läromedlen är normativa utan att detta problematiseras. Det 
innebär att vissa föreställningar tas för givna. Dessutom förklaras kroppsliga rörelser även 
utifrån hjärnans funktion. Detta anknyter till att ämnet Idrott och hälsa ses som ett medel för 
att påverka elevens lärande inom andra ämnen. Dessutom ses en intellektuell utveckling som 
överordnad en fysisk, social och känslomässig. I några läromedel förekommer en självkritik, 
varvid det ifrågasätts att naturvetenskapligt synsätt blir överordnat ett psykosocialt. Samtidigt 
görs individen till kunskapandets utgångspunkt likväl som dess slutpunkt. Samtidigt ses olika 
lagidrotter som ett sätt att formellt skapa en gruppgemenskap mellan eleverna. 
 
Ett stort antal fotografier och illustrationer visar på syftet med ämnet. Således utstrålar 
fotografierna livslust, betydelsen av naturupplevelser, krav på kroppslig balans och 
framåtanda. Samtidigt är det knappast ett genomsnittligt levnadsmönster som redovisas. En 
avsikt med fotografier och illustrationer att skapa föreställningar om vad som är en normal 
kropp och normala kroppsrörelser. Eleverna som visas upp har en välbyggd kropp, vilken 
utstrålar livsglädje och välbefinnande. I bildvalet anknyts påfallande ofta till individuella 
aktiviteter och olika ’äventyrsidrott’. Med hjälp av fotografier illustreras årets väderväxlingar. 
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En bild illustrerar vinteraktivitet och en annan sommaraktivitet. Vinterbilden visar en ensam 
skidåkare i fjällmiljön. Han (?) rör sig målmedvetet mot toppen högt upp på kalfjället. På 
ryggen bär han en snowboard. Denna bild polariseras med en sommarbild, vilken visar en 
kvinnlig golfspelare som med ett leende på läpparna förbereder sig för nästa slag. Bilden 
utstrålar koncentration och kontroll. En annan bild visar en grupp elever som glatt springer 
ikring på en havsstrand. På ett annat foto visas hur två elever (pojkar) är i färd med att ta sig 
över en porlande fjällbäck med var sin mountainbike på ryggen. Ett annat läromedel visar upp 
några barn som glatt springer i kring i en lövhög, vilka nyss fallit ner ifrån en lönn.  
 
Ett annat läromedel illustreras av en flicka i djup meditation omgiven av en korg med 
grönsaker, en bok, en dator, (klätter?)skor, rep och en ryggväska. Meditationen får polariseras 
genom antydan om kroppslig aktivitet, sund och fiberrik mat. Dessutom antyds hur ett 
stillasittande bokläsande och användningen av (rese)dator behöver kompenseras. Allmänt sett 
ger fotografier och övriga illustrationer en attraktiv bild av ämnet. Illustrationerna tvättar 
delvis bort stämpeln av ett ämne som utgör en del av idrottsrörelsen. Samtidigt är det 
påtagligt, att enskilda elevers kroppsliga handlande framhålls. Idrott och hälsa blir även ett 
ämne, där man i hög grad håller till utomhus. Den livsmiljö som fotografierna redovisas bryter 
med en traditionell skolmiljö i form av en idrottshall eller en asfaltsbelagd skolgård. Den 
självförståelse som eftersträvas blir att Idrott och hälsa skall ge eleverna speciella erfarenheter 
som bryter med den vardagsmiljö som råder i skolan. Det finns även läromedel som antyder 
att gymnastik ses som formalbildande. Det innebär att gymnastik bildar ämnets grund på 
samma sätt som latin och matematik under en lång tid har lagts till grund för lärandet av andra 
skolämnen.  
 
 



 58 

Bilaga 3 
FÖRESTÄLLNINGAR OM IDROTT OCH HÄLSA – 
MASSMEDIALA BILDER 
 
Utgångspunkten är att media är med och konstituerar människors föreställningar om olika 
fenomen. Syftet med denna delstudie är att undersöka talet om skolämnet idrott och hälsa i 
media. Fokusen har varit på att beskriva de återkommande teman i media. Dessa skapar vissa 
dominerande bilder av skolämnet idrott och hälsa. Analysen är avgränsad till dagstidningar 
mellan 1992 och 2002. Den omfattar 256 artiklar från sex tidningar: Aftonbladet, Dagens 
Nyheter, Expressen, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Västerbottens-Kuriren. 
Fördelningen av artiklar under denna 10-års period är ojämn. Ett stort antal av de 256 
artiklarna publicerades år 2002.  

Teman och tendenser: tid, aktivitet och folkhälsa 
De flesta artiklar är av en okritisk och/eller informativ karaktär. Det finns här en skillnad 
mellan olika röster. Utbildningsministrar, vissa statliga tjänstemän och insändare förhåller sig 
mer kritiska till skolämnets innehåll. Detta till skillnad från det mycket återkommande temat 
om hur mycket undervisningstid skolämnet Idrott och hälsa har eller borde få. Inte sällan 
kräver dessa artiklar mer tid till skolämnet Idrott och hälsa. Istället för att ifrågasätta varför 
vissa elever inte är närvarande på dessa lektioner så framställer de okritiska artiklarna mer tid 
som den viktigaste frågan att behandla. Riksdag och regering, med tonvikt på 
utbildningsministern utmålas, under hela undersökningsperioden som ”the bad guy”. 
Artiklarna belyser frågan om tid genom att ställa de olika utbildningsministrarna mot 
idrottslärares, forskares och svenska folkets krav på mer tid. 
 
Ett annat återkommande tema handlar om skolämnets betydelse för den nationella folkhälsan. 
Såväl detta tema som tidsfrågan utgår från en biologisk grundsyn på människan. Den ser 
människan som skapad för fysisk aktivitet och att människokroppen som i grunden 
energisparande (”lat”). Det blir därmed ett problem att dagens samhälle bejakar ett 
stillasittande liv. Medicinsk-fysiologisk forskning som beskriver samband mellan fysisk 
inaktivitet och fysisk ohälsa får allt större artikelutrymme under undersökningsperioden. Ett 
inte tillfredställt behov av fysisk aktivitet innebär att skolans barn och ungdomar drabbas av 
allehanda sjukdomar. 
 
Ohälsosamma elever innebär på sikt färre yrkesarbetande och fler medborgare som kräver 
sjukvård. Sambandet att mer undervisningstid i skolämnet Idrott och hälsa leder till 
samhällsekonomiska vinster utgör till och med en självklarhet i flera artiklar. 
Kursplaneangivelsen att eleverna ska få insikt i betydelsen av en hälsosam livsstil anger flera 
artiklar som ett viktigt mål för ämnet. Denna insikt kan, enligt flera artiklar som belyser 
elevers levnadsvanor, ske genom teoretisk undervisning där läraren talar om detta tema. Ett 
annat tillvägagångssätt för att lägga grunden till en hälsosam livsstil det är att erbjuda 
eleverna ett smörgåsbord av fysiska aktiviteter. Smörgåsbordsmetaforen utgår från att det till 
syvende och sist finns en fysisk aktivitet för varje elev och som hon/han tycker om att utöva. I 
2002 års artiklar beskrivs skolan allt tydligare som en viktig hälsoarena. En diskussion 
avgränsat till det skolämne som styrs av kursplaner för Idrott och hälsa är inte längre lika 
starkt i fokus. Samtidigt så kan vi som läsare uppfatta det som att det just handlar om detta 
ämne. Tidningarna använder samma beteckningar såsom skolgympa även när artiklarna 
handlar om elevens val, att bygga in mer fysisk aktivitet under skoldagen osv.  
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Bilder av eleverna 
Under hela undersökningsperioden sker talet om eleverna utifrån klass- och socioekonomisk 
tillhörighet. I början av undersökningsperioden framställs elevgruppen mer uttalat som en 
uppdelning mellan passiva och (förenings) aktiva. Även detta betraktas som beroende av 
socioekonomisk tillhörighet.  Under hela tidsperioden är enligt de analyserade artiklarna är 
däremot intresset obefintligt för etnicitet och barn med särskilda behov. En förändring, mellan 
början och slutet av undersökningsperioden, som kan skönjas är att eleverna allt mer 
framställs som en sammanhållen grupp men med bristfällig fysisk hälsa. Den fysiska hälsan 
handlar i början av perioden mer om kondition och allmänstyrka. I slutet av perioden 
fokuseras i allt högre grad barns fetma.  
 
En motsatt bild ger de artiklar som utgår från de goda exemplen i skolans vardag. Dessa 
elever presenteras då som aktiva eller som mer aktiva än normaleleverna. En annan viktig 
komponent i dessa artiklar är att eleverna själva får komma till tals. De får då berätta om hur 
roligt de tycker att idrott och hälsa är. Kanske är det så att denna bild bättre förstås som en 
motbild, som påvisar hur det faktiskt kan vara men som det i de flesta fall inte är?  
Undersökningsperiodens tema och argument bland eleverna har varit tämligen beständiga. De 
har näst intill uteslutande handlat om betygets vara eller inte vara, flickor och pojkar var för 
sig eller tillsammans och idrottsämnets inriktning på prestation/tävling, fysisk hälsa samt 
betydelsen av att det ska vara roligt.  

Förhållandet till idrottsrörelsen i ämnet 
Diskussionen om skolämnets och idrottsrörelsens relation till varandra baseras på en 
föreställning om att skolämnets innehåll ur aktivitetssynpunkt är det samma som delar av 
idrottsrörelsens utbud. De olika idrotterna i sig verkar inte uppfattas som problemet utan den 
avgörande skillnaden är var och när dessa idrottsaktiviteter utövas. Ett återkommande 
budskap är att skolämnet idrott är till för alla medan idrottsrörelsen inte är det. Vid 
undersökningsperiodens början, 1992, är ett vanligt argument för att inte minska 
undervisningstiden i ämnet att det drabbar de som inte är aktiva inom föreningsidrotten. 
Speciellt allvarligt är det för gruppen tjejer som i högre grad än killarna inte utövar någon 
föreningsidrott. Det finns här en föreställning om att eleverna har två möjligheter att vara 
fysiskt aktiva, antingen inom ramen för skolämnet idrott eller inom föreningsidrotten. Kravet 
att skolämnet ska förbli obligatoriskt och inte valfritt är den avgörande stötestenen för att 
idrott för alla ska kunna uppfyllas. De som förespråkar ämnet Idrott och hälsa blir 
obligatoriskt menar att en valfrihet leder till att enbart de som redan är aktiva på sin fritid 
kommer att välja skolämnet ifråga. 
 
Som tidigare belysts så betonas den folkhälsomässiga aspekten allt tydligare för att legitimera 
skolämnet Idrott och hälsa. Skolans roll som hälsoarena förstärks i detta tal vilket också 
innebär att Idrottsrörelsens verksamhet börjar att förstås som en möjlig samverkanspartner. 
Talet om att få eleverna mer fysiskt aktiva såväl inom ramen för skolämnet Idrott och hälsa 
som under resterande skoldagen och under fritiden blir mer och mer återkommande under 
2002. 

Distinktionen mellan praktik och teori i ämnet 
Under hela undersökningsperioden framställs skolämnet idrott och hälsa som ett i grunden 
praktiskt ämne. Den teoretiska diskussionen om ämnet blir tydligare när skolämnet byter 
namn, från idrott till idrott och hälsa. Hälsa presenteras då som den teoretiska delen av ämnet  
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medan idrott beskrivs som innefatta de fysiska aktiviteterna. Samtidigt tas det för givet att 
idrott och hälsa är och bör förstärka inlärningen i andra skolämnen. Distinktionen mellan teori 
och praktik belyser även ämnets lägre status i förhållande till andra skolämnen. 
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