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Sammanfattning 

Det råder en allmän uppfattning i vårt samhälle om att ämnet idrott och hälsa inte är bildande 

eller viktigt. Ämnet anses bestå av idrottsliga kunskaper och färdigheter som inte stimulerar 

elevernas kunskapsutveckling, vilket blir ett problem i ämnet eftersom alla ämnen i skolan 

finns till för att eleverna ska lära sig kunskaper. För att undersöka vilka kunskaper eleverna 

får i ämnet idrott och hälsa, så har vi valt att studera vad eleverna anser att de lär sig i ämnet 

under fyra lektioner. Syftet med vår studie är att undersöka vad elever i år nio anser att de lär 

sig under lektioner i ämnet idrott och hälsa, utifrån de fyra kunskapsformerna, fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. För att undersöka detta har vi använt oss av ett 

kvalitativt frågeformulär med fyra öppna frågor som utgår ifrån de fyra kunskapsformerna. 

Resultatet av vår studie visar att de flesta eleverna anser sig ha fått kunskaper i samtliga av de 

fyra kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det är främst de fyra 

olika aktiviteterna som eleverna gjort på lektionerna och dess idrottsliga färdigheter som de 

anser att de har lärt sig, vilket innebär att eleverna menar att de skulle kunna visa hur man gör. 

Många elever anser att de har fått faktakunskap och information om samtliga aktiviteter. De 

flesta eleverna anser att de har fått tillräckligt med förståelse för att kunna förklara något i 

aktiviteten för någon annan. Eleverna ansåg även att de fått förtrogenhet att använda de 

kunskaper de fått i en annan situation. 

Vi fann precis som en del andra studier vi läst att eleverna har svårt att uttrycka sig om 

kunskap och lärande i ämnet idrott och hälsa. Några av de elever vi undersökt hade svårt att se 

att de lär sig något alls i ämnet. Det tror vi kan bero på att eleverna inte får reflektera över 

lärande och kunskap i ämnet idrott och hälsa. Ämnets lärande verkar till stordel bestå av olika 

aktiviteter och dess regler, men en del av eleverna i studien har insett att de ska lära sig olika 

kunskaper genom de aktiviteter som utförs. Ett dilemma för oss som framtida lärare är att en 

del elever uppger att de skulle behöva träna mer, medans andra menar att de lärt sig allt och 

några svarar att de redan kunde allt lektionen innehöll. 

Nyckelord: idrott och hälsa, elever, lärande, kunskap. 
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1. Inledning 
 

Ämnet idrott och hälsa anses vara roligt, men inte till någon nytta i ett livslångt perspektiv. 

Det som lyfts fram när det talas om nyttan med ämnet, är att fysisk aktivitet är viktigt för att 

få bättre hälsa (Annerstedt 2007). Ett problem med att enbart legitimera ämnet med att det är 

hälsosamt att röra sig är att 2x60 minuter idrott i veckan inte är tillräckligt för att göra oss 

friskare (Annerstedt, Peitersen, & Rønholt 2001). Ämnet idrott och hälsa kan inte ha som 

primär uppgift att förbättra folkhälsan. Det kan däremot ha som uppgift att ge eleverna 

kunskaper så att de kan reflektera över sina levnadsvanor och sin livsstil (Annerstedt 2007). 

Vi har båda två sen tidigare ett stort intresse för fysisk aktivitet, vilket har haft en stor 

inverkan på vårt val av utbildning. Vi valde att utbilda oss till lärare i idrott och hälsa för att vi 

ansåg att alla elever borde få samma chans som oss till en positiv upplevelse av fysisk 

aktivitet. Tidigare ansåg vi som många andra att ämnet idrott och hälsa endast fanns i skolan 

för att bidra till att eleverna fick en positiv bild av fysisk aktivitet, och därmed främja ett 

livslångt intresse för fysisk aktivitet. Vilket ämnet naturligtvis ska göra men under 

utbildningens gång har vi insett att ämnet inte enbart handlar om att ge eleverna en positiv 

upplevelse av fysisk aktivitet, utan att det precis som alla andra ämnen i skolan ska främja 

elevernas kunskapsutveckling.  

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) insett hur svårt det är att veta vad 

eleverna tar till sig för kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Vi har även insett att det inte bara 

är vi som inte uppmärksammat det lärande som sker i ämnet. Lärare och elever talar väldigt 

sällan om något lärande i ämnet, utan mest om de olika aktiviteterna som utförs. Vilket enligt 

Claes Annerstedt (2007) kan beror på att det råder en allmän uppfattning i vårt samhälle om 

att ämnet idrott och hälsa inte är bildande eller viktigt, utan enbart består av idrottsliga 

kunskaper och färdigheter. Det leder till problem i ämnet eftersom alla ämnen i skolan finns 

till för att stimulera elevernas kunskapsutveckling (Lpo 94).  

Mycket av den forskning som tidigare gjorts i ämnet idrott och hälsa har fokuserat på vilka 

aktiviteter som genomförs i undervisningen. Det visar på att det inte bara är lärare och elever 

som ser görandet som det centrala i ämnet (Quennerstedt 2006). I och med detta anser vi 

precis som Håkan Larsson och Karin Redelius (2008) att det tycks finnas ett behov av att byta 
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fokus från att studera aktiviteter till att studera lärande i ämnet. Eftersom det är eleverna som 

står i centrum för lärandet anser vi precis som Håkan Larsson (2004) att stor vikt bör ligga på 

vad de anser att de lär sig i ämnet. 

För att ta reda på detta har vi valt att undersöka vad elever i år nio anser att de lär sig i ämnet 

idrott och hälsa. För att försöka synliggöra elevernas lärande har vi valt att använda oss av de 

fyra kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som alla samspelar med 

varandra och därmed ska ges utrymme i lärprocessen (Lpo 94). Genom att göra denna studie 

hoppas vi få en ökad förståelse för vad eleverna anser att de lär sig i ämnet samt vilka 

kunskaper de bär med sig ut i livet. Detta anser vi är viktigt att veta för alla som ska arbeta 

med lärande i idrott och hälsa, eftersom det är vi som ska utforma undervisningen, och det är 

eleverna som ska till sig den i form av kunskap. 
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2. Introduktion 

 

Här kommer vi ge en bild av vilka kunskaper skolan och ämnet idrott och hälsa ska bidra med 

till eleverna, beskriva vad kunskap kan anses vara samt visa på skillnaden mellan praktisk och 

teoretisk kunskap. Vi kommer även att beskriva de fyra kunskapsformerna, som vårt 

frågeformulär utgår ifrån och till sist kommer vi behandla ämnets lärandeteorier och aktuell 

forskning inom idrott och hälsa kopplat till vårt område. 

2.1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94 

För att få en bild av vad skolan ska bidra med för kunskaper till eleverna har vi valt att ta med 

några utvalda delar i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet – Lpo 94 och ur idrott och 

hälsas kursplan (Skolverket 2000). I läroplanen står det att läsa att skolans uppdrag är att 

främja lärande genom att individen stimuleras att inhämta kunskaper. Det ska bland annat ske 

genom att undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Skolan ska 

främja elevernas fortsatta lärande genom att ta sin utgångspunkt i elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Lpo 94). 

Det påpekas i läroplanen att kunskap inte är ett entydigt begrepp. Kunskap kommer till 

uttryck i fyra olika former, som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, vilka alla 

samspelar med varandra och bildar en helhet. Det gör att samtliga kunskapsformer måste ges 

utrymme i lärprocessen. Det innebär för eleverna att de ska få uppleva olika uttryck för 

kunskap, vilket gör att skolarbetet ska innehålla såväl intellektuella som praktiska, sinneliga 

och estetiska aspekter (Lpo 94). 

I mål att sträva mot, står det att eleverna ska lära sig att lyssna, diskutera och argumentera, de 

ska även kunna reflektera över sina erfarenheter och kritiskt granska samt värdera olika 

förhållanden. I läroplanens mål att uppnå, finner vi ett mål som kan kopplas till idrott och 

hälsas kursplan. Det lyder eleven ska ha grundläggande kunskaper om vilka förutsättningar 

som krävs för en god hälsa samt ha förståelse för att den egna livsstilen har betydelse för den 

egna hälsan (Lpo 94). 
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2.2 Kursplan i ämnet idrott och hälsa 

Om vi tittar närmare på vad ämnet idrott och hälsa ska utveckla hos eleverna så finner vi att 

ämnet ska bidra till elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskap om den 

egna livsstilens betydelse för hälsan. Ämnet ska även väcka nyfikenhet och intresse för nya 

aktiviteter samt ge eleverna en chans att utveckla sin förmåga att organisera och leda 

aktiviteter. Något som anses mycket viktigt är att ämnet skapar förutsättningar för alla att 

delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, samtidigt som det ska utveckla gemenskap och 

samarbetsförmåga hos eleverna samt förståelse och respekt för andra. Det kan ämnet göra 

genom att eleverna får leka, motionera och idrotta tillsammans med andra och på egen hand i 

olika former av lekar, danser och idrotter (Skolverket 2000). 

Idrott och hälsa ska ge en helhetssyn på människan, ämnet ska ge en bild av hur kropp, 

känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra, för att på så sätt bidra till att elevens 

kroppsuppfattning utvecklas. Ämnet kan fungera som ett naturligt sammanhang där eleverna 

får diskutera såväl hälsofrågor som etiska frågor, vilka hör ihop med idrott och friluftsliv. En 

positiv upplevelse av rörelse och rytm anses ge en grund för såväl individuella som kollektiva 

övningar samt främja den improvisatoriska-, estetiska-, och motoriska förmågan. Detta ska ge 

eleven möjlighet att utveckla tanke, känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter samt träna 

kondition, styrka och rörlighet (Skolverket 2000). 

Skolan ska i sin idrottsundervisning sträva efter att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning, och fördjupar sin rörelseförmåga samt sin lust att röra sig. Eleverna ska få 

kunskaper som gör det möjligt för dem att se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett 

hälsoperspektiv. Eleverna ska stimuleras till att få ett bestående intresse för fysisk aktivitet 

samt få använda känslor och fantasi i undervisningen. Ämnet ska även ge kunskaper om hur 

eleverna ska agera i olika nöd- och katastrofsituationer (Skolverket 2000). 

2.3 Vad är kunskap? 

Läroplanen (Lpo 94) och kursplanen i idrott och hälsa (2000) visar på att eleverna ska lära sig 

en rad olika kunskaper, men vad är kunskap? Kunskap är ett mångtydigt ord, som kan stå för 

en rad olika saker, det kan stå för det som skolor och universitet undervisar men lika väl för 

det som sjuksköterskan eller bonden kan (Bergendal 1990). Kunskap har funnits och utövats i 

olika verksamheter genom hela människans historia och kan kännetecknas av människans 

strävan att överleva och skaffa sig ett bättre liv (Gustavsson 2002). Olga Dyshe (1996) menar 
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att kunskap kan definieras som en allmänt accepterad sanning. När den väl har etablerats 

rymmer den auktoritet. Begreppet kunskap likställs ofta med fakta eller information. Dysthe 

(1996) hävdar att kunskap är något som baseras på information och fakta, men för den skull 

inte är identisk med det. En vanlig uppfattning är att det finns en given mängd kunskap som 

kan överföras till eleven, som likställs med ett tomt kärl, via en eller annan process. Men 

eleverna kan även ses som skapare av kunskap, kunskapens subjekt, istället för mottagare av 

kunskap, dess objekt (Dysthe 1996).  Ingrid Carlgren (2002) beskriver kunskap som något 

som utvecklas i ett växelspel mellan vad individen vill uppnå och den kunskap den redan har, 

men även i problem som den upplever och i de erfarenheter denne gör. Hon menar att 

kunskap har en funktion, den löser ett problem eller underlättar en verksamhet. Kunskapen 

utvecklar jaget genom att fungera som ett redskap i vår kontaktyta med omvärlden, vilket 

leder till att vår förståelsehorisont växer (Carlgren 2002). 

2.4 Praktisk och teoretisk kunskap 

Det finns i huvudsak två olika sorters kunskap, praktisk och teoretisk, människan har genom 

alla tider ställt sig frågan om vilken kunskap som är mest betydelsefull (Gustavsson 2002). 

Den praktiska eller teoretiska? Det har sedan länge funnits en föreställning om att det finns en 

högre och sannare form av kunskap i vår kultur. Förr i tiden var det kyrkan som stod för den 

sanna kunskapen, nu är det vetenskapen som har tagit över den rollen (Bergendal 1990). Den 

praktiska kunskapen har haft en tillbakadragen och marginaliserad ställning. En vanlig 

uppfattning är att praktisk kunskap är en tillämpning av allmängiltig, vetenskaplig eller 

teoretisk kunskap. Den kunskap som finns i praktiska verksamheter har ofta inte ens benämnts 

som kunskap (Gustavsson 2002). 

Vad är då praktisk och teoretisk kunskap? Om man tittar på ordens ursprungliga betydelser, är 

praktisk att vara verksam, aktiv och utövande, medan teoretisk är att betrakta. Likväl är dessa 

båda vägar till kunskap, men genom olika processer som resulterar i olika sorters kunskaper 

(Bergendal 1990). Samtidigt som både kraven och användningen av teoretiska kunskaper 

ökar, så har även kritiken mot att enbart uppfatta kunskap som något kognitivt vuxit (Carlgren 

2002). 

Praktisk kunskap innefattar kunskap om hur man t.ex. tar sig fram i vattnet, men även 

kunskap om vattnet. Den är i huvudsak tyst och går inte att läsa sig till (Bergendal 1999). I 

och med att den är tyst existerar den som underförstådd bakgrundskunskap som till stor del är 
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sinnlig. Den används när vi gör bedömningar, använder teoretisk kunskap eller prövar nya sätt 

att lösa problem (Carlgren 2002). Lärandet kan i detta fall se ut så att eleven ser hur läraren 

gör, prövar själv och korrigeras av läraren men även av praktiken själv. Denna syn på kunskap 

innebär att tanke och handling inte kan ses som två helt skilda fenomen, där handlingen är en 

följd av tanken. Det är snarare två sidor av samma sak. Kunskapen finns inte bara inne i en 

person och bestämmer utformningen av praktiken, kunskapen finns mellan praktikern och 

praktiken, vilket gör att den är lika mycket ett svar på verkligheten som en konstruktion 

(Bergendal 1999). 

Teoretisk kunskap är kognitiv och huvudsakligen uttalad, det innebär att eleven kan beskriva 

både hur man tar sig fram i vattnet och om vattnet. Genom teoretiskt arbete artikuleras 

tankarna, vilket leder till att eleven kan förklara hur saker och ting hänger ihop, men den har 

betydligt svårare att veta vad och hur den ska göra. Dessa två kunskapstyper är lika viktiga 

eftersom de kompletterar varandra och finns hos både praktiker och teoretiker men i olika 

proportioner (Bergendal 1999). 

2. 5 De fyra kunskapsformerna 

Kunskapsbegreppet har inte problematiserats nämnvärt i skolan fören 1992 års läroplan, då de 

fyra kunskapsformerna etablerades, även kallade de fyra F:n. Något som är konstigt med 

tanke på att skolans primära funktion är att lära ut kunskaper. Med det kan ha sin förklaring i 

att det som har skrivits ner och undervisats i skolan har tagits förgivet, vilket det inte kan 

göras lika mycket idag då vi ständig överöses med ny information. Kunskapen var tidigare 

något som ingick i det kulturella arvet och var så självklar att den inte behövde sägas 

(Gustavsson 2002).  

De fyra F:en står för fakta, förståelse, färdighet samt förtrogenhet och är tänkta att viga 

kunskapsbegreppet till att innefatta en mer nyanserad syn på begreppet kunskap (Gustavsson 

2002). Många författare skriver om innebörden i de fyra kunskapsformerna:  

Faktakunskaper kan ses som en kvantitativ form av kunskap som innefattar t.ex. information, 

regler eller konventioner (Carlgren 2002). Det vill säga att eleven känner till (Larsson 2004) 

vet något om något (Wirström Nilsson 2010) och kan berätta om det (Larsson 2004). Här görs 

ingen åtskillnad mellan ytlig eller djup kunskap inte heller att det finns olika sätt att förstå 

samma fenomen (Carlgren 2002; Gustavsson 2002). Faktakunskaperna ska tillsammans med 
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metoder och begrepp utgöra den information som eleven ska bearbeta till förståelse samt 

använda som färdighet (Wirström Nilsson 2010). 

Med förståelse menas en kvalitativ form av kunskap, det handlar om att se mening, begripa 

eller uppfatta ett visst fenomens innebörd (Carlgren 2002; Gustavsson 2002). Förståelsen 

ligger till grund för att eleven på sikt ska kunna avgöra i vilka sammanhang användningen av 

faktakunskapen är lämplig. Fakta och förståelse hänger ihop med varandra, för att en elev ska 

få en djupare förståelse krävs det för många elever att den byggs upp genom praktiskt arbete 

(Wirström Nilsson 2010). Eleven ska kunna förklara (Larsson 2004) och förstå vad 

faktakunskaperna kan användas till. Den kan till exempel användas till att kombinera, värdera 

samt analysera eller till att se samband och konsekvenser (Wirström Nilsson 2010). 

Att ha färdighet innebär att personen ifråga vet hur man ska göra en viss sak och kan 

genomföra den, det är en praktisk kunskap (Carlgren 2002; Gustavsson 2002). Har eleven 

färdighet ska den kunna använda sina faktakunskaper och sitt tänkande i verkligheten. 

(Wirström Nilsson 2010). Det gäller både motoriska handlingar som till exempel att en ryttare 

håller sig kvar i sadel och intellektuella färdigheter som till exempel att räkna i huvudet 

(Carlgren 2002; Wirström Nilsson 2010). 

 Den sista kunskapsformen förtrogenhet beskrivs som en osynlig form av kunskap och är 

starkt förknippad med individens sinnesupplevelser. Det är den kunskap som tidigare har 

beskrivits som bakgrundskunskap eller tyst kunskap. Det uttrycks ofta i dagligt tal som att 

man känner på sig eller bara ”vet” vad man ska göra (Carlgren 2002; Gustavsson 2002). Den 

handlar om att kunna tillämpa alla de tidigare nämnda kunskapsformerna i praktiken, den blir 

den samlade kompetensen som integrerar kunskaperna med varandra (Larsson 2004; 

Wirström Nilsson 2010). Denna kunskapsform kan beskrivas som elevens förmåga att utifrån 

ett helhetsperspektiv göra relevanta bedömningar, tänka självständigt och använda sina 

tidigare kunskaper samt erfarenheter i nya situationer (Wirström Nilsson 2010; Carlgren 

2002). 

De fyra kunskapsformer bör tas i beaktande i alla kursplaner. För ämnet idrott och hälsa 

innebär det att lärandet av färdigheter, kommit att kompletteras med lärande av fakta om 

idrott och hälsa, förståelse för sambanden mellan idrott och hälsa samt förtrogenhet med 

idrottsliga aktiviteter och deras hälsomässiga betydelse. Fokus ligger numera inte enbart på att 

läraren ska lära eleverna rörelser, utan även på att den ska lära eleverna lära sig rörelser, ge 
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dem förhållningsätt till och kunskaper om fysisk aktivitet samt hälsa (Larsson & Redelius 

2004). 

2.6 Teorier om lärande i idrott och hälsa 

Vilka teorier finns det om lärande i ämnet idrott och hälsa? Annerstedt (2007) lyfter den 

holländske forskaren Crum´s fyra teorier om lärande. Dessa är; teknomotorisk inlärning, 

vilken syftar till att lära eleverna tekniska och taktiska rörelsefärdigheter. Sociomotorisk 

inlärning vilken innebär att eleverna ska lära sig sina egna förtjänster och brister för att förstå 

andras. Kognitiv-reflekterande inlärning, vilken innefattar att eleverna ska lära sig reflektera 

över rörelse och kunskaper för att själva kunna sköta sin träning på ett bra sätt. Och sist men 

inte minst menar Crum att idrottsämnet ska ge eleverna en positiv inställning till att röra på 

sig, vilket han kallar affektiv inlärning (Annerstedt 2007). 

Under 1980-talet genomförde Danmark ett landsomfattande projekt som ledde till att tre 

kategorier i ämnet idrott och hälsa formulerades. Den första kategorin är, det traditionella eller 

fysiskt utvecklande, ämnet ska ge eleverna fysisk utveckling genom träning och vara 

avkopplande från det stillasittande, teoretiska skolarbetet. Den andra kategorin benämns det 

informativa, och handlar om att ämnet ska informera om och ge möjligheter till att pröva på 

olika fysiska aktiviteter om man senare i livet vill fortsätta att motionera. Den sista kategorin 

handlar om, det psykosociala, vilket innebär att ämnet ska vara ett hjälpmedel i elevernas 

psykosociala anpassningsprocess (Annerstedt, Peitersen, & Rønholt 2001). 

Patricia. J. Arnold i Annerstedt (1995) lyfter att undervisningen i idrott och hälsa utgår ifrån 

tre aspekter när det gäller vilken kunskap eleverna ska lära sig. Det är kunskap om, genom och 

i rörelse. I undervisning om ingår kunskap om viktiga begrepp, regler och information som 

sätter in den fysiska aktiviteten i ett sammanhang som gör den begriplig. Kunskapen som nås 

genom olika aktiviteter används för att nå något utanför aktiviteten t.ex. elevens sociala, 

moraliska eller intellektuella utvecklande. De grundläggande färdigheter som eleven får när 

den utför olika rörelser är kunskap i hur man gör. Det utvecklar den kinestetiska förmågan i 

samband med aktiviteter. I-dimentionen kan bara nås om eleven själv deltar i aktiviteten 

(Annerstedt 1995). 
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2.7 Tidigare forskning 

I Nationella utvärderingen (2003) - NU-03, tillfrågades eleverna vad de lärt sig på lektonerna i 

idrott och hälsa? Det visade sig att de lärt sig en rad olika saker. Det är tre saker som eleverna 

främst lyfter fram att de har lärt sig och det är: olika idrottsaktiviteter, att de mår bra av att 

röra sig samt att ta hänsyn till både pojkar och flickor. Men de uppger även att de lär sig att 

förbättra sin kondition samt hur de kan träna sin styrka och rörlighet (Eriksson et al 2005). 

Det kan ställas i relation till Jeroen Koekoek, Annelie Knopper och Harry Stegeman´s (2009) 

studie, vilken visade att eleverna hade svårt att uttrycka vad de lärt sig i idrott och hälsa. 

Forskarna använde sig av semistrukturerade intervjuer, rit- och skrivövningar samt 

fokusgrupper, för att undersöka hur elever uttrycker sina tankar, känslor och upplevelser om 

hur de lär sig i ämnet. Håkan Larsson och Karin Redelius (2008) hävdar att det tycks finnas 

en brist hos både elever och lärare när det gäller att prata om det pedagogiska syftet med 

ämnet idrott och hälsa. Bara en handfull av alla elever som intervjuades i Larssons (2004) 

studie och fick frågan; Vad ska du lära dig i idrott och hälsa? hade ett direkt svar. Svaren var 

ofta aktiviteten i sig eller aktiviteter för att träna kroppen, snarare än att de såg aktiviteterna 

som ett sätt att lära sig något om något specifikt t.ex. hälsa (Larsson & Redelius 2008). 

Larsson (2004) tror att elevernas problem att tala om ett lärande i ämnet, kan bero på att 

eleverna mycket sällan stöter på lärprocesser och kunskapsbildning i ämnet. Om eleverna i 

Larssons (2004) studie uttryckte sig om något lärande, handlade det främst om kunskap om 

hur olika sporter utövas samt dess regler. Några teman som Larsson fann när eleverna fick 

uttrycka vad de borde få lära sig i ämnet idrott och hälsa var bland annat; motorisk färdighet, 

träning, kunskap om olika aktiviteter samt att samarbeta (Larsson 2004). Att få lära sig 

samarbeta anses enligt grundskoleeleverna i NU-03´s undersökning vara det näst viktigaste i 

ämnet, det viktigaste ansåg de var att få ha roligt genom att röra på sig. Andra saker som 

eleverna ansåg som viktigt var att de fick ett bättre självförtroende, fick pröva på många olika 

idrottsaktiviteter och springa av sig (Eriksson et al, 2005). 

Att eleverna har svårt att tala om ett lärande i ämnet kan enligt Larsson och Redelius (2008) 

beror på att idrott och hälsa har betraktats som ett praktiskt ämne med fokus på att ”göra” 

olika idrottsaktiviteter. NU-03´s utvärdering av ämnet visar att fokus i ämnet ligger på att göra 

olika aktiviteter istället för vad eleverna ska lära sig. Utvärderingen visar också att eleverna 

saknar möjlighet att få reflektera kritiska över ämnet idrott och hälsa (Erikssons et al 2005). 

Det menar Suzanne Lundvall och Jane Meckbach (2007) kan leda till problem i ämnet, 
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eftersom eleverna kan ha svårt att uppfatta den tysta kunskap de får när de lär sig med 

kroppen. Görandets kunskap kan vara svår att komma åt. Kunskapen är i det fallet 

medvetenheten om hur man behärskar sin kropp, det är en kunskap som handlar om hur man 

gör, vilket måste upplevas av eleven själv. Lundvall och Meckbach (2007) menar att eleverna 

först när de tillåts att reflektera kan bli medvetna om sina upplevelser och erfarenheter i 

ämnet. Även Dewey menar att kunskapsutveckling underlättas av konkreta erfarenheter som 

vi får genom görandet, medan reflektionen om dem hjälper oss att göra om erfarenheterna till 

kunskap (Dahlgren & Szczepanski 1997). Amerikanen Ron. E McBride (1999) hävdar att om 

kritiskt tänkande inte uppmuntras eller förväntas av eleverna vilket kan leda till att de bli 

bekväma och ovilliga att delta i andra typer av lärande. För att öka elevernas lärande menar 

McBride (1999) att lektionerna måste innehålla mycket kritiskt tänkande och ha mer fokus på 

eleverna. 

En amerikansk studie, som grundar sig på intervjuer och observationer, vars resultat skiljer sig 

markant från de tidigare nämnda studierna, fann att eleverna ansåg att de lärde sig att gå tyst 

in på lektionen, sitta still på sin plats och göra lärarens övningar. Eleverna i denna studie 

trodde även att det var för att klassläraren skulle få vila som de hade idrottsundervisning 

(Mowling, Brock, Eiler & Rudisill, 2004). Medan de engelska forskarna Jones och Cheethem 

i Suzanne Lundvall (2004) fann i sin studie att en del elever upplever ämnet som obehagligt. 

Eleverna i studien ansåg att idrottsämnet bör vara kul och ge en paus ifrån andra ämnen, något 

som kan leda till problem då eleverna ska sätta undervisningen i relation till sig själva både i 

skolan och efter skolans slut (Lundvall 2004). Ytterligare två negativa aspekter på 

kunskapsinhämtningen är att en del elever upplever en brist på lärandemål, medan andra 

menar att läraren inte tar hänsyn till eller har kunskap om vilka förkunskaper de har när den 

börjar på ett nytt kunskapsområde (Lundvall & Meckbach 2008). 

Larsson (2004) hävdar att det är själva utövandet av fysisk aktivitet som de flesta elever 

uppger att de bör lära sig. Vilket även Karin Redelius (2004) studie visade, hon menar att 

eleverna uppger olika aktiviteter snarare än att de får lära sig olika saker i ämnet idrott och 

hälsa. Hon anser att görandet är mer centralt än lärandet, vilket automatiskt inte behöver 

betyda att eleverna inte lär sig något (Redelius 2004). Även Anita Dahlgren och Jan-Eric 

Ekbergs (2005) studie visade att eleverna har svårt att se att de lär sig något, 26 procent av de 

tillfrågade grundskoleeleverna i studien svarade att de inte lärt sig något under lektionerna i 

idrott och hälsa. De påpekar att det inte behöver betyda att eleverna inte har lärt sig något, 
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men att det säger en del om hur många elever ser på ämnet och den verksamhet som sker i 

idrott och hälsa. Dahlgren och Ekberg (2005) menar att de kan vara så att eleverna lär sig en 

mängd olika kunskaper men att de inte reflekterar över det och därmed inte är medvetna om 

det. Rønholt i Dahlgren och Ekberg (2005)  påstår att undervisningen enbart hålls på ett 

kroppsligt plan, ett ”know how” plan, utan att handlingarna, färdigheterna, upplevelserna och 

känslorna reflekteras tillsammans med eleverna, vilket gör att lärandet enbart blir kroppsligt. 

Dahlgren och Ekberg (2005) funderar även över om det kan vara så att eleverna är medvetna 

om att de lär sig saker i ämnet men att de har svårt att uttrycka det. Eller om det kan bero på 

att eleverna inte ser på idrott och hälsa som ett ämne där det lär sig saker, utan är ett ämne där 

de kan koppla av och vila från de övrig skolämnena som de ska lära sig något i (Dahlgren & 

Ekberg 2005; Lundvall 2004). 

Mycket av den forskning vi har läst inför denna c-uppsats visar att eleverna tycks ha svårt att 

uttrycka sig kring kunskap och lärande i ämnet idrott och hälsa. Genom att använda oss av ett 

kvalitativt frågeformulär med frågor som tidigare inte har används, för att undersöka vad 

elever lär sig i ämnet idrott och hälsa, vill vi ge eleverna en ökad möjlighet att uttrycka sig 

kring lärande samt få dem att reflektera över vilka kunskaper de anser ha lär sig i ämnet. 
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3. Syfte 

Syftet är att undersöka vad elever i år nio anser att de lär sig under lektioner i ämnet idrott och 

hälsa, utifrån de fyra kunskapsformerna, fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. 

 

4. Metod 

I denna del kommer vi att redogöra för val av metod, och vilken metodologiska ansats vi har 

tagit. Vi kommer även att redogöra för vår förförståelse, beskriva hur vi utformat det 

kvalitativa frågeformuläret samt redovisa våra pilotstudier. Metoddelen innehåller även en 

beskrivning av studiens tillvägagångssätt, urval, bortfall samt de forskningsetiska 

övervägandena som all forskning bör utgå ifrån. 

4.1 Metodval 

Det finns i huvudsak två olika forskningsmetoder att utgå ifrån; kvalitativ eller kvantitativ 

metod (Kvale 1997). Den kvantitativa metoden handlar om att göra beräkningar (Holme & 

Solvang 1997) och förklara något, medan den kvalitativa ger en grov uppskattning av ett 

insamlat material (Starrin 1994). Den kvalitativa metoden handlar om att systematisera ett 

fenomen och framhåller mer innehållsrika svar än vad som erbjuds i den kvantitativa metoden 

(Backman 2008). Om forskaren vill få förståelse för ett beteende, en värdering eller åsikt, bör 

en kvalitativ studie göras (Trost 2005), och eftersom vi vill åt elevernas egen åsikt om vad de 

anser att de lär sig i ämnet idrott och hälsa, kommer vi ta vår utgångspunkt i den kvalitativa 

metoden. 

Trost (2005) menar att den kvalitativa metoden används för att söka en förståelse eller hitta 

liknande mönster/drag. En vanlig kritik mot den kvalitativa metoden är att undersökningarna 

tenderar att bli subjektiva, dvs. bygger på forskarens uppfattningar om vad som är 

betydelsefullt och viktigt. För att motverka det bör forskaren försöka beskriva och tolka 

resultatet på ett äkta och trovärdigt sätt som möjligt för att visa på studiens kvalité (Kvale 

1997).  
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4.2 Metodologisk ansats 

Det finns två stora metodologiska ansatser att utgå ifrån, hermeneutiken och fenomenologin. 

Dessa två riktar båda in sig på att ge en gemensam förståelse av ett fenomen eller en 

upplevelse (Kvale 1997; Starrin 1994). Skillnaden mellan dem är att den hermeneutiska 

ansatsen tolkar handlingen (Kvale 1997), den fenomenologiska ansatsen beskriver handlingen 

(Starrin 1994). Då vårt syfte är att beskriva vad eleverna själva anser att del lär sig, kommer 

vår studie enligt Hassmén & Hassmén 2008 att ta en fenomenologisk ansats. För att motverka 

att eventuella fördomar och förförståelse får en inverkan på studien är det viktigt att forskaren 

känner till dessa och försöker bortse från dem (Holme & Solvang 1997). Den medvetenheten 

forskaren har ska vid analysen läggas åt sidan, för att denne ska kunna fokusera på att 

beskriva den upplevelse som eleverna faktiskt berättar om utan att på något sätt värdera den 

(Starrin 1994). 

Vi började med att reflektera över vår förförståelse för att säkerställa att informationen som 

samlats in inte tolkades som ville utan som eleverna faktiskt skrev fram den. Den förförståelse 

vi kom fram till att vi har, är att vi båda två håller på att utbilda oss till lärare i idrott och 

hälsa, under denna utbildning har många av de lärare vi haft tryckt på vikten av att reflektera 

med eleverna för att medvetandegöra det lärande som sker i ämnet. Vi har även haft 

verksamhetsförlagd utbildning som gett oss erfarenheter av idrottsundervisning. Sedan kan vi 

inte bortse ifrån våra tidigare erfarenheter av ämnet idrott och hälsa under vår egen skoltid, 

vilka kan påverka vår tolkning av elevernas svar. 

4.3 Kvalitativt frågeformulär 

Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt frågeformulär med öppna frågor, för att försöka 

öka elevernas medvetenhet kring de kunskaper och lärande som förekommer i ämnet. Genom 

att låta dem svara på ett antal frågor om vilka kunskaper de anser ha lärt sig i ämnet, hoppas 

vi kunna synligöra vilket lärande som förekommer i ämnet. Vi valt att utgå ifrån de fyra 

kunskapsformerna i Lpo 94 eftersom vi anser att samtliga bör ingå i elevens 

kunskapsinhämtning. De fyra kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, 

valdes eftersom dessa enligt Lpo 94 samspela med varandra och bildar en helhet i elevernas 

kunskapsutveckling. 
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Vi valde att använda oss av ett kvalitativt frågeformulär med öppna frågor, för att ta reda på 

elevernas åsikter kring vad de lär sig. Genom att enbar lyfta fyra frågor hoppades vi minska 

risken för bortfall, som enligt Hassmén och Hassmén (2008) kan bli stort vid ett allt för stort 

antal frågor. Vi hoppades även att eleverna skulle utveckla sitt tänkande kring kunskap och 

lärande om de fick skriva efter fler än en lektion, vilket resulterade i att de fick skriva efter 4 

lektioner. 

4.4 Pilotstudien 

Hassmén & Hassmén (2008) menar att det är bra att utvärdera sina frågor för att säkerställa 

frågornas kvalité. Vi genomförde två pilotstudier, dels för att undersöka vilken målgrupp vi 

skulle kunna använda oss av och dels vilka frågor vi skulle kunna ställa. Den första 

pilotstudien genomfördes på år 5, eftersom vi var nyfikan på vad yngre barn ansåg att de lärde 

sig i ämnet idrott och hälsa, då de flesta av de studier vi läst var gjorda på äldre barn. Det 

visade sig dock att eleverna i år 5 hade mycket svårt att uttrycka sig kring kunskap och 

lärande, vilket kan bero på deras låga ålder och kognitiva utveckling. Därefter gjorde vi en 

pilotstudie på elever i år 9. Vi hoppades att de skulle kunna uttrycka sig lättare kring kunskap 

och lärande eftersom de är äldre samt att de är mer medvetna om det när de ska få betyg i 

ämnet. Vi prövade två olika frågeformulär, det ena hade två öppna frågor och det andra fyra 

stycken som utgick ifrån de fyra kunskapsformerna. Efter att ha analyserat resultatet av de 

båda frågeformulären fann vi att eleverna tycktes ha lättare att uttrycka sig kring kunskap och 

lärande när de fick frågorna om de fyra kunskapsformerna. Frågorna korrigerades ytterligare 

en gång innan de användes i vår studie (se bilaga 3). 

4.5 Urval 

Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi tog oss friheten att 

välja medverkande skola, lärare och elever (Hassmén & Hassmén 2008; Holme & Solvang 

1997). Eftersom vi ville utföra vår studie i år 9 kontaktade vi en lärare som undervisade i år 9. 

Den här metoden är enligt Hassmén och Hassmén (2008) inte optimala i en kvalitativ 

undersökning eftersom det kan styra vilken information som inhämtas. Ett snöbollsurval hade 

eventuellt varit mer tillförlitligt (Hassmén & Hassmén 2008), men då vi hade lite tid att tillgå 

valde vi att använda oss av detta urval. 

För att få en djupare förståelse av ett fenomen fokuseras ofta ett få antal individer i en 

kvalitativ studie (Hassmén & Hassmén 2008). Trots detta valde vi ett relativt stort antal 
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medverkande individer, vi hoppades på att ett rikligt material skulle leda till datamättnad 

(Holme & Solvang 1997), dvs. att vi skulle få reda på vad de flesta eleverna i de två 

medverkande klasserna ansåg att de lärde sig på lektionerna i idrott och hälsa. En annan orsak 

till att vi valde ett stort urval var för att ett stort bortfall inte skulle påverka resultatet allt för 

mycket. För att få in ett så rikligt material som möjligt valde vi att låta två klasser på 22 

respektive 23 elever medverka. 4 av eleverna deltog aldrig på någon lektion och räknades 

därmed bort, vilket gav oss 41 medverkande elever.  

4.6 Bortfall 

Vi planerade att få in 164 frågeformulär efter samtliga lektioner, men då 56 elever någon gång 

inte svarade på frågorna blev det totala antalet insamlade frågeformulär 108. Den lektion med 

högst närvaro var lektion 1, som behandlade spelet toppsboll, där det var 36 elever som 

medverkade och 5 elever som ej svarade. Näst högst antal svarande var det på lektion 3, som 

innehöll massage och avslappning, där fick vi in 29 formulär och 12 elever valde att inte 

svara. Det näst lägsta deltagandet hade vi på lektion 4, där eleverna hade dans, där deltog 26 

elever och 15 elever kunde räknas in i bortfall. Det största bortfallet fick vi på lektion 2, som 

behandlade livräddning, på denna lektion var det fler elever som kunde räknas till bortfall, 24 

stycken, än de som svarat vilket gjorde att vi fick in totalt 17 formulär. 
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4.7 Forskningsetiska överväganden 

Det forskningsetiska rådet (2010) har preciserat fyra allmänna etiska råd. Dessa är 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka all 

forskning bör förhålla sig till. 

Informationskravet innebär att alla som deltar i studien bör få information om dess syfte, samt 

att det är frivilligt att delta. Deltagarna ska dessutom få information om att de när som helst 

kan välja att inte svara på en fråga eller avbryta sin medverkan i studien utan konsekvenser. 

Vi började med att kontakta den utvalda idrottsläraren via telefon för att höra om denne var 

intresserad av att låta sina klasser medverka i studien. När vi fått dennes medgivande, 

skickade vi ett mail till skolans rektor för att få ytterligare ett godkännande om att studien fick 

utföras på skolan (se bilaga 1). Därefter skickad vi ut ett informationsbrev till eleverna och 

föräldrarna där vi bland annat informerade om hur studien skulle gå till, vad som förväntades 

av eleverna samt vilket datum studien skulle starta och sluta (se bilaga 2). 

Samtyckekravet – innebär att deltagarna i studien har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan. Efter att vi fått samtycke av idrottsläraren, rektor samt föräldrarna åkte vi till 

skolan för att starta studien. När vi mötte eleverna började vi med att informera om vår studie 

samt berättade för dem att de när som helst under studien har rätt att avbryta sitt deltagande 

utan konsekvenser.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare som ingår i studien behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Det innebär att alla uppgifter om de medverkande förvaras på en 

säker plats där inga obehöriga kan ta del av uppgifterna. För att det inte skulle gå att urskilja 

vem som var vem i studien, gav vi varje elev ett slumpvist valt nummer. För att säkerställa att 

elevernas svar inte skulle kunna läsas av någon annan än oss, fick de direkt efter att ha skrivit 

färdigt frågeformulären efter varje lektion lägga sitt papper i ett stort vitt kuvert som 

klistrades igen medan de såg på. När studien avslutades tackade vi för deras medverkan och 

hämtade samtliga kuvert. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in för denna studie endast används för 

det aktuella forskningsområdet, vilket vi redogjorde för rektor, föräldrar och elever. 

 

För att på bästa sätt uppnå en trovärdighet i vår studie är det av stor vikt att skapa en 

tillförlitlighet, vilket innebär att undersökningen gjorts efter de regler som finns och att de 
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elever som varit delaktiga i undersökningen får ta del av studiens resultat (Hassmén & 

Hassmén 2008). 

4.8 Tillvägagångssätt 

Vi började med att leta litteratur i böcker och artiklar vi läst i tidigare kurser. Sedan gjorde vi 

en databassökning via bland annat ERIK och gjorde katalogsökningar via olika bibliotek, 

varefter vi konstaterade att den forskning vi funnit var den mest aktuella och användbara 

utifrån vårt syfte.  

Efter att kontakten med skolan tagits förberedde vi frågeformulären genom att utföra två 

stycken pilotstudier för att kontrollera att frågorna var relevanta och gick att svara på. När 

studien startades åkte vi till skolan, där presenterade vi studien muntligt för eleverna samt 

observerade läraren för att få en uppfattning om denne behandlade de elever vi studerade 

likadant som elever i andra klasser. Vi närvarde vid studiens start för att kunna svara på frågor 

kring studien och frågeformuläret. Hassmén och Hassmén (2008) skriver att det är en fördel 

om forskaren närvarar vid studiens genomförande eftersom antalet bortfall minskar. Eleverna 

fick under det första tillfället ca 20 minuter på sig att svara på frågorna eftersom vi då även 

gick igenom frågorna muntligt. Därefter ansåg vi att det räckte med 10 minuter.  Vi såg även 

till att de elever som var färdigt tidigare än de andra stannade kvar i idrottshallen efter att de 

lämnat in formuläret, för att de som fortfarande skrev inte skulle känna någon stress över att 

behöva skynda sig och därmed kanske hoppa över en del frågor. Holme & Solvang (1997) tar 

upp om forskarens fysiska närvaro under studiens gång kan ge en förståelse för hur eleverna 

fungerar i en social grupp och med varandra. Vilket kan kopplas till varför de valde att svara 

på ett visst sätt i frågeformuläret. När studien avslutades åkte vi till skolan för att samla in 

frågeformulären och därefter startades analysarbetet. 

 I analysen använde vi oss av en beskrivande fenomenologi eftersom vi hade som syfte att 

undersöka vad eleverna ansåg att de lär sig, vi ville inte tolka svaren. Vi börjar med att dela in 

frågorna i olika teman (kluster) utifrån våra fyra frågor, fakta, färdighet, förståelse och 

förtrogenhet. Materialet analyserades sedan genom att vi sökte efter likheter och skillnader i 

vad eleverna uttrycker att de lärt sig i var och ett av de fyra temana (Trost 2005). De 

olikheter/likheter som vi fann relevanta kom att bilda kategorier. Under varje kategori lyftes 

exempel på hur eleverna uttryckte sig, samt hur många som svarat på det sättet (Hassmén & 

Hassmén 2008). 



18 

 

5. Resultat 

 

Här kommer vi att pressentera resultatet i fyra olika teman, varje tema bygger på en fråga i 

frågeformuläret. Varje fråga bygger på en av de fyra kunskapsformerna; fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet (Lpo 94). Under respektive tema har vi kategoriserat eleverna efter 

skillnader och likheter i deras svar. Vi har även valt ta med en kort beskrivning av vad varje 

lektion innehöll.  

5.1 Lektionsbeskrivningar 

Här kommer vi att beskriva de fyra olika lektionerna, för att försöka ge en bild av vad 

lektionerna handlade om. 

 

Lektion 1 – Toppsboll - På den första lektionen introduceras för många elever det nya 

bollspelet toppsboll. Det spelas med två lag där alla i laget har ett varsitt redskap som likar en 

stor topps, vilket gör det svårt att dribbla och hålla bollen. Bollspelet spelades med en 

mellanstor mjukboll, innebandymål samt innebandyregler. Genom att använda sig av ett 

annorlunda lagspel och inte någon förutbestämd sport i skolan anser läraren att eleverna blir 

mer jämlika samt hamnar på en jämnare nivå med mer lika förutsättningar. Målet med 

lektionen var att göra eleverna medvetna om fair play och samarbete.  

Lektion 2 – Livräddning - Lektionen innehöll moment där eleverna skulle bogsera en kompis, 

hämta en docka från botten och träna sig i att ta sig snabbt ta sig fram till den nödställde. 

Lektion 3 – Massage och avslappning - Här hade läraren som syftet med lektionen att göra 

eleverna medvetna om hur de på olika sätt kan förebygga stress och därmed bidra till ett ökat 

välbefinnande samt en bättre hälsa. Eleverna fick under lektionen prova på massage, 

avslappning och tysta övningar samt en lek. 

Lektion 4 – Dans (Cha cha slide) - Eleverna fick denna lektion gå igenom en övning som 

skulle träna deras taktkänsla och öva på en dans som kallas cha cha slide. Dansen utgår ifrån 

en låt, där sångaren säger vilket steg man ska dansa på engelska. Dansen utfördes sedan som 

en linedans och bytte hela tiden dansriktning i rummet.  
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5.2 Faktakunskap tema 1 

Det första temat som utgick ifrån frågan; Vilka faktakunskaper har du fått under dagens 

lektion? Med fakta menar vi kunskaper som du känner till, kan berätta om t.ex. information, 

begrepp, regler osv. De vanligast förekommande svaren på denna fråga bildade kategorierna: 

aktivitetens namn, hur man ska göra och tänka, regler, varför aktiviteten är bra. De mindre 

förekommande svaren bildade kategorierna; kunde redan allt och lärde sig allt.  

Att skriva aktivitetens namn var ett vanligt svar som eleverna uttryckte när de beskrev vilka 

faktakunskaper de hade fått under lektionen. Det var 38/108 elever som någon gång under 

samtliga lektioner svarade aktiviteten som den faktakunskap de lärt sig:  

”Jag har lärt mig toppsboll” 

”Dansa cha cha” 

”Massera” 

”Livrädda” 

Det var 35/108 elever som svarade att de hade fått information om hur man gör och vad man 

ska tänka på vilket utgjorde den näst vanligaste kategorin:  

 ”Hur man gör och vad man ska tänka på, när man livräddar”. 

”Hur man ska göra olika massage rörelser”. 

”Hur man gör olika danssteg vid olika tillfällen”. 

 

I kategorin som vi kallar för regler var det 24/108 elever som svarade att de fått information 

om reglerna, framförallt under lektionen med toppsboll, men på samtliga lektioner fanns det 

elever som ansåg att de hade lärt sig någon form av regler: 

”Vi har kört toppsboll och där var reglerna likt innebandy. Man får 

inte röra bollen med hand eller fot”.  

”Jag har lärt mig reglerna om att inte trycka för hårt eller göra det snabbt”. 

”Reglerna med livräddning, ex. raka armar vid bogsering”. 

”Dansreglerna och hur man gör, det var kul”. 

Under lektionen som behandlade massage och avslappning, var det en elev som endast tog 

upp att han lärt sig regler till den lek de lekt som uppvärmning under lektionen, trots att den 

största delen av lektionen behandlade massage och avslappning: 
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”Jag har lärt mig reglerna till leken”. 

En del elever, 19 stycken, svarade att de fått information om varför det är bra att kunna utföra 

respektive aktivitet. Det var framförallt under toppsboll och massagelektionen som eleverna 

upplevde att de fått informationen om varför respektive aktivitet är bra: 

”Att avslappning och massage är viktigt och bland annat kan förebygga stress”. 

”Att det är viktigt att samarbeta för då går det mycket bättre med leken”. 

”En helt ny sport inklusive regler och grunderna i fair play”. 

Det var en elev som svarade att den redan kunde allt om aktiviteten sedan tidigare medan en 

annan elev hävdade att den hade lärt sig allt som lektionen innehöll.  

5.3 Färdighet tema 2 

Frågan nummer två handlade om vilka färdigheter eleverna ansåg att de hade tagit till sig. 

Den löd; Vilka färdigheter har du lärt dig under dagens lektion? Med färdighet menar vi att 

du vet hur något skall göras och kan göra (visa) det. Ge exempel. På denna fråga fann vi 

kategorierna; visa hur man gör, aktivitetens namn, kan inte visa, förstod inte spelet, behöver 

träna mer. 

Den största kategorin som bildades var kan visa hur man gör. Det var hela 59/108 elever som 

svarat att de skulle kunna visa något praktiskt för någon annan:  

”Jag har spelat toppsboll och skulle kunna visa det för mina kompisar”. 

”Hur man ska hålla i personen som man ska livrädda”. 

”Att avsluta massage med att trycka med händerna hårt från ryggraden och ut åt sidorna”. 

”Jag kan visa olika danssteg”. 

Även under denna fråga var aktivitetens namn ett vanligt svar, hela 34 av108 elever är det 

som någon gång svarar att de skulle kunna visa aktiviteten: 

”Toppsboll”. 

”Livräddning”. 

”Massera”. 

”Dansa”. 

Det var två elever som ansåg att de behövde träna mer innan de kunde visa aktiviteten för 

någon annan, medan en annan elev inte ansåg sig förstå spelet toppsboll: 
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”Ja, jag skulle nog kunna visa lite men lite mer träning skulle ju inte skada”. 

”Jag fattade inte så mycket men spelet var roligt”. 

 

5.4  Förståelse tema 3 

På fråga tre som handlar om vilken förståelse eleverna har fått under lektionerna hade 

eleverna fått frågan; Vad har den fakta och färdighet som du fått idag för betydelse i den här 

situationen? Vad av det ni gjort idag känner du att du skulle kunna förklara för någon annan? 

Ge exempel. De svar vi fick in bildade följande kategorier; hur man gör något, varför 

aktiviteten är bra, förklara spelet och reglerna samt aktivitetens namn. 

På frågan om förståelse visade svaren att många elever kände att de skulle kunna förklara hur 

man gör någonting för någon annan. Det resulterade i den största kategorin med svar ifrån 

31/108 elever: 

”Hur man simmar och räddar personer”. 

”De olika dansstegen”. 

”Olika ställen där man ska massera på ett visst sätt”. 

 

Många elever ansåg att de skulle förklara varför en aktivitet är bra för någon annan. Detta 

svar bildade en relativt stor kategori 26/108 elever ansåg att de skulle kunna förklara varför 

aktiviteten är bra att kunna för någon annan: 

”Om någon håller på att drunkna så är det bra att kunna livräddning”. 

”Man kan massera någon om den har ont i ryggen”. 

”Roligt och hälsosamt”. 

”Jag skulle kunna rekommendera leken till någon annan. Det var kul och man tränar 

samarbete och fair play ”. 

 

En del elever 21/108 ansåg att de skulle kunna förklara spelet toppsboll och reglerna för 

någon annan:  

”Det skulle inte vara svårt att förklara. Det är bara säga att man ska köra innebandy med annat 

material”. 
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Även på denna fråga fanns det elever som enbart svarat med aktivitetens namn, 16/108 

elever hade under denna fråga någon gång skrivit: 

”Dansen”. 

”Massage”. 

”Livräddning på strand/sjö”. 

”Att spela toppsboll”. 

Några av eleverna, 5/108, ansåg att de skulle behöva träna mer för att kunna förklara 

aktiviteten för någon annan.  

”Kanske om man övar mer”. 

”Nej, jag skulle inte komma ihåg alla steg. Men dom jag kan skulle jag kunna förklara och visa”. 

 

5.5 Förtrogenhet tema 4 

På fjärde frågan ville vi att eleverna skulle beskriva vilken förtrogenhet de ansåg sig ha i 

aktiviteten och om de skulle kunna använda aktiviteten i en annan situation. Vilket ledde till 

följande frågeställning; Vilken förtrogenhet har du i det ni gjort på lektionen idag? Med 

förtrogenhet menar vi, kan du använda det du gjort på lektionen i en annan situation, ge 

exempel på när? Svaren bildade kategorierna; utanför skolan, egenledda lektioner och i andra 

sporter eller lekar. 

Den vanligaste kategorin vi fann under frågan om förtrogenhet var i en annan situation. Det 

var 62/108 elever som skrev att de skulle använda sig av de kunskaper de fått under lektionen 

i en annan situation: 

”Om någon kanske råkat åka i ån och slagit i huvudet kan det vara bra att kunna livrädda”. 

”Någon i familjen behöver massage”. 

”På dansgolvet”. 

Det var en elev som menade att den inte skulle kunna använda aktiviteten toppsboll i det 

verkliga livet medan det var 18/108 elever ansåg att de skulle kunna ha nytta av något de lärt 

sig när de spelat toppsboll i andra situationer. Dessa svar bildar vår kategori sporter eller 

lekar: 

”I alla sporter över huvudtaget behövs samarbete för att få med alla i gruppen”. 
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”Andra spel/lekar där samarbete m.m. behövs. Även i innebandy, där reglerna är relativt lika”. 

I kategorin egenledda lektioner var det 13/108 elever som svarade att de skulle kunna hålla i 

en lektion med dans eller toppsboll: 

”Ja, på egna lektioner eller träningar”. 

”Hålla danslektion på gympan”. 

5.6 Nej, vet ej eller tomt 

I resultatet fann vi att 21 elever ansåg att de inte hade lärt sig något under lektionen, vilket de 

visade genom att skriva nej/inget på frågeformuläret. Under genomläsningen av materialet 

fann vi att det var hela 27 elever som missuppfattat frågan/frågorna, eleven hade då svarat 

t.ex. kan visa hur man gör på frågan om faktakunskap, då flyttade vi detta svar till rätt fråga. 

20 elever svarade inte alls genom att lämna/hoppa över frågan. Det var 4 elever som svarade 

att de ”inte vet” vad de lärt sig. 
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6. Diskussion 

 

Eleverna i vår studie uppger att de har lärt sig en rad olika saker, det är främst de fyra olika 

aktiviteterna och dess idrottsliga färdigheter som de uppger att de har lärt sig, vilket innebär 

att de flesta menar att de skulle kunna visa hur man gör aktiviteten. Eleverna anser att de har 

fått faktakunskap och information om samtliga aktiviteter. Likaså anser de flesta eleverna att 

de har fått tillräckligt med förståelse för respektive aktivitet för att kunna förklara något om 

den för en annan person. De allra flesta av eleverna ansåg även att de hade förtrogenheten i de 

kunskaper de fått under lektionerna i idrott och hälsa, vilket visade sig genom att de menade 

att de skulle kunna använda dem i andra situationer. 

6.1 Aktiviteten 

De undersökta lektionerna har till innehåll ett brett utbud av aktiviteter, vilket beror på att vi 

har valt att undersöka vad eleverna lär sig oavsett vad de har haft för lektion. Men det visade 

sig att lektionens innehåll spelade en stor roll för vad eleverna ansåg att de lär sig, då de ofta 

uppger aktivitetens namn. 

Aktivitetens namn, livrädda, dansa, massera eller toppsboll, återfanns som svar på de tre 

första frågorna, fakta, färdighet och förståelse, på samtliga lektioner. Att eleverna skrivit 

aktivitetens namn kan bero på att de anser sig ha fått information om aktiviteten, kan visa 

aktiviteten och förklara aktiviteten för någon annan. Aktivitetens namn är det näst vanligaste 

svaret i vår studie, vilket vi tror kan beror på att ämnet idrott och hälsa består av olika 

aktiviteter som ska utveckla en rad olika kunskaper hos eleverna (Skolverket 2000). Att elever 

har skrivit aktivitetens namn tror vi även kan bero på det Larsson (2004) nämner, att eleverna 

sällan pratar om lärande och kunskap i ämnet idrott och hälsa och därmed har svårt att se 

vilket lärande som förekommer i ämnet. Även andra studier har funnit att elever har svårt att 

svara på frågor om lärande i ämnet idrott och hälsa (Larsson & Redelius 2008; Koekoek, 

Knopper & Stegeman 2009). Både Larsson (2004) och Redelius (2004) fann i sina studier att 

svaren ofta blir aktiviteten istället för en förklaring av vad eleverna lärt sig, vilket kan beror 

på att eleverna uppfattar görandet som mer centralt än lärandet (Redelius 2004), något som 

även vår studie visar.  
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6.2 Praktisk färdighet 

Det mest förekommande svaret i vår studie, var hur man gör. Eleverna ansåg att de fått 

information om (fakta), kunde visa (färdighet), eller förklara (förståelse) hur man gör 

aktiviteten. Något som stödjer att eleverna skriver fram aktiviteten och görandet i ämnet är det 

i idrott och hälsas kursplan (2000) står att ämnet ska väcka intresse för nya aktiviteter samt ge 

alla elever chans att delta i olika aktiviteter på egna villkor, genom att de får leka, motionera 

och idrotta tillsamman med andra eller på egenhand i olika former av lekar, danser och 

idrottsformer. Om det är så att eleverna främst uppfattar att de lär sig aktiviteten och hur man 

gör, dvs. färdigheter, kan det leda till problem i ämnet. Då skolans uppgift enligt Lpo 94 trots 

allt är att stimulera eleverna till att lära sig nya kunskaper, inom samtliga kunskapsformer, 

inte bara färdigheter. Att eleverna svarar på detta sätt tror vi kan ha sin förklaring i det som 

Annerstedt (2007) skriver att ämnet främst anses bidra till idrottsliga kunskaper och 

färdigheter. 

Vi ställer oss frågan om eleverna främst anser att de lärt sig aktiviteten och dess färdigheter 

eller om de även anser att de lär sig andra saker i ämnet. Eleverna nämner t.ex. aldrig i vår 

studie om ämnet har bidragit till deras fysiska eller psykiska hälsa, främjat deras 

improvisatoriska-, estetiska-, och motoriska förmåga eller om de har fått möjlighet att 

diskuterat hälsofrågor samt etiska dilemman (Skolverket 2000). Dessa är trots allt kunskaper 

som eleverna enligt kursplanen ska få möjlighet att utveckla i ämnet idrott och hälsa. Vi kan 

endast spekulera i om svaren skulle skilja sig ifråga om lärande om vi valt att följa eleverna 

under en längre tid. Möjligtvis hade vetskapen om att de ska svara på frågor efter varje lektion 

hade fått dem att reflektera mer över vilket lärande de upplevt på lektionen, vilket kunde ha 

lett till att elevernas svar utvecklats. 

6.3 Skillnad på skolan och det verkliga livet 

Att eleverna vet hur de ska göra tycker vi visar på att de har lärt sig en praktisk färdighet, 

något som är positivt i ämnet idrott och hälsa i och med att det är ett praktiskt ämne. Om de 

vet hur de kan gör något kan de förhoppningsvis göra det igen och därmed använda sig av de 

praktiska färdigheterna i andra situationer i livet som kräver dessa kunskaper, det kan även 

benämnas som idrott och hälsas informativa värde (Annerstedt, Peitersen, & Rønholt 2001). 

Vilket vi också tycker oss se i svaren på sista frågan, vilken förtrogenhet eleverna anser sig ha 

i det de gjort på lektionen. Eleverna ansåg sig ha nytta av dans, massage och livräddning i 
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olika situationer utanför skolan till exempel hemma, på discon eller när någon behövde 

livräddas. Eleverna hade svårare att se hur de skulle kunna använda toppsboll utanför skolans 

värld. Vilket en elevs svar visar mycket tydligt då den skriver att den inte anser att toppsboll 

går att använda ”i det verkliga livet”. Här tror vi att eleven har svårt att se att den skulle 

kunna använda aktiviteten i en annan situation utanför skolan. Problemet kan i detta fall bli att 

eleven inte ser de värden som spelet är tänkt att utveckla, samarbete och fair play, vilket kan 

bero på att den inte har reflekterat över det. Det kan även bero på att eleven ser ämnet idrott 

och hälsa som något som enbart ska vara roligt och avkopplande från resten av skolarbetet 

(Annerstedt, Peitersen, & Rønholt 2001; Lundvall 2004; Eriksson et al 2005; Dahlgren & 

Ekberg 2005). Det kan göra att eleven får svårt att sätta undervisningen i relation till sig själv 

och sitt liv efter skolans slut (Lundvall 2004). 

Det fanns ändå en hel del elever som ansåg att de kunde ha nytta av något som de lärt sig 

genom toppsboll. Dessa elever menade att spelet kunde utveckla samarbete och fair play, att 

ämnet kan utveckla detta hos eleverna visar även många andra studier (Annerstedt 2007; 

Annerstedt, Peitersen, & Rønholt 2001; Annerstedt 1995; Larsson 2004). Att ämnet ska 

utveckla gemenskap och samarbetsförmåga är något som påpekas i idrott och hälsas kursplan 

(2000). Eleverna i vår studie menade att de kunde använda sig av samarbetet och fair play när 

de spelade andra sporter som t.ex. innebandy. Det tycker vi visar på att en del av dem har 

förstått att ämnet inte bara ska vara fysiskt utvecklande (Annerstedt, Peitersen, & Rønholt 

2001) utan att det även ska utveckla kunskaper genom de aktiviteter som utförs ( Annerstedt 

1995). 

6.4 Aktivitetens regler i fokus 

Ett vanligt svar på tema 1, vilken faktakunskap eleverna fått under lektionen, var att de fått 

information om reglerna. Att reglerna är vanligt förekommande tror vi kan bero på att de ser 

reglerna som något viktigt för att kunna bedriva olika aktiviteter. Vanligast var att de fått 

information om reglerna i spelet toppsboll, men det förekom även att några elever svarat att 

de fått information om reglerna i dans, livräddning och massage. Även på tema 3, där 

eleverna ombads att svara, om de skulle kunna förklara det de gjort under lektionen för någon 

annan, så var ett vanligt svar under toppsboll lektionen regler. Eleverna menade att det skulle 

kunna förklara spelet och reglerna för någon annan. Olika sporter och dess regler var även ett 

vanligt svar i Larssons (2004) studie, vilket vi tror kan bero på att eleverna har uppfattningen 
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om att idrott och hälsa är ett ämne där de ska ha roligt och springa av sig genom att få pröva 

på en mängd olika idrottsaktivteter (Eriksson et al 2005), vilka ofta har men mängd regler. 

Att några elever svarat regler, på tema 1, även under dans-, livräddning- och 

massagelektionen tror vi kan bero på att de kan ha kopplat ihop information om aktiviteten 

med begreppet regler. Det kan även bero på att de inte finner något bättre ord för att uttrycka 

sig om vilken information de fått. Anita Dahlgren och Jan-Eric Ekberg (2005) menar att det 

kan vara så att eleverna är medvetna om att de lär sig saker i ämnet, men att de inte kan 

uttrycka det. Att fallet är så visar många av de studier vi har läst (Koekoek, Knopper & 

Stegemans 2009; Larssons 2004; Larsson & Redelius 2008). 

Många elever anser att ämnet är roligt och avkopplande, men en del elever upplever ämnet 

som obehagligt. Det var en elev som svarat reglerna till leken när de hade haft massage och 

avslappning större delen av lektionen, vilket vi tyckte var märkligt. Varför eleven svarat så 

fick vi svar på i följande fråga, där den skrivit att den upplevt massagen som jobbig. Att 

eleverna ibland uppfattar ämnet idrott och hälsa som obehagligt, kom de engelska forskarna 

Jones och Cheethem i Lundvall (2004) fram till något som vi tror kan leda till att eleverna kan 

uppfatta ämnet som ointressant, vilket kan göra att lärandet i ämnet blir lidande. Eftersom en 

stor del av lärandet i ämnet ska ske genom en del moment där eleverna kan känna sig utsatta. 

För att detta inte ska hända anser vi precis som McBride (1999) att stor vikt bör ligga på att 

läraren är lyhörd för elevernas upplevelser, och att den försöker öka den kritiska reflektionen 

med eleverna för att göra dem medvetna om varför läraren vill att de ska göra den aktivitet 

som de eventuellt upplever som obehaglig. Läraren bör även göra sig själv medveten om vad 

eleverna upplever som obehagligt för att därmed kunna förändra aktiviteten så att den upplevs 

som mindre obehaglig för eleverna. 

6.5 Varför aktiviteten är bra 

Den tredje i ordningen största kategorin vi fann var att eleverna kände att de skulle kunna 

förklara varför den aktuella aktiviteten är bra. Många elever menade att de skulle kunna 

förklara varför det är bra att kunna toppsboll, massage, dansa eller livrädda för någon annan. 

Att många elever känner att de skulle kunna förklara varför respektive aktivitet är bra, att de 

känner att de kan det tror vi bero på att de har fått den informationen av läraren eller själva har 

insett det. Eleverna har som vi ser det fått kunskap om aktiviteten (Annerstedt 1995) och fått 

information om varför den aktuella fysiska aktiviteten är bra att kunna (Carlgren 2002). 
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Denna förståelse anser vi är mycket positiv, att eleverna kan förklara varför respektive 

aktivitet är bra, tror vi kan leda till att de använder sig av den kunskapen senaren i livet. Har 

eleverna kunskaper om varför de ska göra på ett eller annat sätt så tror vi att de kan kritiska 

granska och värdera olika förhållanden, vilket därmed ger dem förutsättningarna för att 

påverka sin egen hälsa, något som vi precis som den nu gällande läroplanen anser är viktigt 

(Lpo 94). 

6.6 Bilden av idrottsämnet 

I vår studie och i Dahlgren och Ekbergs (2005) studie visade det sig att det fanns elever som 

ansåg att de inte lärt sig något under lektionerna i idrott och hälsa. Dessa hade svarat inget, nej 

eller lämnat tomt. Det kan bero på det som Gustavsson (2002) skriver att kunskap som finns i 

praktiska verksamheter ofta inte benämns som kunskap, vilket enligt Bergendal (1990) kan 

bero på att praktisk kunskap länge har varit underordnad teoretisk kunskap. Det kan även bero 

på att elever anser att de lär sig andra saker i ämnet än de fyra kunskapsformer vi frågat efter, 

t.ex. att idrott ska vara kul (Ericsson et al 2005) eller att man ska sitta tyst och stilla på sin 

plats (Mowling, Brock, Eiler & Rudisill 2004). Det kan även vara så som Dahlgren & 

Ekbergs (2005) påpekar att det inte behöver betyda att eleverna inte har lärt sig något, men att 

det säger en del om hur många elever ser på ämnet och den verksamhet som sker i idrott och 

hälsa. En annan sak som visar på att eleverna inte direkt kopplar ämnet idrott och hälsa till 

något lärande är att många av dem ser ämnet som ett rekreationstillfälle för sig själva och för 

läraren (Mowling, Brock, Eiler & Rudisill 2004), vilket en elevs svar i vår studie visar. Eleven 

svarade att toppsboll var roligt, men den menade att den inte hade förstått så mycket av det. 

Precis som tidigare tror vi här att det kan bero på att en del elever inte ser det lärande som 

sker i ämnet idrott och hälsa, utan anse att ämnet ska vara roligt och bidra till fortsatt fysisk 

aktivitet, vilket Crum i Annerstedt (2007) kallar för affektiv inlärning. Vi ställer oss frågande 

till om eleverna skulle tycka att exempelvis ämnet matematik var lika roligt om de inte förstod 

något i ämnet. 

Dahlgren och Ekbergs (2005) skriver att de kan vara så att eleverna lär sig massor av olika 

saker i ämnet men att de inte reflekterar över det. Det kan bero på att eleverna lär sig det på ett 

kroppsligt plan, ett ”know how” plan, vilket kan leda till problem i ämnet om de inte uppfattar 

den tysta kunskap de får när de lär sig med kroppen. Vi tror att eleverna inte uppfattar att 

praktisk färdighet (Carlgren 2002) är en kunskap, som handlar om hur man behärskar sin 

kropp, en kunskap i hur man gör (Lundvall & Meckbach 2007; Annerstedt 1995). Lpo 94 och 
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kursplanen (2000) lyfter precis som Lundvall och Meckbach (2007) samt Dewey att eleverna 

behöver reflektera över de praktiska erfarenheterna de får för att kunna göra om dem till 

medvetna kunskaper (Dahlgren & Szczepanski 1997). Tyvärr visar forskning att eleverna 

tycks sakna möjlighet att reflektera kritiskt i ämnet idrott och hälsa (Eriksson et al, 2005), 

något som även vi tycker oss se i vår undersökning.  

6.7  Lärarens dilemma 

Det finns de elever i vår studie som svarat att de redan kunde allt, vi tror även att en del av de 

elever som svarat inget, kan mena att de inte har lär sig något nytt, utan att de redan kunde allt 

de gjort under lektionen, något som även Lundvall och Meckbach (2008) uppmärksammat i 

sin studie. De menar att många elever upplever att läraren inte vet vilka förkunskaper de har 

eller tar hänsyn till dessa (Lundvall & Meckbach 2008). Någon elev uppgav att den lärde sig 

allt som lektionen innehöll, och några andra uppgav att de behövde träna mer på aktiviteten 

för att kunna visa den för någon annan. Här ser vi som blivande lärare i idrott och hälsa ett 

dilemma. Hur ska vi som lärare kunna anpassa undervisningen till att passa alla elevers 

förutsättningar och behov, för att främja deras fortsatta lärande (Lpo 94) när en del elever 

redan kan allt, en del känner att de behöver träna mer och andra lär sig allt på en lektion. 

Frågor som vi som blivande lärare måste ställa oss är om undervisningen kan anpassas efter 

alla elever varje undervisningstillfälle? Vi måste även fråga oss om vår undervisning ger alla 

elever chans att får kunskaper i fakta, färdighet, förtrogenhet och förståelse som de kan 

använda senare i livet? 
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7. Metoddiskussion 

Vår studie tog sin utgångspunkt i den kvalitativa metoden, men i efter hand kan vi se att en 

del steg i metoden ligger åt det kvantitativa hållet, vilket kan förklaras med att vi gjort ett 

frågeformulär som ofta används i den kvantitativa metoden. För att stärka vår studies kvalité 

skulle vi kanske ha gjort som Holme & Solvagne (1997) råder, kombinera de två metoderna. 

Då vi hade så lite tid på oss, valde vi ändå att använda oss av den kvalitativa metoden, då vi 

ansåg att den skulle ge oss mest information om vad eleverna själva ansåg att de lärde sig. Att 

vi sedan valde att använda oss av ett kvalitativt frågeformulär beror på att vi vill pröva en 

annan metod, en metod som gav samtliga elever i klassen chans att uttrycka sig kring vad de 

ansåg att de lärde sig. En metod som vi trodde skulle ge eleverna en ökad möjlighet att 

uttrycka sig kring kunskap och lärande, och få dem att tänka efter vad de hade lärt sig under 

lektionen. Det positiva med att använda sig av ett kvalitativt frågeformulär, var att eleverna 

skulle kunna skriva vad de ville utan att bli påverkade av oss som forskare och därmed svara 

på ett sätt som de tror förväntas av dem, vilket kunde ha skett under en intervju. Nackdelen 

med frågeformulär är att all kommunikation sker via det skriftliga materialet, vilket kan ha 

gjort att vi missuppfattat/tolkat elevernas svar fel. Likaså kan eleven ha missförstått våra 

frågor. Vår metod visade att eleverna har lärt sig en rad olika saker under de undersökta 

lektionerna, men det visade sig också att eleverna hade mycket svårt att uttrycka sig kring 

kunskap och lärande. De uttryckte sig mycket kort vad de hade lärt sig under varje fråga. 

De studier vi har läst har använt sig av en rad olika metoder för att försöka få fram vad 

eleverna anser att de lär sig i ämnet idrott och hälsa. De har använt sig av intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer, observationer, kvantitativa frågeformulär samt fokusgrupper. En 

metod som vi där emot inte fann, var en metod som kallas stimulated recal, vilken gå ut på att 

forskaren filmar eleven för att sedan visa filmen för eleven och intervjua den kring hur den 

tänkte i vissa situationer. Denna metod hade kanske varit att föredra, för att besvara vårt syfte 

men den hade krävt mer tid av oss då vi hade varit tvungna att delta varje lektion och filma. 

Denna metod hade heller inte kunnat undersöka vad många elever ansåg att de lärde sig under 

lektionerna, utan hade krävt att vi enbar följde en eller två elever. Vi hade då inte kunnat göra 

en generalisering av vad de medverkande klasserna ansåg att de fick för kunskaper under 

lektionerna i idrott och hälsa, och därmed gett en så nyanserad bild, men denna metod är 

absolut värd att ta i begrundan. 
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Enligt den forskning vi har funnit har det inte förekommit några rena kvalitativa 

frågeformulär, vilket vi valde att använda i vår studie. De öppna frågorna utgick ifrån de fyra 

kunskapsformerna, eftersom vi ville få eleverna att reflektera över vilka kunskaper de ansåg 

ha lärt sig. Vi har insett att frågorna i efterhand har varit för svåra för vår målgrupp, trots att vi 

förklarade frågorna muntligt för eleverna så verkade de ha väldigt svårt att förstå frågorna, för 

att motverka detta skulle vi kunna komplettera frågeformuläret med intervjuer, för att få en 

djupare förståelse av de eleverna ansåg att de lärt sig under lektionen. Trots det är det ändå 

positivt att vi kan se att de flesta elever anser att de har lärt sig något under respektive 

kunskapsform. 

De fyra kunskapsformerna förklarades kort i varje fråga, eftersom vi ansåg dem relativt svåra. 

Tyvärr verkar de förklaringar vi valde att skriva ut ha påverkat hur eleverna svarade. På fråga 

ett skrev vi t.ex. regler, vilket väldigt många elever svarat under denna fråga, framför allt 

under toppsboll lektionen. Men då det fanns elever som även svarat att de lärt sig regler under 

de andra lektionerna, t.ex. massagereglerna, blev vi mer fundersamma, dessa elever tycks ha 

blivit mycket påverkade av uttrycket regler. Något som kunde ha motverkats genom att vi inte 

gett exempel, men då istället gjort våra frågor ännu svårare att förstå för eleverna. Vi har även 

insett att en av frågorna, fråga tre; Vad har den fakta och färdighet som du fått idag för 

betydelse i den här situationen? Vad av det ni gjort idag känner du att du skulle kunna 

förklara för någon annan? Ge exempel, består av två frågor. Det har i vissa fall gjort det svårt 

för oss att veta vilken av frågorna eleverna har svarat på. Men vi valde att tolka svaren på 

fråga tre som en fråga. 

Bortfallet blev relativt stor, 56 elever var det som någon gång inte svarat på frågorna, det 

resulterade i att en mindre mängd material än planerat kom in. Eftersom vi ändå hade valt att 

ta med ett så stort antal respondenter och lektioner, anser vi inte att studiens resultat har blivit 

lidande. I de fall eleverna lämnat in ett formulär men inte svarat på frågorna kan det bero på 

att frågeformuläret innehöll allt för svåra och långa frågor, vilket kan ha resulterat i att de inte 

ansträngde sig att läsa och svara på dem. Den lektion med störst frånvaro vad badlektionen, 

som innehöll livräddning. Genom att jämföra med statisktiken från de andra lektionerna, drog 

vi slutsatsen att vår studie troligtvis inte var orsaken till att bortfallet var så högt under denna 

lektion. 
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Under analysarbetet upptäckte vi att många elever hade svarat likadant på en del frågor, vilket 

vi tror beror på att eleverna inte har följt informationen, om att svara enskilt på frågorna, när 

vi inte var närvarande. Vi valde efter att ha analyserat materialet och kommit fram till att det 

inte förekom någon markant förändring i sättet att skriva hos någon individ, att inte följa 

någon elev på individ nivå. Vi såg ingen utveckling hos någon elev när det gällde sättet att 

uttrycka sig kring lärande under de fyra lektioner som studien pågick. Det tror vi kan bero på 

att de är ovana att reflektera kring kunskap i ämnet. Eleverna behöver kanske mer tid och 

träning under fler lektioner för att börja reflektera över det lärande som sker under lektionerna 

i idrott och hälsa. Det kunde ha lett till en påtaglig förändring på individnivå i elevernas svar.
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8. Slutsats 

Resultatet av vår studie visar att de flesta eleverna anser sig ha fått kunskaper i samtliga av de 

fyra kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det är främst de fyra 

olika aktiviteterna som eleverna gjort på lektionerna och dess idrottsliga färdigheter som de 

anser att de har lärt sig, vilket innebär att de menar att de skulle kunna visa hur man gör. 

Många elever anser att de har fått faktakunskap och information om samtliga aktiviteter. De 

flesta eleverna anser att de har fått tillräckligt med förståelse för att kunna förklara något i 

aktiviteten för någon annan. De ansåg även att de fått förtrogenhet att använda de kunskaper 

de fått i en annan situation. 

Vi fann även som många andra studier visar att eleverna har svårt att uttrycka sig om kunskap 

och lärande i ämnet idrott och hälsa. Några av de elever vi undersökt hade svårt att se att de 

lär sig något i ämnet. Det tror vi kan bero på att eleverna inte får reflektera över lärande och 

kunskap i ämnet idrott och hälsa.  Ämnets lärande verkar till stordel bestå av olika aktiviteter 

och dess regler, men en del av eleverna i studien har insett att de ska lära sig olika kunskaper 

genom de olika aktiviteterna som utförs, andra elever menade att de hade kunskap i varför en 

aktivitet var bra. Det ser vi som positiv i och med att ämnet ska utveckla en rad olika 

kunskaper hos eleverna, inte bara lära dem olika fysiska aktiviteter och dess regler. Ett 

dilemma för oss som framtida lärare är att en del elever uppger att de skulle behöva träna mer, 

andra menar att de lärt sig allt och några menar att de redan kunde allt lektionen innehöll. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 

Efter att ha skrivit denna uppsats har en del nya frågor väcks. Vi känner för det första att det 

hade varit intressant att göra intervjuer med eleverna kring våra frågor, för att eventuellt få 

djupare och utförligare svar än vi fått i vår undersökning, kanske i kombination med ett 

kvantitativt formulär. Det skulle även vara intressant att studera elever som har fått reflektera 

kring kunskap och lärande i ämnet idrott och hälsa, för att kunna se om det skiljer sig i vad de 

anser att de har lärt sig i förhållande till de elever som inte har fått göra det.
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Bilaga 1 – Informationsbrev till rektorn 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser till lärare i idrott och hälsa vid Örebro universitet. Vi läser sista 

terminen på lärarprogrammet och ska därmed skriva c-uppsats, vilket innebär att vi ska göra 

ett litet forskningsprojekt. Vi hör av oss till dig för att vi är intresserade av att göra vår studie 

på er skola. Vårt syfte med studien är att undersöka vad elever i 9:an utrycker att de lärt sig på 

fyra lektioner i idrott och hälsa. För att få reda på detta har vi tänkt oss, att två 9:or ska få 

svara skriftligt på ett antal frågor, vilket kommer att ta max 10 minuter per tillfälle. Uppgifter 

om skolan, lärare och elever kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det inte 

kommer gå att urskilja vilken skola, vilka elever, från vilken stad, som har medverkat i vår 

studie. Vi kommer informera eleverna om vårt projekt, fråga om de vill medverka, vilket är 

högst frivilligt, men att vi naturligtvis är mycket tacksamma om de vill vara med i vår studie. 

Vi kommer även att informera dem om att de utan anledning när som hels kan välja att 

avbryta sin medverka i studien. Alla uppgifter som vi samlar in kommer att endast användas i 

denna studie och studeras av oss och eventuellt vår handledare. 

Vår fråga är nu om er skola är intresserade av att medverka i vår studie? De klasser vi i sådana 

fall skulle vara intresserade av att undersöka är de två 9:or som läraren har i idrott och hälsa. 

Med vänlig hälsning Maria Häggkvist och Erika Dreifaldt 

Ni kan nå oss på telefonnummer: XXX eller email: XXX
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Bilaga 2 - Informationsbrev till föräldrar i klass 1 och 2 

 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser till lärare i idrott och hälsa vid Örebro universitet. Vi läser sista 

terminen på lärarprogrammet och ska därmed skriva c-uppsats, vilket innebär att vi ska göra 

ett litet forskningsprojekt. Vi har kontaktat …skolan för att vi är intresserade av att göra vår 

studie där. Ditt barns klass har blivit utvald att delta i vår undersökning. Vårt syfte med 

studien är att undersöka vad elever i 9:an uttrycker att de lärt sig på fyra lektioner i idrott och 

hälsa. För att få reda på detta ska två 9:or få svara skriftligt på ett antal frågor under 

idrottslektionerna, vilket kommer att ta max 10 minuter per tillfälle. Studien kommer att börja 

måndagen den 22/11 och avslutas torsdagen den 2/12. Viktigt att påpeka är att undervisningen 

kommer att se ut som vanligt och att idrottsläraren inte kommer att få se elevernas svar. 

 

De resultat vi samlar in kommer endas att användas i denna studie och studeras av oss och 

eventuellt vår handledare. Uppgifter om skolan, lärare och elever kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att det inte kommer att gå att urskilja vilken skola, vilka elever, 

från vilken stad som har medverkat i vår studie. 

 

Ytterligare information om vår studie kommer eleverna att få när vi kommer och introducerar 

projektet. Vi är mycket tacksamma om ditt barn deltar i vår undersökning. 

 

Har du några frågor kan du kontakta oss på telefonnummer: … eller kontakta elevernas lärare 

i idrott och hälsa. 

 

Med vänliga hälsningar Maria Häggkvist och Erika Dreifaldt. 
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Bilaga 3 – Kvalitativt frågeformulär – de fyra kunskapsformerna 

 

Nummer:                                                                                                         Datum: 

Förklara allt du skriver så utförligt som möjligt. 

 

1. Vilka faktakunskaper har du fått under dagens lektion? Med fakta menar 

vi kunskaper som du känner till, kan berätta om t.ex. information, 

begrepp, regler osv. 

 

 

 

2. Vilka färdigheter har du lärt dig under dagens lektion? Med färdighet 

menar vi att du vet hur något skall göras och kan göra (visa) det. Ge 

exempel. 

 

 

 

3. Vad har den fakta och färdighet som du fått idag för betydelse i den här 

situationen? Vad av det ni gjort idag känner du att du skulle kunna 

förklara för någon annan? Ge exempel. 

 

 

 

4. Vilken förtrogenhet har du i det ni gjort på lektionen idag? Med 

förtrogenhet menar vi, kan du använda det du gjort på lektionen i en 

annan situation, ge exempel på när? 

 


