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Abstract 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad killar och tjejer, som går andra året på 

gymnasiet, har för attityd till Idrott och hälsa och i vilken utsträckning läraren påverkar 

attityder. Uppsatsen behandlar även om skolämnet Idrott och hälsa kan verka som ett verktyg 

för regelbunden motion. Undersökningen är genomförd på en skola där enkät och intervjuer 

ligger till grund för det empiriska materialet. Resultatet av studien visar att majoriteten av 

eleverna är positiva till ämnet samt att läraren har en stor inverkan för vilken attityd eleverna 

har till ämnet. Ett visst könsmönster går att urskilja när det gäller lektionsinnehållet, trots att 

detta inte efterfrågades av oss i enkäten. Studien visar att Idrott och hälsa i större 

utsträckning leder till regelbunden motion hos killar än hos tjejer. 
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1. Inledning 

Det samhälle vi lever i idag kan liknas vid ett ”ligg- och sittsamhälle” (Rydqvist & Winroth, 

2004, s.37). En stor del av dagens befolkning sitter både på väg till arbetet och på själva 

arbetet. Fritiden hos många består till största delen av att sitta, antingen framför TV:n eller 

datorn. Även de små fysiska aktiviteterna som vi hade i t.ex. kontorsmiljöer är numera borta. 

Det är något som försvunnit eftersom det mesta går att lagra på datorn och man kommunicerar 

ofta med e-post (Rydqvist, 2004). 

 

I ett allt mer stillasittande samhälle blir det allt viktigare med motion. Ungdomar i dagens 

samhälle har en tendens att välja spontana, individuella och fria aktiviteter, som innebär en 

mindre aktiv livsstil sett ur ett fysiskt perspektiv. Kroppen är inte skapad för ett stillasittande 

liv och mår inte bra av att detta (Ekberg & Erberth, 2000). 

 

Enligt Åstrand (1999) är ca 25 % av den vuxna befolkningen mycket lite aktiva på fritiden. 

Rydqvist (2004) ser detta som ett problem då övervikten sprider sig allt längre ner i åldrarna. 

 

För många är idrotten i skolan den enda motionen de får. Lindén anser att dagens samhälle har 

gått över från att ha varit mer fysiskt till ett högteknologiskt samhälle. Detta har i många fall 

resulterat i att medborgarnas livsstil, har gått i riktningen från att vara fysiskt aktiva till att bli 

passiva. Den högteknologiska samhällsutvecklingen är inte enbart positiv utan det finns även 

negativa aspekter då en fysiskt inaktiv livsstil hämmar och försvagar våra kroppsliga 

funktioner. Den fysiska aktiviteten, som gårdagens arbete krävde är inte längre nödvändig i 

samma utsträckning i dagens högteknologiska samhälle. För att uppnå balans i kroppens 

system är det nödvändigt att motionera och vara kostmedveten. Motion, kost och 

stresshantering är viktiga element som påverkar vår livsstil och en sund livsstil minskar 

riskerna för belastningsskador och sjukdomar (Ekberg & Erberth, 2000).  

 

Vi har frågat oss om elevernas attityder till ämnet Idrott och hälsa, både positiva och negativa, 

påverkar deras motionsvanor utanför skolan? Ger idrottslärarens metodik upphov till attityder 

och kan läraren genom olika strategier påverka dessa attityder? 
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1.1 Syfte 

Vårt syfte är att ta reda på vilka attityder elever som går andra året på gymnasiet har till ämnet 

Idrott och hälsa och om idrottsläraren kan påverka elevers attityder genom metodik. Vi vill 

även undersöka om det finns samband mellan regelbunden motion och skolämnet Idrott och 

hälsa i skolan.  

 

Studien inriktar sig främst på: 

• Gymnasieelevers attityder till ämnet Idrott och hälsa 

• Samband mellan undervisning i Idrott och hälsa och regelbunden motion 

• Lärares strategier för att påverka attityder 

• Attitydskillnader ur ett genusperspektiv 

 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa målgruppen till elever som går andra året på gymnasiet på en skola, 

eftersom det är intressant för oss med tanke på att gymnasieskolan är vår framtida arbetsplats. 

Det empiriska materialet grundar sig på intervjuer med två lärare och deras respektive klasser 

som de undervisar. Antal elever i undersökningen uppgår till 115. En fältobservation har legat 

till grund för vårt val av undersökningsområde.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka attityder har andraårselever på gymnasiet till ämnet Idrott och hälsa?  

• Finns det attitydskillnader till Idrott och hälsa mellan tjejer och killar?  

• Hur påverkar idrottslärares metodik tjejers och killars attityd till ämnet Idrott och 

hälsa? 

• Leder undervisning i Idrott och hälsa till regelbunden motion? 

 

1.4 Definitioner 

Här definieras tre nyckelord som är återkommande under hela uppsatsen som krävs för att få 

en förståelse för innehållet i uppsatsen. 
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1.4.1 Idrott 

Begreppet idrott härstammar från isländskan och betyder färdighet av kroppsövningar inom 

motion- eller tävlingssyfte. Motion är ett latinskt uttryck som definierats som kroppsövning -

kroppsrörelse (Ekberg & Erberth, 2000).  

 

Idrott idag finns i olika former. Ibsen delar upp begreppet idrott i tre underkategorier och 

nämner att idrott kan bedrivas i någon av dessa former på olika sätt. Den första 

underkategorin är föreningsidrott där idrottsaktiviteter anordnas av föreningsverksamhet. 

Dessa aktiviteter sker på fritiden och nyckelord för denna form av idrott är prestation och 

socialt umgänge. Nästa kategori är elitidrott med fokus på prestation och resultat på hög nivå 

inom en särskild idrottsgren. Väl definierade regler förekommer för hur idrottsgrenen ska 

utföras. Den sista underkategorin är idrott utanför föreningar som kan förekomma spontant 

och oorganiserat men finns även i organiserade former. Det kan röra sig om aktiviteter på 

gym, aerobics, motionssim etc. Idrott utanför föreningar är mindre inriktad på resultat och 

prestation (Ekberg & Erberth, 2000. s.32-33). 

 

Dessa kategorier skiljer sig från varandra och upplevs olika, beroende på vilken av dessa 

modeller man bedriver sin fysiska aktivitet inom. Idrott och hälsa i skolan kan enligt Ekberg 

och Erberth (2000) ses som en fjärde form av idrott som kan bedrivas ur flera olika perspektiv 

såsom ett tävlingsperspektiv där regler och resultat är nyckelord. Det kan även bedrivas i ett 

lustfullt perspektiv som utgår ifrån att anpassa aktiviteter så att de känns meningsfulla för alla 

deltagare (Ekberg & Erberth, 2000). 

 

1.4.2 Metodik 

Enligt Nationalencyklopedin (1994) definieras metodik som ett tillvägagångssätt för att skaffa 

sig kunskap eller lösa problem. Metodik i skolan vilket vi talar om i studien är metoder som 

används av läraren i sin undervisning.  Upplägg, genomförande, planering och organisation av 

lektion hör också till lärarens metodik. 

 

1.4.3 Regelbunden motion 

Regelbunden motion är enligt oss när det under ett kvartal och uppåt, utövas någon form av 

motion, minst en gång i veckan eller mer av egen vilja. Det kan röra sig om att cykla, 

promenera, simma, aerobics, bollspel etc.  
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2. Forskningsbakgrund 

Detta kapitel behandlar litteraturstudier som ligger till grund för vår empiriska undersökning. 

Kapitlet behandlar skolämnet idrott och hälsa ur flera perspektiv utifrån läroplaner och 

tidigare forskning. Kapitlet behandlar även lärarens metodik.  

 

2.1 Idrott och hälsas mål och karaktär 

Ämnet innehåller idag ett tydligare hälsoperspektiv och har fram till idag genomgått flera 

namnbyten. Idag heter det Idrott och hälsa och eleverna får ta ställning i hälsofrågor om 

livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Inga riktlinjer om vad hälsoperspektivet innebär i 

praktiken ges. Inte heller några aktiviteter nämns som obligatoriska, förutom att eleverna ska 

kunna simma och orientera (Annerstedt m.fl. 2001). Sociala och personlighetsutvecklande 

syften har kommit att ta allt större plats i läro- och kursplaner (Annerstedt red, 1990). En 

tolkning av detta innebär att ämnets mål har breddats ytterligare samtidigt som ämnets 

obligatoriska schemalagda tid har minskat. Något som inte minskat är den lokala friheten vad 

gäller innehåll och arbetssätt vilket innebär att utformningen av ämnet varierar stort mellan 

landets olika skolor (Annerstedt m.fl. 2001). 

 

När den nya läroplanen för gymnasiet, Lpf 94, infördes 1995, fick ämnet Idrott och hälsa 

nerskärningar i antal schemalagda timmar. Det infördes ett nytt ämne som kallades ”elevens 

val”, där intresserade elever kan välja idrottsinriktade alternativ. Enligt Raustorp (2004) är det 

inte troligt att de som är inaktiva på fritiden väljer idrottsinriktade alternativ på elevens val, 

vilket är något som dessvärre inte motverkar barns och ungdomars ökande inaktivitet. 

 

En uppgift som ingår i undervisningen i ämnet Idrott och hälsa är att motverka barns ökande 

inaktivitet, en uppgift som tillkommit till följd av barns och ungdomars spontanidrottande 

minskat. Spontanidrottandet har ersatts av föreningslivets specialiserade och tävlingsbetonade 

former. Idrott och hälsa ska i och med detta stimulera barn och ungdomar till att idrotta på 

egen hand, utan inblandning av vuxna (Swartling-Widerström, 2005).  
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2.2 Idrott och hälsa enligt läroplanen 

Enligt  1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, ska eleverna genom Idrott och hälsa få 

en ökad kunskap om den egna kroppen och få insikt i vad en sund livsstil innebär. Eleven ska 

genom upplevelser och erfarenheter utveckla rörelseglädje både i och utanför skolan. 

Undervisningen ska syfta till att finna egna sätt till att stärka den egna hälsan fysiskt, psykiskt 

och socialt genom hela livet (Lpf 94).  

 

Några mål för Idrott och hälsa A är att: 

 

• ha förmåga att kritiskt värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och 

välbefinnande 

• kunna utforma, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för den 

fysiska träningen (Lpf 94, s.45) 

 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (LPO 94) 

står det att undervisningen ska anpassas efter den enskilda individens förutsättningar och alla 

som arbetar i skolan ska bemöta tjejer och killar på lika villkor. Skolan ska motverka 

traditionella könsmönster och det ska ges utrymme för eleverna att prova på och utveckla 

intressen oavsett kön. 

 

2.3 Krav på dagens idrottslärare  

På en idrottslärare ställs höga krav på pedagogiska kunskaper tillsammans med idrottsliga 

kunskaper. Uppfattningen om att idrottslärare ska besitta en bra idrottslig förmåga för att 

kunna visa övningar för eleverna har funnits i alla tider. Annerstedt (1995) visar en 

undersökning av Carlsten, där 31 lärare fick svara på frågan, vad är en idrottslärare duktig på? 

Syftet var att få en bild av hur idrottslärare beskriver sin yrkesidentitet. Många av lärarna i 

undersökningen reagerade med osäkerhet inför frågan, vilket tyder på att en beskrivning av 

yrkesrollen och vilka professionella kunskaper som krävs, inte framstod som självklart. 

Carlsten förklarar idrottslärarnas osäkerhet och trevande svar med att ämnesmålen är otydliga 

och yrket väldigt skiftande (Annerstedt, 1995).  

 

Inte helt oväntat finns det olika sätt att betrakta sin roll som lärare. Man utvecklas efter hur 

man betraktar yrket och sin lärarroll. I Annerstedt (2007) påpekar Fullan att en av lärarens 
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viktigaste uppgifter är att rikta energin och kraften mot att försöka göra förändringar i 

elevernas liv och därigenom bidra till att samhällsmedborgarna kan leva och arbeta produktivt 

i ett allt mer föränderligt samhälle. 

 

Trots att det inte finns någon för elever formell bedömning eller utvärdering av lärare i 

skolan, innebär det inte att eleverna inte utvärderar lärarens kompetens. Elever pratar om och 

delar varandras åsikter om lärare med andra elever, men också med sina föräldrar. Något 

generaliserat kan man säga, att om en elev uppfattar en lärare som dålig, kommer den eleven 

inte vara lika samarbetsvillig gentemot den läraren. Detta resulterar i problem när läraren ska 

undervisa i klassen (Tinning m.fl. 1993). 

 

Att motivera och väcka lust hos elever till regelbunden motion utanför skolan, ställer speciella 

krav på läraren, som t.ex. att använda sig av undervisningsstrategier, som skapar en god 

inlärningsmiljö, där eleverna får erfara känslan av att lyckas. Relationen till eleverna är ett 

viktigt element när det gäller att åstadkomma en god inlärningsmiljö. Det kan röra sig om att 

lära känna eleverna, visa uppskattning, visa respekt för eleverna och deras åsikter och 

utveckla en samhörighetskänsla (Annerstedt, 2007).  

 

2.4 Yrkesetiska principer 

Enligt lärares yrkesetiska principer, ska eleven och lärandet placeras i centrum och lärare 

förbinder sig att guida eleverna till kunskap, som anses vara nödvändig för att de ska uppnå 

sina personliga mål. Andra yrkesetiska principer som läraren ska ta hänsyn till i sin 

yrkesutövning är: 

 
- ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser 

för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande 
- bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, 

kränkning och trakasserier 
- inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk och religiös tillhörighet 

eller social och kulturell bakgrund, inte heller p.g.a. förmåga eller prestation 
- stödja elevers rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande för sina studier 
- vid utvärdering, bedömning och betygsättning vara sakliga och rättvisa och därvid motstå otillbörlig 

påverkan 
- verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna  och vara lyhörda för deras synpunkter 
- ta ansvar inte bara för att eleverna lär, utan också för vad de lär 
- påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan 

skada eleverna (Colnerud & Granström, 2002, s. 206-207). 
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2.5 Tillvägagångssätt för att motivera elever 

En viktig uppgift som ingår i lärares uppdrag, är att motivera elever och för att ha en 

möjlighet till detta, så är det av vikt för en lärare, att skaffa sig kunskaper och verktyg om hur 

detta kan ske. Motivation kan delas upp i två kategorier, nämligen inre och yttre (Annerstedt, 

2007). Ekberg och Erberth (2000) säger att skillnaden mellan inre- och yttre motivation är att 

den inre motivationen skapas inombords, medan yttre motivation exempelvis kan skapas av 

olika former av belöningar för en prestation av exempelvis lärare, tränare och studiekamrater. 

Inre motivation är något centralt för vilken attityd individen har till motion. För att uppnå inre 

motivation är det viktigt att visa uppskattning och se den enskilda individen, att låta eleven 

sätta upp egna mål, ge feedback och tydligt framhäva det som är bra. 

 

För att bygga upp och bibehålla elevernas inre motivation säger Annerstedt (2007), att 

lektionsinnehållet bör vara utmanande men samtidigt realistiskt att uppnå. Lektionsinnehållet 

bör också vara av skiftande karaktär, så att alla elever får något ut av undervisningen, 

samtidigt som det är meningsfullt lärande. För lätta eller för svåra uppnåendemål, resulterar i 

minskad motivation. Annerstedt (2007) nämner vissa faktorer som påverkar inlärningen. 

Dessa är inlärningssituation, förhållande mellan lärare - elev, tidigare erfarenheter och 

motivation till att vilja lära. Som lärare är det viktigt att ta dessa i akt när planering och 

organisation av lektionerna sker. Detta tillsammans med kunskap om hur elever lär ska bidra 

till en positiv inlärningssituation och motiverade elever.  

 

2.6 Betydelsen av en god lektionsplanering  

I allmänhet planerar läraren sin lektion genom att tänka över mål, innehåll och metod m.m. 

Enligt Rønholt, vilar dock planeringen på ämnesteori och idéer, men också på tidigare 

erfarenheter som kan komma från föregående lektioner eller från många års undervisning 

(Annerstedt m.fl. 2001). För klassrumslärare anses undervisningen i Idrott och hälsa vara 

något rörig. Elever rör sig över ett stort område, kommunikationen kan vara svår ibland, 

särskilt när undervisningen bedrivs utomhus (Tinning m.fl. 1993). Läraren måste organisera 

redskap, platsen och ha timing i aktiviteterna, så att varje elev får en så bra miljö för inlärning 

som möjligt (Tinning m.fl. 1993). Rønholt nämner att allt inte kan planeras och att man kan 

ställas inför oväntade situationer. Då krävs det att läraren arbetat upp en osäkerhetstolerans, 

för att kunna ta det lugnt i situationer som inte är kontrollerbara (Annerstedt m.fl. 2001).  
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En bra lektionsplanering kräver att man har kunskap om aktiviteten som ska utövas. Man 

måste tänka på att klassen ska förstå syftet med lektionen och med det sagt krävs det av en 

lektionsplanering, mer än att lista aktivitet och redskap som ska användas. Det blir inte 

tillräckligt bra att hitta på allt eftersom, man måste ha tänkt igenom och planerat lektionen. 

Hur utförlig och detaljrik en lektionsplanering ska vara, fattas av läraren och är högst 

individuellt. Generellt sett, är läraren i en bättre sits att ta itu med problem under lektionen, 

om planeringen är utförlig och detaljrik (Tinning m.fl. 1993).  

 

Det finns strategier och metoder för hur man skapar en god ledning och organisation av 

klassen i Idrott och hälsa utan att inta en auktoritär stil. Ömsesidig respekt mellan lärare och 

elev samt förtroende och motivation är en grundförutsättning för att uppnå en god 

inlärningsmiljö. Man ska inte underskatta vad god planering och genomtänkt undervisning 

kan göra för klassens medverkande i aktiviteterna och inte minst kvalitén på aktiviteterna. 

Redan i planeringsstadiet finns det sätt för att förhindra att disciplinproblem uppstår och en 

viss kontroll av eleverna är nödvändig för att kunna undervisa dem. En sak som är viktig att 

förstå, är att kontrollproblem hör ihop med lektionsinnehållet, men framförallt hur detta 

lektionsinnehåll presenteras till eleverna (Annerstedt, 2007). 

 

2.7 Könsmönster i Idrott och hälsa 

Larsson och Redelius (2004) har gjort en undersökning på elever i årskurs 9 för att få fram 

vilken inställning och vilka attityder elever har till ämnet Idrott och hälsa. Totalt deltog 677 

elever, varav 347 tjejer och 330 killar, i undersökningen. 

 

Könsmönstret som träder fram genom undersökningen är att killar över lag är mer positivt 

inställda till ämnet än tjejer. Till skillnad från tjejerna anser killarna att ämnet borde få mer tid 

på schemat, att det är viktigare än andra ämnen, samt att det är roligt. I undersökningen 

framkom även att de som är positiva respektive negativa under lektionen, inte har med kön att 

göra. Det är större skillnader bland killar och tjejer än mellan de olika könen. Till exempel är 

det en mycket liten andel av de negativa eleverna, oberoende av kön, som känner sig duktiga 

på idrottslektionerna. Ungefär lika många tjejer som killar känner sig glada, trygga och 

duktiga på lektionerna och ungefär lika många känner sig, stressade, utanför och dåliga. 

Resultatet av undersökningen visar också på att de negativt inställda eleverna har lägre betyg i 

ämnet, samt en låg tilltro till sin egen förmåga när det gäller att utöva moment på lektionerna 

(Larsson & Redelius, 2004). 



 17

I den nationella utvärderingen som Skolverket genomförde 2003 visar undersökningen att 

majoriteten av idrottslärarna (ca 89 %) ansåg att de allra flesta av eleverna är motiverade i 

Idrott och hälsa. När det gäller lärarnas uppfattning om könsskillnader mellan killar och tjejer 

vad gäller intresset för ämnet Idrott och hälsa angav 47,8 % att de inte uppfattade någon 

skillnad, 49,3 % ansåg att killar hade ett större intresse för Idrott och hälsa än tjejer medan 3 

% ansåg att tjejerna var mer intresserade (Nationella utvärderingen, 2005). 

 

2.8 Faktorer som påverkar regelbunden motion 

En studie av Sollerhed (2000) visar att gymnasieelever som läser teoretiska program har bättre 

fysisk kapacitet än elever som läser praktiska program. Några av de praktiska program som 

ingick i studien var bygg-, fordons-, industri- och omvårdnadsprogrammen. Sollerheds studie 

visar även att ett samband finns mellan fysisk kapacitet och betyg, då elever med hög fysisk 

kapacitet hade höga medelbetyg i genomsnitt. Att idrottsundervisningen i skolan upplevs som 

positiv är en viktig faktor för att elever ska röra sig på fritiden menar Sollerhed (2000). 

 

Psykologiska faktorer har en avgörande betydelse för synen på regelbunden motion. För att 

rörelseglädje ska uppnås, är det viktigt att motoriken övas upp och delaktighet i aktiviteter 

som ligger på samma nivå som den enskilda individens utvecklingsstadium. Aktiviteter som 

uppmuntrar till deltagande och tävling mot sig själv, istället för tävling mot andra, har större 

möjligheter att framkalla positiva attityder för motion. En annan aspekt som påverkar barnens 

aktivitetsnivå, är föräldrarnas syn på regelbunden motion. Möjligheterna till regelbunden 

motion måste ges utan att ställa för höga krav vilket kan få motsatt effekt dvs. en negativ 

attityd till motion (Ekberg & Erbeth, 2000).  

 

Om ungdomar inte har intresse för rörelse och motion och inte blir uppmuntrade att vara 

fysiskt aktiva av föräldrar eller andra utomstående, så spelar skolan en viktig roll i att 

stimulera elevens rörelseglädje och fylla detta tomrum. Enligt Redelius upplever elever ämnet 

Idrott och hälsa med blandade känslor och ur ett genusperspektiv, då tjejer och killar uppfattar 

saker på olika sätt (Ericson, 2004, s.1).  

 

Resultatet av den nationella undersökningen (2005), visar hur stor del av eleverna som under 

lektionerna i Idrott och hälsa, får inspiration till att utöva regelbunden motion på sin fritid. 

Här kan man se att 45,9 % av killarna och 33,8 % av tjejerna instämmer i detta påstående. 
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Totalt (både tjejer och killar) har 39,9 % medgett att detta påstående stämmer (Nationella 

undersökningen, 2005). 

 

Attityder är ett begrepp som berör tankar och känslor. Attityder uppstår och utvecklas bl.a. 

genom upplevelser och samtal mellan människor och påverkar vårt beteende. För att skapa 

möjligheter till positiva attityder till rörelse, men även Idrott och hälsa, handlar det om att den 

enskilda individen: 

 
- utvecklar en god kroppsuppfattning 
- känner en förbättring av hälsan 
- har en meningsfull fritid 
- känner ett mentalt välbefinnande 
- känner glädje 
- får en förbättring av den fysiska kapaciteten (Ekbergh & Erberth, 2000, sid. 69) 
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3. Problemprecisering 

Anledningen till av vi genomför denna studie är att tidigare forskning visat att samhället idag 

är mer stillasittande än förr i tiden. Detta ser vi som ett problem då det krävs regelbunden 

motion för att uppnå en god hälsa. Utifrån detta undersöker vi hur lärare genom metodik kan 

skapa en positiv attityd till Idrott och hälsa hos eleverna, som leder till regelbunden motion. 

Läraren har som uppgift att motivera alla elever och ett problem som vi upplever i detta är 

killars och tjejers olikheter. Därför undersöker vi även om attityder till ämnet Idrott och hälsa 

skiljer sig åt mellan könen.   

 

De frågeställningar vi ville få svar på med denna studie var: 

• Vilken attityd har andraårselever till ämnet Idrott och hälsa?  

• Finns det attitydskillnader till Idrott och hälsa mellan tjejer och killar?  

• Hur påverkar idrottslärares metodik tjejers och killars attityd till ämnet Idrott och 

hälsa? 

• Leder undervisning i Idrott och hälsa till regelbunden motion? 
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4. Metod 

I denna del kommer vi att beskriva och diskutera olika metoder vi har utgått ifrån för att 

uppnå syftet med studien. Upplägg och genomförande av undersökningen kommer också 

presenteras.   

 

4.1 Enkätundersökning 

Frågeformulär kan finnas i många olika typer och variera när det gäller syfte, utseende och 

omfattning. Enligt Denscombe (2000) ska en forskningsgrundande enkät uppfylla följande 

krav: 

 

• Vara utformade för att samla information som sedan kan användas som data för analys 

• Bestå av en identisk uppsättning frågor 

• Samla information som har med undersökningen att göra (Denscombe, 2000, s. 106) 

 

Enkäter är lämpliga att använda sig av om undersökningsgruppen är stor, om informationen 

som efterfrågas är kortfattad, om undersökningen inte ställer krav på personlig kontakt och 

när undersökningsobjektet förväntas kunna läsa och förstå innebörden av frågeformulärets 

frågor. 

 

Frågeformuläret har som syfte, att insamla skriftlig information från respondenterna. Denna 

information kan delas in i två underkategorier: 

 

• Faktainformation som inte ställer krav på åsikter och bedömningar från respondenten. 

Den typ av information som respondenten lämnar här kan vara ålder, kön, adress etc. 

(Denscombe, 2000, s. 108). 

 

• Åsiktsinformation kan också undersökas med hjälp av en enkät. Det som skiljer denna 

information jämfört med faktainformationen är att respondenten värderar, uttrycker 

känslor, gör ett ställningstagande etc. Den grundar sig på bedömningar istället för ren 

fakta (Denscombe, 2000, s. 108). 
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Vid en enkätundersökning nämner Denscombe (2000) att, det är viktigt att klargöra om 

undersökningen grundar sig på fakta eller åsikter. 

 

I vårt fall kommer undersökningen att innehålla både fakta- och åsiktsinformation. Vi 

använde oss av enkätundersökning, då vi ansåg det vara lämpligt för uppnå syfte och mål 

samt besvara frågeställningarna. Då undersökningsgruppen av eleverna var stor så lämpar sig 

enkäter bättre än t.ex. intervjuer. Enkäten innehåller alternativ där den medverkande ska 

kryssa i sitt svar i en ruta. På flertalet frågor följer några rader där de kan motivera och 

förklara sina svar. 

 

4.2 Intervjuer 

När informationen man vill samla in är av detaljerat slag så är djupgående intervjuer  

lämpligt alternativ att använda sig av som forskningsmetod. Det är relativt enkelt att 

arrangera personliga intervjuer då det endast rör två personer som behöver komma överens 

om tid, plats för genomförandet av intervjun, nämligen intervjuaren och personen som skall 

intervjuas (Denscombe, 2000). 

 

I undersökningen använder vi oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi har 

färdigställt de frågor som vi vill undersöka. Semistrukturerade intervjuer innebär också att 

personen som intervjuar är flexibel under intervjuns gång som t.ex. vid frågornas 

ordningsföljd och låter den intervjuade utveckla sina tankar på de frågor som ska besvaras 

(Denscombe, 2000). 

 

I vår undersökning anser vi att djupgående information från lärare är nödvändig för att uppnå 

syftet med studien. Därför var personliga intervjuer en högst lämplig metod att använda oss 

av.  

 

4.3 Urval 

Vi har tagit hänsyn till idrottsanläggningar när vi valt vårt undersökningsområde eftersom vi 

ansåg att tillgänglighet till lokaler gör det möjligt att bedriva en varierad undervisning. Detta 

för att eliminera attityder som beror på avsaknaden av vissa lokaler. Enligt Säljö (2005) så är 

fysiska artefakter ett stort stöd för lärande. Fysiska artefakter är hjälpmedel i form utrustning 

och lokaler etc. Dessa hjälpmedel ger bättre förutsättningar för lärandemiljön.  
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För att minimera vår personliga påverkan på resultatet valde vi att genomföra undersökningen 

på en skola där vi är anonyma. Vi anser att resultatet skulle kunna påverkas om 

undersökningen utförts på en skola där vi exempelvis haft VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning).  

 

Målgruppen vi undersökte är gymnasielärare, en man och en kvinna, i Idrott och hälsa och 

andraårselever på gymnasiet. När det gäller urvalet ville vi intervjua lärare som är relativt nya 

i verksamheten för att de har en färsk utbildning och kommer ut i skolverksamheten med 

nytänkande. Anledningen till att vi undersöker andraårselever på gymnasiet är, att samtliga 

läser Idrott och hälsa A samt att de har haft ämnet under en längre period på gymnasiet. Fem 

klasser medverkar i undersökningen och av dessa är tre samhällsvetenskapligt program och 

två handels- och administrationsprogrammet. 

 

4.4 Upplägg och genomförande 

För att genomföra vår undersökning besökte vi skolan och bokade in en tid för de personliga 

intervjuerna. Lärarna intervjuades var för sig av en och samma person eftersom svaren från 

den intervjuade personen kan bli olika beroende på vem som intervjuar, den så kallade 

intervjuareffekten (Denscombe, 2000). Intervjuerna skedde på skolan där lärarna undervisar 

eftersom det är en trygg miljö för dem. Intervjuerna har spelats in med bandspelare för att vid 

ett senare tillfälle granskas och analyseras. En jämförelse mellan de båda lärarna kommer att 

göras i resultatanalysen. 

 

När vi genomförde enkätundersökningen presenterade vi oss personligen för eleverna och 

förklarade vad undersökningen skulle ligga till grund för. Vi har även själva delat ut och 

förklarat enkäten och funnits till hands om någon elev inte skulle förstå någon av enkätens 

frågor. Till exempel förklarade vi vad vi menar med regelbunden motion. Vilket innebär att 

när det under en längre period, motsvarande ett kvartal och uppåt, utövas någon form av 

motion en gång i veckan eller mer. Det kan röra sig om att cykla, promenera, simma, aerobics, 

bollspel etc. Vi har även förklarat att med upplägg och genomförande menar vi inte 

lektionsinnehållet i sig utan hur lektionsinnehållet är planerat, organiserat, samt hur en 

specifik aktivitet genomförs och planeras av läraren (t.ex. basketlektion, dans, redskap). 

Alltså, lärarens metodik. 
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4.5 Bearbetning av material 

När det gäller vår intervjuundersökning så har båda intervjuerna spelats in på band för att 

sedan kunna skrivas av ordagrant och därefter bearbetas och sammanställas. Intervjuerna har 

bearbetats var för sig. Vid bearbetning av enkätundersökning har killar och tjejer delats upp 

var för sig därefter har det gjorts en sammanställning på varje fråga. Resultaten på varje fråga 

har räknats ihop och överförts till tabeller för att göra resultatet lättöverskådligt samt för att 

kunna göra jämförelser mellan killar och tjejer.     
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultaten, som vi fått fram genom enkätundersökningen och 

intervjuerna, för att besvara frågeställningarna i studien. Vi redovisar de resultat som vi anser 

väsentliga för studiens syfte, vilket innebär att vi har bortsett från frågorna 2 och 5 i enkäten 

som visade sig falla utanför syftet. För att få en bättre överblick utifrån ett genusperspektiv, 

kommer resultaten presenteras killar för sig och tjejer för sig. Enkätundersökningen framställs 

med hjälp av ett par diagram och en tabell, men de finns även beskrivna i text. Intervjuerna 

har sammanfattas. I kapitel 6 har resultatet analyserats och kopplats till teorierna kapitel 2. 

 

5.1 Resultat enkätundersökning 

Totalt har 115 av 132 elever deltagit i enkätundersökningen varav 62 tjejer och 53 killar. 

Bortfallet vid undersökningstillfället uppgår till 17 elever. 

   

Fråga 1: Är du positivt eller negativt inställd till ämnet Idrott och hälsa? 

Resultatet visar att 51 av 53 killar är positivt inställda till ämnet. Också när det gäller tjejerna 

är majoriteten positivt inställda med 51 av 62 tjejer. En kille och sju tjejer svarar att de varken 

är positiva eller negativa till ämnet. Många av de positiva tjejerna och killarna påpekar att det 

är: kul att röra på sig, nyttigt med motion och roligt att idrotta etc.  

 

En tjej som är negativt inställd till ämnet säger: ”Jag tycker inte bollspel är kul. I så fall borde 

det finnas två grupper att välja mellan. Bollspel eller dans m.m.”.  

 

Många anser att det är ett roligt ämne och att det är bra för kroppen att röra på sig. En tjej 

påpekar att hennes inställning påverkas av vad lektionsinnehållet består av under en viss 

period. 

 

En tjej som är negativ till ämnet anser att Idrott och hälsa inte ska vara obligatoriskt med 

motivationen: ”Det är inget man har nytta av senare i livet. Som matte, engelska. Det är 

ämnen du har nytta av när du gått ut. Idrott skulle varit individuellt val”. En negativt inställd 

kille säger: ”Man kan inte kräva att någon ska vara bra på olika idrotter.”  

 

Några av de positiva eleverna anser att det är nyttigt, viktigt och bra för hälsan att röra på sig. 

En del elever påpekar även att det är kul att ha ett praktiskt ämne utöver de teoretiska. 
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Fråga 3: Motionerar/utövar du någon idrott regelbundet på fritiden? 

De flesta tjejer såväl som killar utövar motion regelbundet på fritiden. Sammanlagt är det sex 

av 115 som inte utövar motion regelbundet på fritiden varav fem är tjejer och en är kille. 

Anledningar till detta som man kan urskilja är bristande intresse för motion. På följdfrågan, 

som presenteras nedan, svarade 28 killar och 23 tjejer att de är medlemmar i en 

idrottsförening. Motion på egen hand är vanligare bland tjejerna då resultatet visar att 19 av 

62 (ca 30%) som motionerar regelbundet på egen hand är tjejer medan killarnas siffra uppgår 

till 8 av 53 (ca 15%). Ungefär lika många killar som tjejer svarade att de är både medlem i 

förening och utövar motion på egen hand.  

 

Om ja Killar Tjejer 

Medlem i förening 28 23 

Motion på egen hand 8 19 

Både och 16 15 

 

 
Tabell 1. Tabellen visar på vilket sätt killar och 
tjejer utövar sin regelbundna motion på fritiden. 
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Påstående 4: Idrott i skolan har bidragit till att jag motionerar regelbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta tjejerna svarar att Idrott och hälsa inte påverkar dem till regelbunden motion.  

En tjej som kryssat i ruta 1 säger: ”Jag skulle ha rört på mig i vilket fall som helst.”  

En annan tjej som kryssat i ruta 6 och alltså menar att Idrott och hälsa bidrar till regelbunden 

motion säger så här: ”Just nu gör den det för att vi måste. Vi har en idrottsuppgift som innebär 

att man ska motionera på fritiden, men jag kommer att fortsätta.”  

 

”Idrotten i skolan har inte påverkat den aktivitet jag utövar på fritiden.” säger en kille som 

kryssat i ruta 1, medan en annan som kryssat i ruta 6 påpekar att ”Man testar på olika sporter i 

skolan som man kan utöva även på fritiden.”   

 

De allra flesta, både killar och tjejer, som kryssat i rutorna 1, 2 och 3 menar att de hade 

idrottat och motionerat i vilket fall. Några av dem som har kryssat i 4-6 och alltså menar att 

Idrott och hälsa i skolan bidragit till regelbunden motion, motiverar att de motionerar mer, när 

de vet konsekvenserna av utebliven motion. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Diagrammet visar hur väl elever instämmer med 
påståendet. Värde 1 är lika med instämmer inte alls och 
värde 6 är lika med instämmer helt. 
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Påstående 6: Lärarens upplägg och genomförande av lektionen påverkar min attityd till 

ämnet. 
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Resultatet visar att läraren spelar en stor roll för hur elevernas attityd yttrar sig till ämnet. En 

tjej menar att det är upp till läraren att få alla motiverade. Ett stort antal tjejer påpekar att om 

läraren är positiv, så smittar det av sig till eleverna och det gör även så att man tycker det är 

roligt att delta på idrottslektionerna. Några få tjejer anser att det kan vara ”lite oorganiserat 

och ineffektivt ibland”.  

 

Killarna har liknande kommentarer och menar att om läraren är positiv blev de själva positiva. 

En kille säger att: ”Om något är oorganiserat och flummigt blir man inte lika intresserad och 

motiverad. Om något är bra upplagt och tydligt blir man mer intresserad och uppmärksam.”  

 

Både killar och tjejer anser att det är lärarens uppgift att planera och lägga upp lektionen så att 

det känns seriöst och flertalet killar och tjejer menar att variation är viktigt så att lektionerna 

inte blir enformiga.  

 

Figur 2. Diagrammet visar om lärarens upplägg och genomförande 
av lektionerna  påverkar elevernas attityd till ämnet. 
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5.2 Resultat intervjuundersökning 

Här kommer vi presentera resultat som framkom från intervjuundersökningen. Intervjuerna 

består av två lärare, en man och en kvinna och är sammanfattade för att få fram det som är 

väsentligt för att uppnå målet med studien.   

 

5.2.1 Intervjuresultat – kvinnlig lärare 

Kvinnan i intervjun har varit verksam som lärare i Idrott och hälsa i ca ett år. När det gäller 

hennes syn på andraårselevers attityd till Idrott och hälsa, anser hon att de i det stora hela är 

positivt inställda, till att delta aktivt och göra sitt bästa under lektionerna. Hon medger dock 

att hon överlag kan urskilja vissa attitydskillnader mellan olika gymnasieprogram. Hon 

undervisar till största del elever som läser samhällsvetenskapligt program och nämner att de 

generellt sett är mer motiverade än elever som läser praktiska program. I det stora hela anser 

hon dock att elever har en positiv inställning till ämnet Idrott och hälsa. 

 

Att elever har en positiv attityd, tror hon beror på att eleverna har haft Idrott och hälsa under 

en längre period och är invanda i systemet. Lusten till att röra på sig nämner hon även som en 

faktor till den positiva inställningen. Den kvinnliga läraren säger, att hon märker 

attitydskillnader mellan de elever som har positiva respektive negativa erfarenheter med sig 

från ämnet Idrott och hälsa under tidigare skolgång. Hon menar också att lärarrollen har en 

stor påverkan när det gäller elevernas erfarenheter, som i sin tur påverkar deras inställning till 

ämnet Idrott och hälsa i sig men även lusten till att vilja röra på sig. 

 

Attitydskillnader mellan killar och tjejer förekommer, men mera på ett sådant stadium som rör 

lektionsinnehållet. Informanten menar att killar generellt sett, är mer intresserade av bollspel 

än andra aktiviteter, som t.ex. rörelse till musik. Hon har en uppfattning om att tjejer generellt 

sett, är mindre känsliga för lektionsinnehåll, utan försöker alltid delta och göra sitt bästa. 

Däremot nämner hon att vissa tjejer tycker det är jobbigt att delta under idrottsundervisningen 

då kroppsbyggnad medför viss osäkerhet inför vissa moment t.ex. redskapsgymnastik. 

 

Den kvinnliga läraren säger sig kunna se ett visst samband mellan Idrott och hälsa i skolan 

och regelbunden motion hos eleverna. Hon säger att målet med Idrott och hälsa, är att 

eleverna ska få prova på så många olika aktiviteter som möjligt, för att de ska få möjlighet att 

finna en aktivitet att utföra på fritiden. Detta tror hon sig kunna påverka, genom ett varierat 

lektionsinnehåll. Att motivera eleverna till motion på fritiden, ser hon som något väsentligt, 
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då de flesta skolor läser Idrott och hälsa för sista gången i årskurs två på gymnasiet. 

Informanten ser dock vissa svårigheter i Idrott och hälsas timplan på gymnasiet då de endast 

har en lektion på 90 minuter i veckan. Det är därför av största prioritet att motivera eleverna 

till att delta under dessa 90 minuter i veckan.  

 

Den metodik som hon tar till för att motivera sina elever är att delta aktivt i 

idrottsundervisningen är ett varierat lektionsinnehåll, där det ska finnas något för alla. 

Lektionen anpassas efter grupp och individ, där alla ska känna att de kan göra något. Den 

kvinnliga läraren, säger att det är viktigt att dela upp lektionen i flera moment, där alla får 

möjlighet till att vara aktiva. När det gäller bedömning utgår hon inte enbart efter resultat, 

utan även efter prestation utifrån den enskilda individens förutsättningar. Hon anser det 

viktigare att alla deltar och försöker göra sitt bästa. Hon utgår från kursplanen när det gäller 

vilka moment som ska ingå i idrottsundervisningen, men hon nämner också att hon lyssnar på 

vad eleverna själva vill göra och försöker planera in dessa aktiviteter i undervisningen. Detta 

anser hon som viktigt, för att höja och bibehålla elevernas motivation till Idrott och hälsa. En 

annan sak som hon belyser när det gäller att motivera eleverna, är att själv vara aktiv och delta 

då och då i själva undervisningen. 

 

Kvinnan tror absolut, att läraren kan påverka elevernas attityder både genom sin närvaro, 

lektionsinnehåll, planering, genomförande etc. Sättet som läraren arbetar på sprider energi 

runt omkring sig antingen negativ eller positiv. Det handlar om att brinna för ämnet och skapa 

en god harmoni. Detta är en viktig motivationshöjare säger hon.  

 

5.2.2 Intervjuresultat – manlig lärare 

Den manliga läraren har varit aktiv som idrottslärare i ca 2,5 år. Hans syn på andraårselevers 

attityd till Idrott och hälsa, är att de flesta har en positiv inställning. Han nämner betygen som 

en motivationshöjare, men även konkurrenssituationen inom gruppen tror han spelar in. Han 

nämner att han generellt ser vissa attitydskillnader till Idrott och hälsa mellan olika program 

och att det krävs mer av läraren för att motivera tjejer som går på ett praktiskt 

gymnasieprogram. Detta är den enda skillnaden ur ett genusperspektiv som han kan se. 

Överlag har eleverna en god inställning till att vilja röra på sig. Attityder till motion, tror den 

manliga läraren även kan bero på social bakgrund och föräldrarnas inställning nämner han 

som en faktor. 
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Ett samband mellan idrottsundervisning och regelbunden motion hos eleverna, har den 

manliga läraren svårt att tänka sig, att det inte finns. Han menar att de som är aktiva och 

framträdande i Idrott och hälsa i skolan, också är de som är mest aktiva på fritiden. Han ser 

det som ett problem, eftersom eleverna som inte regelbundet motionerar på fritiden, måste 

muntras upp och motiveras till detta för att uppnå och bibehålla god fysisk status. 

 

För att motivera sina elever i Idrott och hälsa, försöker den manliga läraren att variera sitt 

lektionsinnehåll. Han ser det som viktigt att ge alla möjlighet att känna sig duktiga under 

lektionerna. Han nämner att i bollspel är det ofta killarna som dominerar, men i andra 

aktiviteter som redskapsgymnastik och rörelse till musik, får tjejerna möjlighet att briljera 

med sina kunskaper. Ett varierat och balanserat lektionsinnehåll ger upphov till möjligheter 

för alla elever, att visa vad man kan samtidigt som det kan inspirera till motion på fritiden. 

 

Vad gäller lärarens roll om att påverka elevers attityder till ämnet Idrott och hälsa, så tror han 

definitivt att så är fallet. Det gäller inte enbart lektionsinnehållet och upplägget av hans 

lektioner, utan även lärarens inställning till ämnet och hans aktiva närvaro spelar stor roll för 

hur eleverna känner sig under lektionerna. Han nämner som ett exempel hur han fick gå in 

och vikariera för en kvinnlig idrottslärare, som skulle köra ett pass i musik och rörelse. 

Eftersom han fick reda på detta med kort varsel, så beslutade han sig för att köra ett pass 

volleyboll som han tidigare under dagen haft med en annan klass. Det blev inte så populärt 

bland tjejerna till en början, men genom hans aktiva deltagande i spelet, så förändrades deras 

attityd till positiv. Med detta vill han ha sagt att ett aktivt deltagande från lärarens sida då och 

då, kan man påverka elevernas inställning. 
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6. Resultatanalys 

I detta kapitel kommer det insamlade materialet att analyseras och kopplas till teorier som 

tidigare tagits upp i kapitel 2. 

 

6.1 Analys av bortfall 

Bortfallet i undersökningen visade sig vara 17 elever. Ett antal av dessa skulle kunna vara 

elever som är negativt inställda till Idrott och hälsa då de inte är närvarande på lektionen. Vi 

tror att en negativ inställning till Idrott och hälsa kan vara en orsak till frånvaro från 

lektionerna. Dessa 17 kan påverka resultatet till viss del, men eftersom bortfallet är lågt anser 

vi att resultatet inte är missvisande. 

 

6.2 Analys av enkät och intervju 

Som resultatet i enkäten visar syns det tydligt att majoriteten i undersökningen (102 av 115) 

har en positiv inställning till Idrott och hälsa i skolan. Det stämmer väl överens med resultatet 

som framkom i den nationella utvärderingen (2005), där ca 90 % hade en positiv attityd till 

ämnet. Den positiva inställningen till Idrott och hälsa, beror på att eleverna känner en 

rörelseglädje, men av resultatet framkommer också ett hälsoperspektiv då några motiverat sitt 

svar med, att det är nyttigt med motion och bra för kroppen att vara aktiv. Enligt Ekberg och 

Erberth (2000) är rörelseglädje en avgörande faktor, för att motionen ska bli regelbunden. Av 

resultatet i fråga, så kan det inte urskiljas att det finns några större attitydskillnader ur ett 

genusperspektiv, då de flesta i undersökningen har en allmänt positiv syn på Idrott och hälsa. 

Detta är även något som både den manliga och kvinnliga läraren påpekar i intervjuerna. 

Larsson och Redelius (2004) har kommit fram till ett liknande resultat, men de menar att det 

är större skillnader inom könen än mellan könen. Redelius påpekar dock att killar och tjejer 

kan uppleva ämnet Idrott och hälsa på olika sätt på grund av deras olikheter i intresse 

(Ericson, 2004). Av resultatet går det även skåda att lektionsinnehåll har en viss betydelse, för 

vilken inställning eleverna skaffar sig gentemot Idrott och hälsa. Av de få som har en något 

negativ inställning till ämnet, kan lektionsinnehåll ses som en faktor till detta. Detta stödjer 

Annerstedts (2007) teori om att lektionsinnehåll och planering har betydelse för hur elever 

ställer sig till ämnet. Av resultatet framkom att killar generellt sett är mer intresserade av 

bollspel medan tjejer hellre aktiverar sig med t.ex. rörelse till musik. Lärarna i 

undersökningen arbetar med ett varierat lektionsinnehåll för att det ska finnas något för alla 
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oavsett kön. Det visar att lärarna arbetar efter läroplanens (Lpo 94) krav att motverka 

traditionella könsmönster.  

 

I resultatet framkommer det även att Idrott och hälsa, enligt en elev, borde vara ett individuellt 

val då man inte har samma nytta av det som teoretiska ämnen senare i livet, och att det inte 

borde vara ett krav att vara bra på olika idrotter. Enligt Lpf -94 ska undervisning syfta till att 

finna egna sätt till att stärka den egna hälsan fysiskt, psykiskt och socialt genom hela livet. 

För att eleverna ska kunna använda sig av de inlärda kunskaperna i livet, menar Annerstedt 

(2007) att lektionsinnehållet måste vara betydelsefullt för eleverna. 

 

Ekberg och Erberth (2000) säger att regelbunden motion på lagom nivå är avgörande för att 

en människa ska uppnå en god hälsa. Enkätresultatet på fråga 3 var mycket positivt då 50 av 

53 killar och 57 av 62 tjejer svarade att de motionerar eller utövar någon idrott på fritiden. 

Swartling-Widerström (2005) påpekar, att föreningslivet har ersatt spontanidrottandet och 

anser att Idrott och hälsa ska stimulera barn och ungdomar, att idrotta på egen hand utan 

inblandning av vuxna. Detta kan kopplas till vår undersökning, där endast ett fåtal killar 

motionerar på egen hand. Redelius påpekar att det finns brister i ungdomars intresse för 

rörelse och motion, och menar att skolan har en uppgift att uppmuntra och stimulera elevens 

rörelseglädje, för att fylla avsaknaden av spontanidrott och motion på egen hand (Ericson, 

2004). 

 

Enligt påstående 4 i enkäten, om att Idrott och hälsa i skolan har bidragit till att eleverna 

motionerar regelbundet, går det att urskilja att Idrott och hälsa i skolan har liten inverkan på 

tjejernas regelbundna motionerande och idrottsutövande. Lpf 94 betonar att ämnet ska leda till 

rörelseglädje utanför skolan och syfta till att elever finner egna sätt till att stärka den egna 

hälsan genom hela livet. Kommentarer från ett antal elever i vår enkätundersökning visar 

dock på att, oavsett om eleverna idrottar/motionerar i förening eller på egen hand, har 

idrottsundervisningen i skolan inte bidragit till varken mer eller mindre motion/träning på 

fritiden. I intervjun säger den kvinnliga läraren, att ett av målen med Idrott och hälsa, är att 

eleverna ska få prova på så många olika saker som möjligt, för att finna en aktivitet att utföra 

på fritiden. Att motivera eleverna till regelbunden motion på fritiden ser hon som något 

väsentligt och viktigt. Den manlige läraren i intervjun, säger att sambandet mellan 

idrottsundervisning och regelbunden motion, är näst intill obefintligt och han tillägger att de 

som är mest aktiva på idrottsundervisningen, också är de som är mest aktiva på fritiden. Detta 
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ser han som ett problem, då de som inte motionerar regelbundet på fritiden, måste muntras 

upp, motiveras och inspireras för att uppnå en god fysisk hälsa genom regelbunden motion. 

Annerstedt (2007) anser att det ställs vissa krav på läraren för att väcka lust till motion även 

utanför skolan. Ett av kraven är att eleverna måste befinna sig i en god inlärningsmiljö och får 

erfara känsla av att lyckas. Han anser att saker som att lära känna eleverna, visa uppskattning 

och respekt för eleverna underlättar till att få dem att motionera regelbundet utanför skolan. 

 

Vårt resultat visar att lärarens roll har stor betydelse, för vilken attityd eleverna skaffar sig till 

ämnet. Eleverna anser, att det är upp till läraren att motivera alla elever och att lärarens 

inställning till sitt ämne, smittar av sig på gruppen som helhet. Annerstedt (2007) skriver att 

motivationsfaktorn är ett verktyg för en god inlärningsmiljön. För att lyckas motivera sina 

elever, och skapa en god inlärningsmiljö, så nämner han även att relationen till eleverna och 

ett utmanande lektionsinnehåll av skiftande karaktär, har en stor betydelse. Faktorn av ett 

varierande lektionsinnehåll, framhävs som en motivationsfaktor av några elever i resultatet. 

Enligt Colnerud och Granström (2002), ska eleven och lärandet placeras i centrum och det är 

enligt de yrkesetiska principerna lärares skyldighet, att hjälpa eleverna att uppnå sina 

personliga mål.  

 

Tinning m.fl. (1993) skriver att om läraren uppfattas som dålig från elevens synvinkel, så 

påverkar detta inlärningssituationen i negativ riktning. Detta stödjer resultatet som framkom i 

frågan angående lärarens påverkan för elevens attityd.   

 

I resultatet framkom även att det är lärarens uppgift att planera och organisera lektionerna på 

ett seriöst och gynnsamt sätt.  

 
Kille 
”Om något är oorganiserat och flummigt blir man inte lika intresserad och motiverad. Om något 
är bra upplagt och tydligt blir man mer intresserad och uppmärksam.” 

 

Som Tinning m.fl. (1993) sagt, krävs det mycket av läraren angående organisering och 

planering, för att erhålla en god inlärningsmiljö. Problem i undervisningen kan förhindras i 

planeringsstadiet och för läraren är det viktigt att ha förståelse för att problem kan uppstå. 
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6.3 Likheter och skillnader mellan manlig och kvinnlig lärare 

Både den manlige och kvinnliga läraren uppfattar elevernas attityd till ämnet Idrott och hälsa 

som positiv, men tillägger att de kan urskilja vissa attitydskillnader mellan olika program. De 

tycker att generellt sett, är de elever som läser ett teoretiskt program mer motiverade till Idrott 

och hälsa än de som läser ett praktiskt program. En studie av Sollerhed (2000), visar att det 

finns skillnader mellan elever som läser teoretiska eller praktiska program vad gäller dereas 

fysiska kapacitet. Den kvinnliga läraren säger sig se ett visst samband mellan Idrott och hälsa 

i skolan och regelbunden motion, och påpekar det hör till skolans uppgift att stimulera 

eleverna till aktivitet på fritiden. Den manlige läraren har svårt att se att det inte finns ett 

samband mellan idrott i skolan och regelbunden motion. Han anser att även social bakgrund 

och föräldrarnas inställning till motion påverkar elevens attityd till motion. Det är något som 

även Ekberg och Erberth (2000) påvisar. Vidare tillägger även den manlige informanten att 

det gäller att motivera och uppmuntra de elever som är stillasittande på fritiden, till en fysiskt 

aktiv fritid. Båda lärarna anser att ett varierat och balanserat lektionsinnehåll, kan bidra till 

ökad aktivitet på fritiden och den kvinnliga menar att ju fler saker de får prova på, desto större 

chans är det att de upptar någon motionsaktivitet på fritiden. 

 

Båda lärarna har liknande strategier för att höja motivationen hos eleverna, där saker som att 

alla ska känna att de kan göra något. Den manlige läraren säger, att ge alla möjlighet att känna 

sig duktiga och kunna visa framfötterna. Han menar dock att även betyg och 

konkurrenssituationen i gruppen, kan påverka motivationen, något som den kvinnliga läraren 

inte nämner. Även vad det gäller huruvida läraren kan påverka elevernas attityd till ämnet är 

de inne på samma spår. Båda menar att lektionsinnehåll, genomförande och upplägg påverkar 

elevernas attityd, men även lärarens inställning och attityd, eftersom dessa lätt smittar av sig 

på eleverna. Det gäller att brinna för ämnet och skapa en god harmoni säger den kvinnliga 

läraren. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet vi fått fram av vår undersökning och knyta an 

till forskningsbakgrunden. Vi kommer även föra en metoddiskussion. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Eftersom undersökningen var både av kvantitativ och kvalitativ sort, valdes både enkäter och 

intervjuer som metod. Anledningen till att vi valde dessa metoder är att de ansågs som 

lämpliga för att uppnå syftet med studien. Efter att vi sammanställt resultatet av 

enkätundersökningen ansåg vi att två av frågorna hamnade utanför vårt syfte. Dessa två frågor 

ingår inte i resultatet eftersom frågorna inte ger någon ny och väsentlig information för att 

uppnå syftet. Det kan bero på att vi gjorde en missbedömning när vi utformade enkätfrågorna 

två och fem. Frågorna två och fem hade för avsikt att ge oss information som kunde vara 

intressant för vår studie, men datan visade sig vara överflödig. Eftersom vi var närvarande när 

eleverna svarade på enkäten, anser vi att resultatet inte är missvisande då vi varit där och 

besvarat elevernas frågor kring enkäten. Härmed har vi minskat risken för att frågorna 

missförstås av eleverna. 

 

Resultatet av intervjuerna hamnade inom ramarna för vårt syfte. Vi tror att en av 

anledningarna till detta goda resultat var att vi var väl förberedda med eventuella följfrågor. 

Dessutom fick de intervjuade lärarna läsa frågorna några minuter innan intervjun 

genomfördes och komma med frågor om något skulle vara oklart. Detta för att undvika 

missförstånd under intervjuns gång. 

 

7.2 Stillasittande livsstil eller inte? 

Anledningen till att vi genomförde vår studie är att vi ser ett problem med dagens 

stillasittande samhälle. Studier visar att kroppen inte mår bra av denna samhällsutveckling och 

vi anser därför att skolan, och framförallt, ämnet Idrott och hälsa har en viktig uppgift att 

främja rörelseglädje för att motverka denna livsstil. Lpf 94 säger tydligt, att eleven ska få 

kunskap om kroppen och genom upplevelser utveckla rörelseglädje och innebörden av en 

sund livsstil. Undervisningen ska syfta till att eleverna, finner sätt till att uppnå och bibehålla 

en god hälsa. Annerstedt m.fl. (2001) nämner att ämnet har fått ett tydligare hälsoperspektiv 

men samtidigt finns det inga riktlinjer om vad hälsoperspektiv innebär i praktiken. Detta är ett 
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problem då det finns flera sätt att se på hälsa. Skulle innebörden av ordet hälsoperspektiv 

tydliggöras tror vi det skulle bidra till att fler elever upptar en sund livsstil.  

 

När Lpf 94 infördes fick den obligatoriska Idrott och hälsan mindre antal timmar på schemat, 

den försvunna tiden kompletterades med införandet av ”elevens val”, där eleven har möjlighet 

att välja idrottsliknande aktiviteter. Vi tycker precis som Raustorp (2004) att det medför 

problem eftersom det är högst troligt att elever som är inaktiva på fritiden inte väljer 

idrottsliknande aktiviteter på elevens val. Tidstilldelningen av Idrott och hälsa kan komma att 

påverka deras livsstil om de inte utövar motion frivilligt. Den kvinnliga läraren i intervjun 

säger att det därför är av högsta prioritet att motivera eleverna till att delta på 

idrottslektionerna. Det anser vi som nödvändigt om man ska kunna motivera eleverna till 

regelbunden motion på fritiden. Kan eleverna motiveras till att komma på idrottslektionerna 

kan de lika väl motiveras till regelbunden motion. Detta tycker vi är ett av idrottslärarens 

absolut viktigaste uppdrag. 

 

7.3 Krav på idrottslärare 

För att motverka en inaktiv livsstil krävs att läraren kan motivera eleven för att få den att 

känna rörelseglädje. Enligt tidigare undersökningar framkommer det, att kraven på 

idrottsläraren har ökat vad gäller pedagogisk kunskap. Annerstedt (1995) skriver att läraren 

måste ha idrottsliga förmågor. Enbart idrottslig eller pedagogisk kunskap räcker inte för att, 

kunna genomföra en meningsfull lektion med eleverna, anser vi. För att uppnå en meningsfull 

lektion krävs en kombination av dessa två, samt kunskap om att skapa ett klimat som bidrar 

till god inlärning. Annerstedt (2007) säger att skapa en god inlärningsmiljö handlar om att 

man individualiserar, visar ömsesidig uppskattning och respekt mellan elever och lärare. Som 

vi ser på det är det viktigt att få eleverna att förstå vikten av respekt i det dagliga livet. En 

meningsfull lektion för oss är när samtliga elever får ut något av lektionen samtidigt som de 

känner glädje. Detta tror vi är en grundpelare till om de ska uppta någon form av regelbunden 

motion på fritiden.  

 

Om en elev uppfattar läraren som dålig kommer denna elev inte vara lika samarbetsvillig 

gentemot den läraren och då kan det uppstå problem när läraren ska undervisa i klassen, 

menar Tinning (2003). Att vara omtyckt av alla är inte lätt men man har kommit en bra bit på 

vägen, om man kan tillämpa yrkesetiska principer som Colnerud och Granström (2002) tar 

upp.  
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Det ska inte undervärderas vad en god planering kan betyda för att uppnå en god 

inlärningsmiljö, anser Tinning m.fl. (2003). Han menar att organisation av redskap, plats och 

aktivitet är förutsättningar för att uppnå en god inlärningsmiljö. Enligt Rønholt (Annerstedt 

m.fl. 2001) är erfarenhet ett nyckelord eftersom man kan kontrollera oväntade situationer, 

som uppstår då allt inte blir som planerat. Det kan vara svårt för oss att förstå erfarenhetens 

betydelse då vi inte har varit ute i den pedagogiska verksamheten särskilt mycket. Men vi har 

märkt att den erfarenheten vi har fått genom VFU (verksamhetsförlagd utbildning), har 

bidragit till en slags undermedveten utveckling, som har gjort undervisningssituationer mer 

lätthanterliga.  

  

7.4 Lärarens betydelse för motivation och attityd till Idrott och hälsa 

I vårt resultat fick vi fram att de flesta elever som deltog i vår undersökning har en positiv 

attityd till ämnet Idrott och hälsa. Det är något som den nationella undersökningen (NU 03) 

också kom fram till. Enligt kommentarerna från vår undersökning är anledningen till den 

positiva inställningen framförallt att de anser att ämnet är roligt, nyttigt att röra på sig och att 

det är trevligt med ett avbrott från de teoretiska ämnena. En anmärkningsvärd sak är att 

lektionsinnehållet nämns som en faktor till deras attityd, både negativa och positiva, trots att 

vi tydligt, vid genomförandet, förklarade att de ska bortse från detta. Detta tyder på att 

lektionsinnehållet har en väldigt stor betydelse och därför är variation enormt viktigt i 

lektionsplaneringen, vilket de båda lärarna också antyder. 

 

Det framkom, både av lärare och elever, ett visst könsmönster när det gäller 

lektionsinnehållet. Könsmönstret baseras på tjejer och killars olika intressen. Kvinnan i 

intervjun nämner att tjejer generellt sett är mindre känsliga för lektionsinnehållet. Kan det 

vara så att Idrott och hälsa under en längre period dominerats av aktiviteter som är mer 

inriktat till killar än till tjejer? Detta skulle kunna vara en faktor till att killarna är mer känsliga 

eftersom de är vana att utöva aktiviteter som passar dem. 

 

Bortser man från lektionsinnehållet går det inte utläsa några större attitydskillnader mellan 

könen. De som är positiva, oberoende av kön, har liknande kommentarer till varför de är 

positiva till ämnet. Detta könsmönster anser vi läraren kan påverka genom en varierad 

undervisning. Vi menar att läraren måste utgå från läroplanen, men även anpassa 

undervisningen genom elevinflytande.  
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Av intervjuundersökningen kom det fram att attitydskillnader till ämnet Idrott och hälsa 

mellan praktiska och teoretiska gymnasieprogram förekommer. Det framkom att de elever 

som läste ett teoretiskt program generellt sett hade en mer positiv attityd till Idrott och hälsa 

än de elever som läste ett praktiskt program. Det är en sak som är viktig att ha i åtanke för oss 

i vår kommande yrkesroll. Vi menar att det är viktigt att vara flexibel i sitt arbetssätt för att 

motivera elever oberoende av vilket program de läser. 

 

Enligt resultatet (påstående 6) stämmer det att lärarens betydelse för attityder är stor. Därför är 

det för läraren viktigt att ha detta i åtanke när planeringen görs eftersom det har så pass stor 

betydelse för elevernas attityd till ämnet. En negativ attityd till ämnet tror vi leder till ökad 

risk för ett stillasittande liv. Kommentarerna som vi tagit del av visar att många elever menar 

att det är lärarens uppgift att motivera dem genom en god planering och ett bra upplägg. 

Idrottslärarens engagemang till ämnet är också ett nyckelbegrepp som nämns av båda lärarna, 

men även eleverna, då energin smittar av sig. Detta är något vi ser som naturligt och vi tror att 

läraren genom sin närvaro sprider signaler runt omkring sig som har påverkan på sin 

omgivning.  

 

Av intervjuundersökningen framgår det att elevinflytande är en viktig del för att höja och 

bibehålla elevers motivation. Det är viktigt att läraren har ett öppet förhållningssätt och 

lyssnar på vad eleverna har att säga. Det kan röra sig om aktiviteter som eleverna vill utföra, 

men även små förändringar som rör aktivitetens förutsättningar (regler, antal spelare på plan).   

 

Ekberg och Erberth (2000) säger, att attityder utvecklas genom upplevelser, vi anser att det är 

lärarens uppdrag att skapa upplevelser i Idrott och hälsa som leder till motivation hos 

eleverna. Detta för att de ska känna nyfikenhet och glädje att delta på lektionerna som 

förhoppningsvis leder till regelbunden motion. Detta kan enligt den kvinnliga läraren i 

intervjun ske genom att eleverna får prova på olika saker för att finna en aktivitet att utöva på 

fritiden. 

 

7.5 Idrott och hälsa som inspirationskälla för att motivera elever till 

motion 

Vi tror att Idrott och hälsa påverkar elevernas motionsvanor utanför skolan på fritiden. 

Resultatet (Figur 1) som vi fått fram visar att Idrott och hälsa i skolan påverkar killarnas 

regelbundna motion mer än tjejernas. Ungefär 50 % av killarna har kryssat i ruta 4, 5 eller 6 



 39

på skalan. Endast 13 av 62 (21 %) tjejer har kryssat i ruta 4, 5 och 6. Att resultatet ser ut som 

det gör kan beror på flera saker. Vi har, genom tidigare diskussion, fått fram att 

lektionsinnehållet är viktigt både för elevernas motivation och attityd till ämnet. Det kan vara 

så att lektionsinnehållet är mer riktat till killarna, vilket gör att Idrott och hälsa i skolan har 

bidragit till deras regelbundna motion i större utsträckning än tjejernas. 

 

En tjej som menar att Idrott och hälsa har påverkat hennes regelbundna motion, säger att det 

beror på att de har en idrottsuppgift, som innebär att man ska motionera på fritiden. Denna typ 

av uppgift tycker vi är bra så länge som den har ett syfte. Aktiviteten ska inte bara utföras för 

sakens skull utan den ska utföras i lärosyfte. Uppgiften tycker vi ska kunna sättas in i ett 

hälsoperspektiv då det i grund och botten är det som Idrott och hälsa handlar om. Om 

aktiviteten saknar syfte tror vi det finns stor risk att elever blir mindre motiverade både till 

själva uppgiften men även till Idrott och hälsa. De tjejer som svarat att Idrott och hälsa inte 

påverkar deras regelbundna motion, kan bero på att lektionsinnehållet inte är lika intressant 

för dem, vilket gör att de inte fastnar för det i samma utsträckning som killarna. En tanke som 

slår oss är att Idrott och hälsa kanske skulle vara organiserat på ett annorlunda sätt för att 

tillgodose elevernas behov bättre. Det skulle kunna röra sig om striktare ramar för vilka 

moment som skall ingå i Idrott och hälsa, skolor som är inriktade på profiler inom Idrott och 

hälsa, som t.ex. rörelse till musik, bollsporter, kost och hälsa etc. Vi tror också att lärarens 

metodik har en stor betydelse för hur intressant eleverna uppfattar lektionen, vilket även en 

elev påpekar: ”Om något är oorganiserat och flummigt blir man inte lika intresserad och 

motiverad. Om något är bra upplagt och tydligt blir man mer intresserad och uppmärksam.”  

 

En uppfattning vi bildat oss under vår VFU, är att tjejer generellt sett, är mindre 

tävlingsinriktade än killar och det kan vara en anledningen till att fler tjejer än killar 

motionerar på egen hand. 
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8. Slutsatser och vidare forskning 

De slutsatser vi kan dra genom vår studie är att majoriteten av eleverna har en positiv attityd 

till Idrott och hälsa. Angående attitydskillnader mellan tjejer och killar råder det inga direkta 

skillnader, förutom på en punkt, nämligen lektionsinnehållet. Det går att urskilja ett 

könsmönster när det gäller lektionsinnehållet och det baseras på tjejers och killars olika 

intressen. Av intervjuundersökningen framkommer att attitydskillnader är större mellan 

teoretiska och praktiska gymnasieprogram där de teoretiska programmen över lag har en mer 

positiv inställning till Idrott och hälsa. Attityder till Idrott och hälsa kan bero på många 

faktorer men det som framkommer i studien är framförallt följande: 

 

• Lärarens metodik som bl.a. innebär planering, upplägg, organisation 

• Lärarens engagemang för ämnet 

• Lärarens förmåga att motivera eleverna 

• Lektionsinnehåll 

• Elevens tidigare erfarenheter till Idrott och hälsa 

 

Till viss del leder undervisning i Idrott och hälsa till regelbunden motion, framförallt hos 

killarna, men många elever framhäver att de skulle motionerat på egen hand utan Idrott och 

hälsa i skolan. Resultatet visar att Idrott och hälsa har i större utsträckning bidragit till 

killarnas regelbundna motion. 

 

En intressant sak att forska vidare om är varför tjejer motionerar på egen hand i större 

utsträckning än killar. Kan det bero på tävlingsinstinkt eller medias framställning av kvinnan? 

En annan sak som är intressant ur forskningsperspektiv är om Idrott och hälsa påverkar 

elevens kost och levnadsvanor. 
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9. Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilka attityder elever som går andra året på gymnasiet 

har till ämnet Idrott och hälsa och idrottsläraren kan påverka dessa attityder genom metodik. 

Utöver det ovan nämnda ämnar studien ta reda på om det finns samband mellan regelbunden 

motion och Idrott och hälsa. Studien visar också om det finns skillnader i attityder ur ett 

genusperspektiv. 

 

I ett allt mer stillasittande samhälle blir det allt viktigare med motion. Dagens ungdomar har 

en tendens att välja spontana aktiviteter som innebär en mindre aktiv livsstil sett från ett 

fysiskt perspektiv. Dessutom är 25 % av den vuxna befolkningen mycket lite aktiva på 

fritiden och övervikt sprider sig längre ner i åldrarna. För många är Idrott och hälsa i skolan 

den enda motion de får och enligt Lpf 94 ska idrottsundervisningen syfta till att eleven finner 

egna sätt, att stärka den egna hälsan på. 

 

I studien användes enkätundersökning och intervjuer för att uppnå syftet. I enkäten deltog 115 

elever som går andra året på gymnasiet på en skola. För att få fram hur läraren genom 

upplägg, genomförande, planering och organisation arbetar för att påverka elevernas attityder, 

gjordes djupintervjuer med två lärare. 

 

Resultatet visar att de flesta eleverna som deltog i undersökningen har en positiv attityd till 

Idrott och hälsa. Studien visar att det inte finns några större attitydskillnader mellan tjejer och 

killar, däremot finns det attitydskillnader inom könen. Resultatet visar också att 

lektionsinnehållet har en stor påverkan på elevernas attityd, detta trots att vi ville få eleverna 

att bortse från lektionsinnehållet i enkäten. Att Idrott och hälsa påverkar elevernas 

regelbundna motion är något mer påtagligt hos killarna än tjejerna. 

 

Resultatet från intervjuerna påvisar att de tillfrågade lärarna arbetar efter konstens alla regler 

för att få eleverna till regelbunden motion. Detta gör de genom god planering, varierande 

upplägg och en positiv inställning. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Enkätundersökning 
Läs noga igenom frågorna och fundera innan du svarar. Svara genom att sätta ett kryss i den 
ruta som stämmer med din uppfattning. Motivera där det efterfrågas. Om utrymmet inte 
räcker till var god använd baksidan. 
 
Jag är Kille     
 Tjej    
 
1. Är du positivt eller negativt inställd till ämnet idrott och hälsa? Positivt    
 Negativt   
 Varken eller   
Varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Anser du att idrott och hälsa ska vara ett obligatoriskt skolämne?   
Ja   
Nej   
Kan inte ta ställning – vet ej  
 
Varför tycker du så? 
 
 
 
 
 
 
3. Motionerar/utövar du någon idrott regelbundet på fritiden? Ja   
 Nej   
Om ja: 
 Medlem i förening  Motion på egen hand (t.ex. promenad, cykling)  
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4. Idrott i skolan har bidragit till att jag motionerar regelbundet (sätt kryss på skalan). 
 
Instämmer inte alls 1.  2.  3.  4.  5.  6.   Instämmer helt 
 
Motivera: 
 
 
 
 
 
 
5. Hur har du upplevt idrott och hälsa under din gymnasietid? Enbart negativt   
 Mest negativt    
 Mest positivt    
 Enbart positivt   
 
6. Lärarens upplägg och genomförande av lektionen påverkar min attityd till ämnet. 
Med upplägg och genomförande menar vi inte lektionsinnehållet i sig utan hur lektionsinnehållet är planerat och 
organiserat. Alltså hur en specifik aktivitet genomförs och planeras av läraren (t.ex. basketlektion, dans, 
redskap). 
 
Instämmer inte alls 1.  2.  3.  4.  5.  6.   Instämmer helt 
 
Motivera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Andreas Hulte & Mikael Balazs 
Högskolan Kristianstad 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 

 

1. Vilken attityd anser du andraårselever har till ämnet idrott och hälsa under sin skolgång på 

gymnasiet?  

 

2. Vad tror du dessa attityder beror på? 

  

3. Kan du urskilja attitydskillnader ur ett genusperspektiv? Vad tror du detta beror på? 

  

4. Finns det samband mellan undervisning i idrott och hälsa och regelbunden motion? Kan du 

urskilja ett mönster hos eleverna? 

 

5. Hur arbetar du för att motivera dina elever i idrott och hälsa? Tar du detta i akt när du 

planerar dina lektioner? 

  

6. Tror du lektionernas upplägg och genomförande kan ge upphov till negativa/positiva 

attityder och kan lärare genom olika strategier påverka attityder? 

 


