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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om underkända elevers upplevelser av 

och uppfattningar kring kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Frågeställningarna som 

behandlas är: ”Hur upplever eleverna kursens innehåll i allmänhet och förhållandet mellan teori 

och praktik i synnerhet?”, ” Hur uppfattar eleverna kursens innehåll avseende hälsa och vad 

anser de själva är att ha god hälsa?” samt ”Vad lyfter eleverna fram som anledningar till att de 

inte fick godkänt i kursen?” Studien genomfördes med fyra kvalitativa intervjuer med fyra 

elever, två tjejer och två killar, som alla har fått underkänt i kursen Idrott och hälsa 1 på 

gymnasiet. Alla elever är över 18 år och går på olika skolor i Stockholms län.  

 

Hälsa och idrott är två begrepp som kan definieras på olika sätt utifrån olika perspektiv. Hälsan 

är vidare något som har spelat och spelar en viktig roll för idrottsämnet och dess innehåll. Det 

framkommer vidare i den tidigare forskningen att lärare och elever lyfter hälsoaspekten som en 

viktig del av innehållet i kursen samt att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på elevers 

skolresultat. Den teoretiska utgångspunkten i arbetet är sociokulturell teori om språket mellan 

lärare och elev i undervisningen.  

 

Studien har bidragit till ökad kunskap om underkända elevers upplevelser av och uppfattningar 

kring kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet genom att konstatera att de är relativt positivt 

inställda till kursen och dess innehåll. Resultatet visar att eleverna inte har en gemensam syn på 

kursen och dess innehåll men trots att eleverna blivit underkända så anser de kursen vara viktig, 

särskilt med avseende på en ökad förståelse för vad god hälsa är. Resultatet visar att eleverna 

visade en förståelse för vad god hälsa är även om deras perspektiv på hälsa skiljer sig åt, både 

teoretiskt och praktiskt. Flera elever kände till gymnasiets mål med att lära ut kunskap om hälsa. 

Studien har vidare bidragit till ökad kunskap om underkända elevers upplevelser av och 

uppfattningar kring kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet genom att konstatera att de hade 

någon typ av svårighet i kursen, antingen med den teoretiska eller fysiska delen. Det i kursen 

som orsakar svårigheter skiljer sig också mellan eleverna, vilket förutom elevernas privata 

problem kopplas samman med att de inte uppnådde ett godkänt betyg.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa 1, gymnasiet, GY 11, elevers upplevelse, kvalitativa intervjuer, 

hälsa  
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Inledning 

Jag har arbetat som idrottslärare i snart fyra år. Att bli lärare i idrott och hälsa var ett självklart 

val i och med mitt stora intresse för just idrott och hälsa. Att arbeta som idrottslärare är något 

som jag trivs väldigt bra med. Ändå är det något som ofta bekymrar mig i mitt jobb. Jag har 

alltid flera elever som inte uppnår godkänd nivå i kursen. Anledningarna till att eleverna inte 

uppnår godkänt är olika. Jag har försökt att hjälpa eleverna så gott jag kan och försöker alltid 

göra dem så delaktiga som möjligt. Jag har många gånger frågat eleverna till exempel: ”Är det 

svårt?”, ”Vad är det som är svårt?”, ”Hur kan vi göra det lättare för dig?”, ”Kan vi anpassa 

undervisningen på något sätt?”. Ofta får jag svar i stil med: ”Hubbe, det är lugnt jag fixar det”. 

Dessvärre fixas det väldigt sällan. Något annat intressant i kursen idrott och hälsa 1 är att jag 

ofta hör från elever att den är ”chill” eller ”lalish”, med vilket de menar att kursen inte är ”svår” 

och att den är ”oseriös”. Och ja, jag tycker att en del elever inte tar kursen på så stort allvar. En 

del elever väljer bort idrott och hälsa 1 från schemat eller tar strategiskt underkänt i kursen 

eftersom de ändå kan få ut en gymnasieexamen utan godkänt i idrotten. När jag började på min 

nuvarande skola och tog över jobbet från den tidigare idrottsläraren lyckades jag hjälpa ett 30-

tal elever som riskerade att få F i kursen. 

 

Utöver mitt personliga intresse för skolämnet idrott och hälsa, så finns det idag ett intresse från 

forskarvärlden. Dels har det undersökts hur elever i olika årskurser uppfattar ämnet och dess 

innehåll samt undervisningen, dels hur lärare tolkar ämnet. Quennersted (2006) visar bland 

annat att det hälsorelaterade innehållet i ämnet främst handlar om att undervisningen ska 

stimulera till goda vanor avseende fysisk aktivitet och kost, men också att undervisningen i 

ämnet ska ge fysisk träning. Eleverna i årskurs 9 har visats ha en god förståelse av vad hälsa är 

och anser att idrottsämnet bör inrymma både fysiska och psykiska aspekter (Ahlberg, 2015). 

Elever anser det vara viktigt att ha kunskap om ämnet, men även att betygssystemet i idrotten 

är orättvist (Wiker, 2017). Dock visar studien att idrottsläraren är den viktigaste läraren inom 

skolan, enligt eleverna. Ekberg (2009) kommer fram till att den begreppsliga kunskapen 

dominerar innehållet i ämnet. Londos (2010) konstaterar att idrott som utövas på fritiden har 

haft ett stort inflytande på idrottsundervisningen. Ytterligare en intressant aspekt av skolidrotten 

är att det finns ett vetenskapligt stöd att rekommendera daglig idrott i grundskolan eftersom det 

förbättrar just elevernas skolresultat (se Fritz, 2017). 
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Vi kan således konstatera att det finns en uppsjö studier om hur lärare och elever uppfattar 

kursen idrott och hälsa och hur skolidrotten kan motiveras i ett större perspektiv. Något som 

inte verkar finnas mycket kunskap om är hur elever som fått underkänt i kursen uppfattar den. 

Har dessa elever verkligen förstått vad ämnet idrott och hälsa handlar om? Jag avser därför med 

denna studie bidra till en ökad kunskap om just dessa elevers upplevelser av och uppfattningar 

kring kursen.   
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Bakgrund 

I detta kapitel ger jag en bakgrund till ämnesområdet. Jag redogör för gymnasieskolans kursplan 

för idrott och hälsa samt studieresultat för gymnasieskolan 2018. Jag diskuterar vikten av 

elevers inflytande och delaktighet i undervisningen samt redogör även för olika perspektiv på 

begreppen hälsa och idrott. 

Gymnasieskolans kursplan för idrott och hälsa  

I gymnasieskolans kursplan för ämnet Idrott och hälsa (Kursplan för idrott och hälsa, 2011) 

beskrivs syftet med ämnet, vad undervisningen i ämnet ska innehålla samt vilka olika 

kunskapskrav som eleverna ska uppnå för att få respektive godkända betyg. Kursen idrott och 

hälsa 1 omfattar sju punkter som beskriver vad eleverna ska ges förutsättningar att utveckla 

under kursen. Inledningsvis ska eleverna utveckla förmåga att planera och genomföra fysiska 

aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. Eleverna ska även 

utveckla förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer 

samt utveckla kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för 

kroppslig förmåga och hälsa. Vidare står det i kursplanen att ett annat syfte med ämnet är att 

eleverna ska utveckla förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska 

aktiviteter samt utveckla kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser. Vidare ska eleverna i kursen utveckla förmåga att etiskt ta ställning i frågor 

om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande. 

Avsluningsvis formuleras det i kursplanen för idrott och hälsa att eleverna i kursen ska utveckla 

kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser samt 

utveckla förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur 

miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. Den ergonomiska delen är återkommande i 

andra ämnen men är mest fördjupat inom kursen Idrott och hälsa 1 och 2. 

Studieresultat för gymnasieskolan 2018  

Skolverket gav i slutet av 2018 ut en rapport (Skolverket, 2018) som beskriver studieresultaten 

för gymnasieskolan år 2018. Enligt rapporten ökar andelen elever som börjar nationella 

program och tar examen inom tre år. År 2017 genomförde 75,2 procent av eleverna 

gymnasieskolan med en examen inom tre år och föregående år, år 2018, hade denna andel ökat 

till 76,1 procent. Enligt rapporten har även resultaten för årskullarna som slutfört sin 
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gymnasieutbildning med den nu gällande läroplanen för gymnasieskolan (GY 11) ökat kraftigt. 

Fem årskullar har slutfört GY 11 och andelen elever som börjat nationella program och tagit 

examen inom tre år har ökat från 71,4 procent år 2014 till 76,1 procent år 2018. Skolverket 

skriver i rapporten att de förbättrade resultaten enligt en analys kan ha flera olika förklaringar. 

Dels har det genomsnittliga meritvärdet från grundskolan successivt ökat för varje elevkull, 

andelen elever som byter från ett nationellt program till ett annat har minskat och en större andel 

elever klarar de kurser som måste vara godkända för att få examen.  

 

För att få en godkänd examen måste eleverna uppfylla krav i form av visst antal poäng samt 

betyg. För att få en yrkesexamen från gymnasieskolan krävs betyg från en utbildning som 

omfattar 2500 poäng varav godkända betyg i 2250 poäng samt godkända betyg i kurserna 

svenska eller svenska med andraspråk 1, engelska 5, matematik 1 (a), godkänt gymnasiearbete 

samt programgemensamma kurser om 400 poäng. För att få en högskoleförberedande examen 

krävs samma antal poäng som i en yrkesexamen med godkända betyg i kurserna svenska eller 

svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1 (b eller c) samt godkänt 

gymnasiearbete (Skolverket, 2018). Således krävs inte godkänt i kursen Idrott och hälsa 1 för 

att få en gymnasieexamen men däremot kan godkänt i kursen vara en del i de godkända poängen 

som behöver uppnås för att få en examen.   

Elevernas delaktighet och inflytande i undervisningen 

Skolverket (2015) skriver i kunskapsöversikten ”Delaktighet för lärande” att det finns ett nära 

samband mellan elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet i undervisning och 

kunskapsresultaten i skolan. Genom att eleven får möjlighet att vara delaktig och ha inflytande 

involveras eleven i undervisningen och motivationen och ansvarstagandet ökar på så sätt hos 

eleven. Detta skapar förutsättningar för bättre kunskapsresultat. Enligt kunskapsöversikten 

visade en granskning av Skolinspektionen att det finns ett stort behov av att utveckla elevernas 

delaktighet och inflytande i skolan. Enligt Skolinspektionen är elevernas delaktighet och 

inflytande mycket litet på grund av att lärarna känner osäkerhet kring hur de ska involvera 

eleverna på ett bra sätt. Kunskapsöversikten lyfter fram att elevernas delaktighet och inflytande 

inte handlar om att lämna över ansvaret till eleverna utan att det handlar om en kontinuerlig 

process i undervisningen.  
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I läroplanen för gymnasieskolan (GY 11) beskrivs elevernas rätt till inflytande över 

utbildningen. I läroplanen står det att eleverna enligt skollagen ska ges inflytande över 

utbildningen. Vidare står det formulerat att eleverna fortlöpande ska stimuleras att ta aktiv del 

i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem samt 

ska eleverna alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för 

deras inflytande över utbildningen. Vidare formuleras elevernas rätt till inflytande i mål och 

riktlinjer där ett av skolans mål för varje elev är att eleven aktivt utövar inflytande över sin 

utbildning och det inre arbetet i skolan.  

 

Elevers möjlighet men även rätt att få vara delaktig och ha inflytande över sin utbildning 

formuleras således både i skollagen och läroplanen för gymnasieskolan. Samtidigt går det som 

nämnts att se hur elevens skolresultat påverkas positivt av att de får vara just delaktiga och ha 

inflytande över sin utbildning. Mot bakgrund av detta anser jag det intressant att undersöka hur 

elever upplever kursen.  

Definitioner av idrott och hälsa 

Två centrala begrepp i denna studie är hälsa och idrott. Det är två begrepp som kan definieras 

på olika sätt. Quennersted (2007) skriver i sin avhandling ”Att lära sig hälsa” att hälsa är svårt 

att definiera eftersom hälsa kan ses på många olika sätt samt att hur vi ser på hälsa även är något 

som förändras över tid. Historiskt sett har det moraliskt normativa samt det vetenskapligt 

normativa perspektivet varit dominerande. Det moraliskt normativa perspektivet framhåller ett 

idealtillstånd och beskriver hur man bör och inte bör leva för att stäva efter idealtillståndet. Det 

kan även sägas utgå från samhällsnormer i termer av beteende och moral koder, till exempel 

hur man ser ut (överviktig, undernärd, moraliskt betande, sexuell läggning, genus och 

kroppsform). Quennersted lyfter vidare fram att det vetenskapligt normativt förhållandet till 

hälsa istället domineras av sökandet efter den objektiva sanningen om hälsa. Den vetenskapliga 

normativa definitionen av hälsa gör till skillnad från det moraliska perspektivet en åtskillnad 

mellan fakta och värden samt mellan kroppen och själen. Det vetenskapligt normativa 

perspektivet tittar även på vad medicinsk forskning betraktar som hälsa, till exempel att extrem 

övervikt inte är hälsosamt, att man inte ska sitta still för länge utan röra på sig eller att man inte 

ska bruka medel som anses vara skadliga för hälsan som alkohol och tobak (Quennersted, 2006 

s. 42-44; Quennersted, 2007 s. 39-40). 
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Quennersted (2006) skriver att båda dessa perspektiv dock tar utgångspunkt i det sjuka eller 

onormala. Organisationen WHO definierar hälsa på ett annat sätt (Quennersted, 2006 s. 42ff). 

WHO’s definition av hälsa skriver Quennersted har haft ett stort inflytande över debatten om 

hälsa och hälsobegreppet och beskrivs ofta som definitionen av hälsa. Den förkortade versionen 

är:  

 

“Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. Åtnjutande av hälsa på högsta 

nivå är en av de fundamentala rättigheter som tillkommer varje mänsklig varelse 

utan åtskillnad till ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala 

förhållanden” (Quennersted, 2006 s. 42-44; Quennersted, 2007 s. 39-40). 

 

Liksom hälsa kan även idrott ses på många olika sätt och kan således med andra ord vara svårt 

att definiera. Ekberg (2009) beskriver i sin avhandling ”Mellan fysisk bildning och aktivering: 

en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9” att begreppet idrott många gånger både är 

tvetydigt och definieras på ett motstridigt sätt. Idrott har dock en naturlig relation till fysisk 

aktivitet och kan därmed kopplas till begreppet hälsa. Ekberg skriver vidare att synen på idrott 

och fysisk aktivitet har förändrats i takt med samhälleliga förändringar och att idrott kan ses 

som en social konstruktion eftersom idrotten formas utifrån olika människors avsikter. Ekberg 

nämner bland annat att idrott kan ses utifrån tre olika perspektiv, ett aktiveringsperspektiv, ett 

åskådarperspektiv samt ett sysselsättningsperspektiv. Det första perspektivet, 

aktiveringsperspektivet, belyser idrott utifrån att vi själva utför aktiviteten. 

Åskådarperspektivet ser idrott som underhållning och konsumtion där massmedia har en central 

roll i sin bevakning av idrotten. Utifrån sysselsättningsperspektivet ses idrotten som en 

samhällsföreteelse både vad gäller popularitet och omfattning.  Ekberg lyfter även fram att 

idrotten också kan ses utifrån ett prestationsperspektiv, ett sundhets- och hälsoperspektiv samt 

ett kroppsupplevelseperspektiv. Prestationsperspektivet har sin utgångspunkt i konkurrens och 

egen utveckling och är således inriktad på sport. Utifrån sundhets- och hälsoperspektivet har 

idrotten istället ett funktionalistiskt syfte. Kroppsupplevelseperspektivet belyser idrotten som 

något socialt och lustfyllt (Ekberg, 2009, s. 24-28).  

 

Londos (2010) diskuterar också idrottsbegreppet i sin avhandling ”Spelet på fältet: relationen 

mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid” och nämner en definition 

som gjordes 1969 av den statliga idrottsutredningen. Enligt denna definition är idrott ”en fysisk 
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aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. 

Londos skriver även att Riksidrottsförbundet definierar idrott som fysisk aktivitet som vi utför 

för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och 

uppvisning” (Londos, 2010, s. 18-23).  

 

Quennersted (2007) skriver i artikel ”Hälsa eller inte hälsa – det är frågan?” att problemet med 

begreppet hälsa i skolmiljön är den ständiga diskussionen kring målet med ämnet idrott och 

hälsa i skolan. En del av problematiken utgörs av att ämnets innehåll domineras till stora delar 

av idrotter med tydligt tävlingsinslag såsom bollsporter. Detta betonar inte hälsan som ämnet 

idrott och hälsa strävar efter. Quennersted skriver även att man vidare argumenterar att idrott i 

skolan är ett av de mer viktiga ämnena under elevernas skolgång där elever får fysisk aktivitet 

och att folkhälsa, hälsofrämjande, livsstilar och fysisk aktivitet ska vara de viktigaste målen för 

ämnet och inte tävlingarna i sig. Den andra delen av problematiken argumenterar för att 

utbildningsagendan inom idrott och hälsa blir för snäv och tar en epidemiologisk undervisning 

och inte betonar den fysiska aktiviteten i ämnet att röra på sig. Paradoxen mellan argumenten, 

skriver Quennersted, är om hälsofrågorna och vad som är viktigt att lära ut i kursen, att vara 

fysisk aktiv på lektionen eller att lära ut om vad som bör anses som god eller dålig hälsa, vad 

blir det viktiga i ämnet som eleverna ska lära sig? Att röra på sig för att uppnå en måttlig fysisk 

aktivitet i veckan eller att uppnå en förståelse för vad som är god hälsa? (Quennersted 2007 s. 

38). 
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Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring ämnesområdet. Det har gjorts många studier 

kring skolämnet idrott och hälsa. I kapitlet presenterar jag olika studier som gjorts kring 

innehållet i idrottsundervisningen med olika perspektiv och metoder. Jag presenterar också en 

studie om hur fysisk aktivitet och skolidrotten kan kopplas till förbättrade skolresultat.  

Skolämnet idrott och hälsa  

Quennersted (2006) har i sin studie ”Att lära sig hälsa” studerat ämnesinnehållet i skolämnet 

idrott och hälsa och fokuserar särskilt på hur hälsa hanteras i undervisningen. Detta görs med 

tre olika diskursanalyser (Quennersted, 2006, s. 17-18). Resultatet i studien visar att 

idrottsämnet i grundskolan kännetecknas av ett innehåll som präglas av ett brett utbud av 

aktiviteter, ett aktivt deltagande, att ha roligt genom fysisk aktivitet samt av en förväntan att 

eleverna ska vara aktiva i bemärkelsen röra på sig. Innehållet i ämnet kännetecknas även av 

handlingar som främjar positiva relationer, samarbete och en god gemenskap (ibid., s. 239). 

Quennersted skriver vidare att resultatet visar att det hälsorelaterade innehållet i ämnet främst 

handlar om att undervisningen ska stimulera till goda vanor avseende fysisk aktivitet och kost, 

att undervisningen ska ge fysisk träning samt utveckla elevernas kunskaper om fysisk träning. 

Vidare präglas innehållet av handlingar som främjar en hög aktivitetsnivå som ska ge en god 

träningseffekt, ett positivt förhållningssätt som ska stimulera till goda motionsvanor samt 

kunskaper om konditions- och styrketräning (ibid., s. 244). Slutligen visar resultatet att synen 

på hälsa karaktäriseras av motionsvanor, kostvanor samt kunskap om fysisk träning och som 

deltagande i rörelse och olika fritidsaktiviteter, utvecklande av sociala relationer samt ett 

livslångt engagemang i olika rörelse- och idrottsaktiviteter (ibid., s. 248). 

 

Ahlberg (2015) har i sin studie ”Förståelse av och förhållningssätt till hälsa: några elevers syn 

på hälsa och skolämnet idrott och hälsa” studerat några niondeklassares förståelse av hälsa och 

deras förhållningssätt till den egna hälsan samt vilken betydelse dessa förståelser och 

förhållningssätt kan ha för hälsoundervisningen i skolämnet idrott och hälsa (Ahlberg, 2015, s. 

14). Detta görs med fokusgruppsintervjuer, enkäter samt skriftliga dialoger via internet (ibid., 

s. 50-52). Resultatet visar att eleverna i studien har en god förståelse av hälsa. Eleverna 

beskriver hälsa som ett komplext begrepp i både fysiska, psykologiska och sociala termer. 

Ahlberg skriver att eleverna redogör för både fysiska, psykiska och sociala aspekter när de 

beskriver vad hälsa är för dem. När det gäller deras syn på vad idrottsämnet bör förmedla för 
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kunskaper tar eleverna däremot bara upp fysiska och psykiska aspekter. De sociala aspekterna 

nämns istället på en mer generell nivå, då eleverna efterfrågar kunskap om hur olika 

hälsoaspekter samspelar med varandra. Ahlberg skriver vidare att mycket av det hälsoinnehåll 

som eleverna vill öka sin kunskap om är samstämmigt med kursplanen för skolämnet idrott och 

hälsa (ibid., s. 78). 

 

Ekberg (2009) har i sin studie ”Mellan fysisk bildning och aktivering: en studie av ämnet idrott 

och hälsa i skolår 9” studerat vad som är kunskap värd att förmedla i skolämnet idrott och hälsa, 

dvs. den kunskap som framträder i kursplanen, i lärarens tal om verksamheten och under 

lektioner i ämnet samt belyst och analyserat likheter och skillnader, vad gäller kunskap värd att 

förmedla, mellan dessa tre nivåer (Ekberg, 2009, s. 19-21). Detta görs med analys av material 

i form av intervjuer med lärare, videofilmade idrottslektioner samt kursplaner (ibid., s. 93). 

Resultatet i studien visar att den begreppsliga kunskapen inom skolidrotten är dominerande. 

Eleverna ska kunna, utifrån kunskaper om t.ex. hur kroppen fungerar, förhålla sig till fysiskt 

och psykiskt välbefinnande. Eleverna ska vidare ha kunskaper om vad som befrämjar god hälsa 

och hur god livs- och arbetsmiljö kan främjas (ibid., s. 141-142). Resultatet i studien visar även 

att idrottsämnet domineras av rörelser som har en nära anknytning till den regelstyrda och/eller 

formbestämda föreningsidrotten och att den etablerade föreningsidrottskulturen således har ett 

stort inflytande på innehållet i idrottsämnet (ibid., s. 166, 181). Ekberg skriver vidare att 

resultatet även visar att kursplanen på flera punkter otydlig vad gäller ämnets kärna då olika 

begrepp används för att beskriva denna men samtidigt att kursplanen är inriktad på 

producerande av ny idrottskultur, med särskilt fokus på det hälsofrämjande (ibid., s. 216). 

 

Wiker (2017) har i sin studie ”Det är live liksom: Elevers perspektiv på villkor och utmaningar 

i Idrott och Hälsa” studerat hur elever i årskurs 9 upplever skolämnet idrott och hälsa för att 

öka kunskapen om ämnets innehåll utifrån elevperspektivet (Wiker, 2017, s. 7, 21). Detta görs 

med fokusgruppintervjuer med elever (ibid., s. 84). Resultatet i studien visar att eleverna 

upplever att det är en fördel att kunna mycket om ämnet innan de kommer till undervisningen, 

att idrottslärarna är otydliga och orättvisa i sin bedömning samt att betygssystemet är orättvist. 

Eleverna vill t.ex. gärna ha ett flerbetygssystem i ämnet för en mer rättvis betygsättning (ibid., 

s. 116, 122, 130-131). Vidare visar resultatet att eleverna ofta upplever idrottsundervisningen 

som enformig och inte för alla. Resultatet visar dock att eleverna anser att av alla lärare inom 

skolan så är idrottsläraren den viktigaste som har en unik roll i vilken de kan göra ett stort 

intryck på eleverna. Idrottsläraren är en viktig aktör i elevernas vision om idrott och hälsa i 
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framtiden och kan därmed ses som en samhällsinvestering. Därmed är idrottsläraren en särskild 

viktig resurs i skolan (ibid., s. 143-144, 154).  

 

Londos (2010) har i sin studie ”Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i 

gymnasieskolan och idrott på fritid” studerat relationen mellan idrottsundervisningen i 

gymnasieskolan och idrott som utövas på fritid. Fokus ligger på vad lärarna värdesätter i sin 

undervisning och hur denna undervisning kan relateras till faktorer som präglar idrottsfältet 

(Londos, 2010, s. 16-17). Detta görs med intervjuer med lärare (ibid., s. 53). Resultatet visar att 

det mest centrala innehållet i idrottslektionen är att någon form av fysisk aktivitet pågår. 

Lärarnas syfte med idrottsundervisningen är således att få eleverna att förstå att de ska vara 

fysiskt aktiva, med ett hälsomässigt syfte. När eleverna ska bedömas värdesätts däremot 

huvudsakligen deras idrottsliga färdigheter, färdigheter som eleverna redan har, snarare än 

förvärvade kunskaper i idrottsundervisningen. Den teoretiska delen av kursen har inte har lika 

stor betydelse vid betygsättningen samt att social kompetens görs till en del av betygskriterierna 

(ibid., s. 131-134, 207). Vidare skriver Londos att resultatet i studien visar att relationen mellan 

idrott på fritiden och skolämnet idrott och hälsa har stor betydelse för undervisningen och att 

det starka idrottsfältet haft ett stort inflytande på idrottsundervisningen och hur 

betygsbedömningen går till i skolans idrottsundervisning (ibid., s. 179, 210).  

 

Fritz (2017) har i sin studie “Physical Activity During Growth. Effects on Bone, Muscle, 

Fracture Risk and Academic Performance” studerat hur fysisk aktivitet kan stärka skelettet och 

muskulaturen i kroppen och hur fysisk aktivitet därmed kan minska antalet frakturer samt hur 

fysisk aktivitet kan påverka kognitiva funktioner såsom minne och inlärning. Detta görs med 

en populationsbaserad prospektiv kontrollerad interventionsstudie med barn från fyra 

grundskolor. En av dessa skolor utökade ämnet idrott och hälsa från 60 min/vecka till 200 

min/vecka och fungerade i studien som interventionsskola. Resterande tre skolor fortsatte med 

60 min/vecka idrottsundervisning och fungerade som kontrollskolor.  Resultatet i studien visar 

att barnen i interventionsskolan fick en minskad risk för frakturer för varje år, en förbättrad 

utveckling av muskelstyrkan samt att deras skolresultat förbättrades jämfört med 

kontrollskolorna. Fritz skriver vidare att resultatet i studien således visar att ökad skolidrott 

förefaller vara en strategi som kan minska den relativa risken för fraktur, förbättra utvecklingen 

av skelett och muskelstyrka samt öka de akademiska skolprestationerna och att studiens resultat 

med andra ord ger ett starkt vetenskapligt underlag att rekommendera daglig idrott i 

grundskolan för alla barn (Fritz, 2017, s. 7-8).  
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Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt som sedan kommer att tillämpas i 

analys. Fokus kommer att ligga på det gemensamma språket mellan lärare och elever och hur 

det tolkas sinsemellan. Pedagogisk psykologi, som är grunden för den sociokulturella teorin 

som handlar om kommunikationen mellan lärare och elever, beskrivs först.  

Pedagogisk psykologi 

Jag har valt att använda mig av pedagogisk psykologi som teoretiskt utgångspunkt i mitt arbete. 

I Elevens värld – introduktion till pedagogisk psykologi (2000) beskriver Gunn Imsen 

pedagogiska teorier. Hon förklarar att lärare som undervisar för elever är ”forskare i miniatyr” 

där vi har som uppdrag att översätta den kunskap som vi har inom våra ämnen vi är utbildade i 

för eleverna på bästa sätt. För att kunna göra detta finns det många olika tekniker, idéer, teorier 

och verktyg för att hjälpa oss. Lärare lägger upp våra lektioner på olika sätt för att se om vår 

förmedling av informationen fungerar för klassen och de enskilda eleverna. Fungerar en lektion 

bra så vidareutvecklar vi den eller sparar den för framtiden. Fungerar förmedlingen istället 

sämre så gör vi om den för att göra den bättre eller väljer andra sätt att lära ut på (Imsen, 2000 

s. 56). 

  

Imsen (2000) skriver att lärare har olika psykologiska pedagogiska sätt att se på hur eleverna 

tar till sig informationen för att utvecklas och skapa förståelse för det vi försöker lära ut. För att 

kunna nå ut med den allmänna kunskapen inom ämnet har vi en hel del att tänka på kring eleven 

på en individuell nivå. Frågor som vi behöver resonera kring är till exempel var eleven kommer 

ifrån, vilka sociala grupper och vilka sociala miljöer eleven har erfarenhet av samt vilka typer 

av medier eleven konsumerar. Som lärare behöver man även fundera kring hur eleven presterar, 

vad eleven har lätt för och vad har den svårt för. Allt detta är några exempel på faktorer som 

utvecklar eleverna som personer. Således finns det självklart även många andra faktorer än de 

här nämnda som påverkar och utvecklar eleverna. Genom att som lärare har inblick i eller 

vetskap om eleverna på en individuell nivå kan vi som lärare i viss utsträckning dra slutsatser 

om deras personliga egenskaper, alltså vad eleverna har för typ av egenskaper i form av 

nyfikenhet, ambitioner, förmågor, motivation med mera. Med andra ord kan vi som lärare 

genom att ha kunskap om till exempel vilka sociala grupper eleverna tillhör, hur de presterar i 

skolan och så vidare dra slutsatser om till exempel elevernas ambition eller förmågor. Med hjälp 

av den här kunskapen eller informationen om eleverna får vi som lärare mer kunskap som vi 



 

 16 

kan använda oss av för att forma och utveckla lektionerna för eleverna på det bästa pedagogiska 

sättet. På så sätt kan vi utveckla och förbättra vår förmedling av kunskap till eleverna på bästa 

sätt (Imsen, 2000 s. 54). 

Konstruktivism och sociokulturell teori 

Imsen (2000) skriver att pedagogisk psykologi har flera olika förgreningar som skiljer sig åt. 

Imsen skriver att den pedagogiska psykologin med andra ord har flera förgreningar som kan 

sägas vara vidareutvecklingar från den pedagogiska psykologin. Vissa förgreningar skiljer sig 

inte så mycket från varandra medan andra skiljer sig helt och hållet ifrån varandra och ser på 

det pedagogiska lärandet på helt olika sätt. Jag har valt att använda mig av konstruktivism och 

sociokulturell teori inom den pedagogiska psykologin. Imsen skriver att den psykologiska 

konstruktivismen enligt Jean Piaget (1896-1980) betonar att den nya inlärningen som vi tar till 

oss från en yttre källa, i detta fall från en lärare, påverkas av kunskaper och erfarenheter som vi 

har sedan tidigare. Eleven i fråga tolkar och anpassar stimuleringen (kunskapen) till sitt eget 

system. Inlärningen är ett resultat av vad man gör med kunskapen och inte vad kunskapen gör 

med eleven. Med andra ord väljer eleverna utifrån sina egna perspektiv hur och vad de gör med 

kunskapen de får från till exempel i detta fall en lärare. Detta kallas för kognitiv konstruktivism 

och pekar på att lärandet utspelar sig mellan ”den enskilda individen” och dess egen värld 

(Imsen, 2000 s. 49). 

  

Imsen (2000) skriver att problematiken med den kognitiva konstruktivismen är att den inte tar 

någon större hänsyn till den sociala delen av lärandet och att kunskapen är socialt konstruerad. 

Den sociala konstruktivismen däremot ser lärandet och kunskapen utifrån dess helhet. Med 

andra ord att lärandet och kunskapen skapas i en kontext med kultur, språk och kort sagt hela 

den gemenskap som eleven tillhör (Imsen, 2000 s. 50). 

  

Imsen skriver att en förgrening på kognitiv konstruktivism är Lev Vygotskijs (1896-1934) syn 

på den sociala konstruktivismen. Den vilar på grunden att det kulturella språket mellan elev och 

lärare är den viktiga delen för lärandet. Att språket som jag som lärare använder vid inlärning 

ska fungera utifrån elevernas kulturella och individuella bakgrund. Detta eftersom det språk 

som jag väljer att använda kommer att hjälpa eleven att förstå världen och rama in kunskaperna. 

Denna typ av pedagogisk teori har blivit populär då den lätt går att koppla till händelser som 

sker i klassrummen. Imsen skriver vidare att Lev Vygotskijs teori kan betecknas som 

sociokulturell teori samt kulturhistorisk teori. Det beror på vilket synsätt man tittar utifrån. 
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Teorin bygger på barns och vuxnas kognitiva förmåga att lära sig och att utvecklas samt hur 

kultur och samhälle påverkar individen. I denna teori är det vidare språket och 

kommunikationen som är en nyckel till lärandet. Eftersom språket har förändrats genom 

historien så har denna teori en historisk dimension. Detta i och med att med språkets utveckling 

förändras kulturen. Kulturen uppfattas som en lagring av människans erfarenhet. Imsen skriver 

att Vygotskijs tar en central plats i den pedagogiska psykologin då hans teorier fäster stor vikt 

vid det sociala samspelet mellan elev och lärare och språkets betydelse för inlärning och 

utvecklingsprocesser (Imsen, 2000 s. 51). 

 

Sammanfattningsvis kan all form av språk och kommunikation mellan lärare och elever sägas 

ha en betydelse vare sig om kommunikationen sker genom tal, kroppsspråk eller text. Har 

personerna inte ett gemensamt språk mellan varandra blir inte förmedlingen av kunskap 

optimal. Även om läraren har sitt syfte med det som ska läras ut så måste mottagaren kunna 

skapa en förståelse för informationen. Detta kan fungera bra men det kan också brista mellan 

lärare och elever om språket inte är gemensamt. Lärare har sin egen bild av kursen, syftet och 

dess upplägg och det är inte alltid att lärarens agenda överensstämmer med hur eleverna ser och 

tolkar kursen. Om elever har en förbestämd bild över hur idrott och hälsa kursen ser ut och en 

lärare förmedlar syftet på ett sådant sätt att eleven inte tar till sig informationen, finns det en 

risk att eleverna inte klarar av att uppnå det som läraren vill förmedla. Mot bakgrund av detta 

anser jag att denna teori är användbar för en analys av min empiri och elevernas upplevelse av 

kursen.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om underkända elevers upplevelser av 

och uppfattningar kring kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Syftet operationaliseras med 

hjälp av följande frågeställningar: 

  

 Hur upplever eleverna kursens innehåll i allmänhet och förhållandet mellan 

teori och praktik i synnerhet? 

 Hur uppfattar eleverna kursens innehåll avseende hälsa och vad anser de själva 

är att ha god hälsa? 

 Vad lyfter eleverna fram som anledningar till att de inte fick godkänt i kursen? 
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Metod 

I detta kapitel presenterar jag vilken metod jag har valt att använda i min studie. Jag kommer 

vidare att beskriva mitt urval av intervjupersoner samt hur jag genomfört min studie. Därefter 

gör jag en genomgång av hur jag har bearbetat och analyserat resultatet. Jag tar upp etiska 

aspekter av min studie och diskuterar validiteten och reliabiliteten.   

Val av metod - kvalitativa intervjuer   

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i min studie. Syftet med kvalitativa 

intervjuer som forskningsmetod är att få kunskap om individers livsvärldar utifrån deras eget 

perspektiv. Intervjun utgår därmed från hur ett ämne kan förstås i de enskilda personernas 

vardag (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 39-43). Kvalitativa intervjuer syftar vidare till att genom 

att ha ett öppet förhållningssätt skapa kunskapen i interaktionen med individen som intervjuas. 

Genom ett öppet förhållningssätt skapas även en möjlighet att få djupgående kunskap om ett 

fenomen utifrån intervjupersonens perspektiv. Kvalitativa intervjuer handlar därmed inte främst 

om att kvantifiera kunskap utan snarare om att fånga variationer i individers livsvärldar (ibid., 

s. 45-47). Syftet med min studie är att bidra till ökad kunskap om underkända elevers 

upplevelser av och uppfattningar kring kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Syftet med 

studien är således att få kunskap om individernas, i detta fall elevernas, egna upplevelser utifrån 

deras eget perspektiv om mitt valda ämne. Jag söker med andra ord inte kvantitativ kunskap 

utan enskilda individers uppfattningar varför jag anser att en kvalitativ intervjustudie är ett 

lämpligt val av metod i min studie för att kunna uppnå syftet.  

 

Formen liksom längden på intervjuerna i en kvalitativ intervjustudie kan variera (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 163-164). Jag har valt att göra enskilda intervjuer. Valet att göra enskilda 

intervjuer var viktigt för att ge varje enskild elev utrymme att berätta om sina tankar. Eftersom 

jag har valt att intervjua elever som har fått underkänt i mitt valda ämne anser jag även att det 

var särskilt viktigt att värna om elevernas integritet i och med att det kan upplevas som skamligt 

och därmed privat att ha fått underkänt i ett ämne.  

 

Eftersom det är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt för att få den djupgående kunskap som 

är syftet med kvalitativa intervjuerna har jag valt att använda mig av en halvstrukturerad 

intervjuguide (jfr Kvale & Brinkmann, 2009, s. 46). En sådan intervjuguide har ett eller några 
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bestämda teman och förslag på men inte endast färdiga frågor. Detta för att kunna styra 

intervjun utifrån det valda forskningsområdet och samtidigt anpassa intervjun efter situationen 

genom att ge utrymme för intervjupersonen att prata om det jag vill undersöka men utifrån sin 

egen livsvärld (ibid., s. 43, 139-140). Jag valde mot bakgrund av detta att skriva ett antal öppna 

intervjufrågor utifrån mina forskningsfrågor för att kunna rama in det områden jag ville 

undersöka. Under varje enskild intervju ställde jag därefter följdfrågor utifrån vad varje enskild 

elev svarade på frågorna. Jag försökte på så sätt med hjälp av följdfrågor under intervjuns gång 

ge utrymme för varje elev att fortsätta berätta om sina upplevelser och erfarenheter för att kunna 

fördjupa sina svar. Jag ställde inga ledande frågor utan hela tiden öppna med en förhoppning 

om att uppmana eleven till diskussion och reflektion kring sina svar. Eftersom jag själv arbetar 

som lärare och intervjuar elever kan de anses hamna i ett underläge, särskilt med tanke på att 

jag intervjuar elever som har fått ett underkänt betyg av en lärare. Därför ansåg jag att det var 

särskilt viktigt att jag hela tiden ställde öppna frågor för att verkligen ge utrymme för eleven att 

kunna uttrycka sina egna tankar, utan att de skulle bli påverkade av vad de eventuellt trodde att 

jag ville att de skulle svara på frågorna. Intervjufrågorna finns som bilaga till arbetet (bilaga 1) 

och består av 15 frågor.      

Urval  

Jag har valt att intervjua fyra elever som går på gymnasiet och som är över 18 år. Jag har 

intervjuat två tjejer och två killar. Eleverna går på olika skolor i Stockholms län. Eftersom alla 

elever är över 18 år har jag inte inhämtat vårdnadshavares tillåtelse för att få genomföra 

intervjun med eleverna. Alla elever som jag har intervjuat har läst men fått underkänt i kursen 

idrott och hälsa 1 på gymnasiet och hade då intervjuerna genomfördes fortfarande underkänt. 

Eleverna har läst kursen antingen under första samt andra året på gymnasiet, med andra ord på 

halvfart, eller endast under första året på gymnasiet, då på helfart.  

 

Jag har gjort mitt urval med hjälp av ett så kallad bekvämlighetsurval. Ett sådant urval bygger 

på att man väljer de personer som är enklast att få tag i (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007, s. 214). Jag har således med hjälp av mina egna kontakter valt ut fyra elever 

som har ställt upp på en intervju. Jag har valt att göra ett bekvämlighetsurval för att kunna 

kontakta varje elev personligen och på så sätt hålla informationen om elevens betyg hemligt för 

andra.  
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Jag har valt att endast beskriva urvalet utifrån ovan nämnda faktorer samt att jag har gjort ett 

bekvämlighetsurval med hjälp av mina egna kontakter. Jag har medvetet valt att inte precisera 

mitt urval närmare än så för att kunna värna om eleverna integritet. Skulle jag till exempel 

beskriva urvalsgruppen, mitt tillvägagångssätt och mina kontakter närmare skulle det eventuellt 

vara mycket lätt att spåra mina intervjupersoner. Detta eftersom skolbetyg är allmänna 

handlingar (Riksarkivet).  

Genomförande   

Efter att ha gjort mitt urval kontaktade jag återigen var och en av dessa elever och diskuterade 

med varje enskild elev hur intervjun skulle gå till samt bestämde tid och plats för intervjun. Vid 

detta samtal med eleverna informerade jag dem även igen om varför jag skulle intervjua dem 

och syftet med studien samt om de forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (jfr Vetenskapsrådet, 2002). För 

att skapa en så trygg miljö som möjligt för alla elever lät jag dem bestämma tid och plats för 

intervjun.  

 

Tre av eleverna intervjuade jag muntligen. En av eleverna hade inte möjlighet att träffas och vi 

bestämde därför att ha intervjun skriftligen via mejl. Jag kunde således inte interagera med den 

eleven på samma sätt som övriga elever men jag hade ändå möjlighet att ställa samma frågor 

samt därefter följdfrågor. Alla intervjuer som jag hade muntligen spelade jag in med ljud. Jag 

valde även att anteckna vid alla dessa intervjuer då jag sedan tidigare har erfarenhet av att det 

är lättare att transkribera intervjuerna då även anteckningar har gjorts. Innan intervju påbörjades 

informerade jag eleverna återigen om varför jag skulle intervjua dem och syftet med studien 

samt om de forskningsetiska principerna. Jag informerade även om att de när som helst under 

intervjun kunde välja att avbryta intervjun om de ville.   

Databearbetning och analysmetod   

Bearbetningen av intervjuer handlar om att tolka innebörden av individens beskrivningar och 

kan göras med fokus på meningen i texten (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19, 217) Efter att ha 

transkriberat intervjuerna till skriftlig text analyseras de (ibid., s. 193-194). Denna analys inleds 

med en meningskodning som görs genom att intervjutexten delas in efter olika teman för att 

kunna kategoriseras och jämföras. Därefter görs en meningskoncentrering där delar av texten 

sammanfattas till korta beskrivningar av intervjupersonernas beskrivningar. Sist görs en 
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meningstolkning för att tolka materialet med hjälp av teorin för att kunna gå utöver det direkt 

sagda (ibid., s. 217-223). 

 

Mot bakgrund av detta har jag bearbetat och analyserat mina intervjuer. Efter att ha genomfört 

alla fyra intervjuer började jag med att transkribera dem för att således lättare kunna bearbeta 

och analysera dem i skriftlig text. Jag lyssnade på ljudinspelningen två gånger för att minska 

risken att jag transkriberat fel. Den skriftliga intervjun klippte jag ihop till en löpande text. Efter 

att ha transkriberat alla intervjuer gjorde jag en så kallad meningskodning och delade in texterna 

efter tre olika teman. Dessa teman skapade jag mot bakgrund av mina forskningsfrågor och var 

“elevernas tankar om kursens innehåll i allmänhet och förhållandet mellan teori och praktik i 

synnerhet”, “eleverna tankar om kursens innehåll avseende hälsa och vad det är att ha god 

hälsa” samt “elevernas tankar om varför de inte fick godkänt i kursen”. Efter att ha strukturerat 

intervjumaterialet utifrån dessa tre teman gjorde jag vidare en meningskoncentrering där jag 

sammanfattade intervjupersonernas svar som jag sedan har redovisat som min empiri. Jag har 

även valt att i redovisningen av empirin redovisa citat ordagrant från intervjuerna som jag anser 

belyser temat bra eller är särskilt intressant. Jag har vidare letat efter eventuella likheter och 

skillnader i elevernas svar. Det sista steget jag gjorde i bearbetning av datan var en analys med 

hjälp av min valda teori samt en jämförelse med tidigare forskning.  

Validitet och reliabilitet   

Validitet handlar om huruvida en studie undersöker det som den avser att undersöka (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 63-64; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Jag har 

i min studie avsett att bidra till ökad kunskap om underkända elevers upplevelser av och 

uppfattningar kring kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet . Jag har formulerat tre 

forskningsfrågor som jag med hjälp av skapade en intervjuguide för att kunna uppnå syftet med 

studien. Min avsikt har på så sätt varit att ha en röd tråd mellan studien syfte, forskningsfrågor 

och intervjufrågor för att således kunna undersöka det jag avsett att undersöka. Jag har även 

använt mig av en halvstrukturerad intervjuguide för att kunna styra intervjun utifrån mitt valda 

forskningsområde och samtidigt anpassa intervjun efter situationen genom att ge utrymme för 

intervjupersonen att berätta om sina upplevelser som var syftet med studien.   

 

En studies reliabilitet handlar om dess mätnoggrannhet i form av reproducerbarhet, 

tillförlitlighet och precision (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 70-71; 
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Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). Jag har i mitt arbete försökt redovisa mitt tillvägagångssätt 

gällande insamling av empiri samt hur jag har bearbetat och analyserat empirin så bra som 

möjligt. Jag har även valt att spela in mina intervjuer med ljud eller få svaren skriftligt och 

därefter transkriberat dem för att inte missa någon information.  

Etiska aspekter 

I min studie har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (jfr Vetenskapsrådet, 2017). I 

enlighet med informationskravet har jag vid flera tillfällen informerat mina intervjupersoner 

om varför jag intervjuar dem och syftet med studien. Jag har även informerat dem om att det är 

frivilligt för dem att delta i studien samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan under 

studien gång. Jag har då även informerat om vem de enklast kan meddela detta till som sedan 

meddelar det vidare till mig. Denna information gav jag eleverna både vid tillfället då vi 

bestämde tid och plats för intervjun samt vid intervjutillfället innan intervjun påbörjades. I 

enlighet med samtyckeskravet har jag inhämtat alla intervjupersoner samtycke till att delta i 

studien. Detta har jag gjort muntligt. Som tidigare nämnts har jag inte inhämtat vårdnadshavares 

tillåtelse för att få genomföra intervjun med eleverna eftersom alla elever är över 18 år. 

Samtycket inhämtade jag vid min första kontakt med eleverna. Vidare har jag i enlighet med 

konfidentialitetskravet informerat eleverna om att de är anonyma i studien.  Jag har således 

informerat dem om att jag inte kommer att berätta för någon att de har deltagit i studien eller 

föra information som de har berättat vidare på något sätt annat än att jag kommer att redovisa 

vad de har sagt under intervjun i studien. Jag har även berättat för eleverna att jag kommer att 

radera ljudfilen när studien är klar och godkänd. Jag har även informerat eleverna om hur jag 

kommer att beskriva min urvalsgrupp i studien. Slutligen har jag i enlighet med nyttjandekravet 

informerat dem om att alla uppgifter som jag samlar in endast får och kommer att användas för 

studien och att jag inte kommer att lämna några uppgifter eller information vidare.  

Reflektion över metoden   

Jag har valt att använda mig kvalitativa intervjuer som forskningsmetod eftersom syftet med 

studien har varit att undersöka elevernas egna upplevelser och uppfattningar. Kvalitativa 

intervjuer är en metod som jag anser är mest lämpad för detta syfte eftersom metoden ger 

möjlighet att just på ett djupgående sätt undersöka sitt valda ämne och därmed kunna fånga upp 

intervjupersonernas tankar, upplevelser och reflektioner. I en kvalitativ intervjustudie har 
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antalet elever som deltagit blivit mindre än vad det hade blivit i till exempel en kvantitativ 

enkätstudie. Mitt syfte har dock inte varit att varit att få kvantitativ kunskap, utan just kvalitativ.  

 

Jag har ett mycket känsligt urval i min studie eftersom jag har valt att intervjua elever som har 

fått underkänt i ett ämne, vilket kan som tidigare nämnts vara känslig information för eleverna. 

Det har därför varit särskilt viktigt för mig att redovisa mitt urval och tillvägagångssätt på ett 

sådant sätt så det inte går att spåra mina elever. Att jag inte har preciserat mitt urval och 

tillvägagångssätt närmare än vad jag har gjort kan tänkas sänka transparensen och 

tillförlitligheten i studien. Jag har dock gjort avvägning att min beskrivning har varit tillräcklig 

för att samtidigt minska risken så långt det är möjligt att kunna spåra mina intervjupersoner.  
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Redovisning av empiri 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av svaren från intervjuerna som ska besvara 

frågeställningarna i min studie. Som nämnts i metodavsnittet baseras empirin på intervjuer med 

fyra elever där alla blivit underkända i kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet. När intervjuerna 

genomfördes var eleverna fortfarande underkänt. De två tjejerna och de två killarna har fått de 

fiktiva namnen, Charlie, Kim, Vanja och Jane i redovisningen av empirin.   

Hur upplever eleverna kursens innehåll i allmänhet och förhållandet mellan 

teori och praktik i synnerhet? 

Charlie tycker kursen var intressant, givande och rolig, men han tycker att kursen skilde sig 

från högstadiet då den både var svårare fysiskt och hade mer och svårare teoretiska delar. Den 

var dock inte generellt sett svår utan mer jobbig. Särskilt eftersom Charlie har dyslexi så blev 

de teoretiska delarna mycket jobbigare och svårare att genomföra.  

 

Vanja säger att hon personligen inte tycker om idrott; ”jag har lågt blodtryck, så jag liksom 

springer två meter, sen svimmar jag”, säger hon och skrattar. Hon tycker dock att kursen är 

intressant ur de teoretiska aspekterna, till exempel när man lär sig om droger och hur de 

påverkar ens kropp. Vanja har inte så positiva erfarenheter från idrotten i grundskolan. Hon 

tycker idrotten i grundskolan var ganska annorlunda i jämförelse med hur den var på gymnasiet. 

Däremot tyckte hon att idrotten i årskurs nio var mer lik gymnasiets idrottsundervisning. När 

Vanja får frågan vad som var svårt med kursen höjer hon rösten och säger ”svårt?!, 

skrivuppgifter, jag har svårt att skriva, svårt att få ner tänket på papper”. Vanja berättar att hon 

har dyslexi vilket gjort teorin svår. Vanja föredrar därför de fysiska delarna i kursen eftersom 

hon tyckte att dessa var roligare, till exempel yoga och gymnastik samt de delarna där man 

kunde diskutera med andra eftersom hon tycker att de då var det lättare att få ner sina tankar. 

Vanja tycker också att delarna som var fysiska men där man, som hon uttrycker, “bara skulle 

göra något” (vara fysisk aktiv) var bra. Dock ifrågasätter hon poängen med att till exempel spela 

spökboll; ”det är jätteroligt, men jag vet inte vilket kriterier det täcker, men det var kul och lätt”.  

 

Kim säger att han inte har så tydliga minnen av kursen på grund av att han hade kursen för cirka 

två år sedan och på grund av att han hade en dålig närvaro. Kim säger dock att ”generellt så har 

kursen dock varit bra då uppgifternas struktur motiverar eleven att söka fakta på egen hand så 

att de verkligen lär sig vad det är de pratar om”. Kim formulerar sig så här angående kursens 
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innehåll: ” Ifall jag inte redan kunde det mesta under kursens gång så definitivt, jag tycker att 

innehållet var bra. I alla fall så länge eleven i sig vill lära sig det och inte bara väljer att klara 

av uppgifterna”. Kim säger vidare att han tycker att det i och med uppgifternas utformning läggs 

mycket vikt på att eleven själv ska söka upp kunskapen utanför skolan. Finns det inte någon 

drivkraft hos individen att göra det så faller det platt menar Kim. Detta var också de delar som 

han tycker gjorde kursen tråkig, alla uppgifter som han kunde men behövde reflektera kring 

och källhänvisa till samt att han då kände att han inte riktigt lärde sig något nytt. De teoretiska 

uppgifterna var tråkiga för Kim men å andra sidan var de fysiska delarna mycket roligare, som 

han själv säger ”när vi utförde ordentlig idrott”. Han berättar även att han säkerligen skulle ha 

älskat kursen om han hade börjat med sin träning på fritiden tidigare och därmed fått upp 

intresset för fysisk aktivitet innan kursen och då lättare kunnat ta in all fakta som behövdes för 

att klara av kursen.  

 

Jane tycker att kursen var rätt rolig och inte alls lika krävande som den var i högstadiet. Jane 

har astma och säger att hon generellt sett är väldigt lat av sig även fast hon spelat fotboll på 

fritiden och gillar att hålla på med fysisk aktivitet. De fysiska delarna var rätt tuffa och svåra 

för Jane, till exempel orientering och allt med kondition att göra. Den fysiska delen var således 

svår för henne att klara av. Jane tycker att teorin var tråkig, inte svår men dock tråkig. Jane 

tycker också att hela konceptet med idrotten blev tråkig på grund av att hennes skola inte har 

en riktig idrottshall utan istället har idrottslektionerna i en spegelsal på ett lokalt gym. Jane 

tycker att skillnaden mellan idrott i högstadiet och gymnasiet är den teoretiska delen. Den var 

mer krävande i högstadiet och det var betydligt mer teori där än gymnasiet. 

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja att alla fyra elever tycker att kursen var okej. Några 

tyckte att den var bra och andra rolig. Ingen av eleverna var med andra ord väldigt negativt 

inställda till kursen eller tyckte att den var väldigt dålig på något sätt om än något tråkig i vissa 

fall. Däremot ser man att eleverna hade någon typ av svårighet med antingen de teoretiska eller 

de praktiska delarna i kursen. Jane hade fysiska problem med kursen i och med sin astma och 

hade svårt att prestera på de delarna. Både Vanja och Charlie har dyslexi och tyckte att de 

teoretiska delarna var betydligt svårare än de praktiska. Kim hade istället svårigheter på grund 

av sin dåliga närvaro.  
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Hur uppfattar eleverna kursens innehåll avseende hälsa och vad anser de 

själva är att ha god hälsa?  

Charlies syn på hälsa är ”att ens kropp är beredd vid olika tillfällen, fysiska eller psykiska 

moment i livet”. Charlie ger en bild av att hälsa är att man känner sig stark och frisk och klarar 

allt motstånd som kastas mot en. Charlie var också medveten om att det står i läroplanen att i 

slutet av den gymnasiala utbildningen ska elever ha goda kunskaper om hälsa. Han ser också 

att ett annat ämnen i gymnasiet tar upp liknande delar som tas upp i kursen idrott och hälsa 1, 

vilket är naturkunskapen. Charlie berättar att det i naturkunskapen pratas mycket om vad 

kroppen behöver för att fungera och må bra. Charlie fortsätter; “jag tycker att idrott och hälsa 

lär hälsa och att kursen behövs i gymnasiet då den skiljer sig från andra ämnen i skolan”. Han 

säger att kursen absolut är nödvändig, och på ett bra sätt. Ju äldre man blir desto mer måste man 

lära sig om hur man tar hand om sin kropp och man lärde sig mycket nytt under kursen. 

 

Vanja tycker att kursen behövs i gymnasiet och hon tycker inte att det är så bra att den bara 

finns fram till årskurs 2 och således inte i årskurs 3. Hon säger att ”vi sitter mycket och vi skulle 

behöva någon som säger till oss att vi måste röra på oss”. Idrott och hälsa 2 är en valbar kurs i 

min skola, berättar Vanja, och om elever väljer den innebär det att de får prioritera bort andra 

kurser som till exempel har med deras inriktning att göra. Vanja kände inte till att eleverna 

enligt läroplanen ska ha fått kunskaper och förutsättningar för en god hälsa när de är klara med 

gymnasiet, men hon kommer dock ihåg att naturkunskapen tog upp vad kroppen behöver för 

att fungera, till exempel vad man ska äta. Vanja ser en skillnad mellan kursen idrott och hälsa 

1 och andra kurser som hon läser där man bara sitter framför en dator hela tiden. Då menar 

Vanja att det blir tydligt hur viktig kursen idrott och hälsa är under gymnasiet eftersom man där 

får röra på sig. Vanja vet att man måste röra på sig för att ha en god hälsa och att motion är bra 

för kroppen på olika sätt. Hon tycker att kursen idrott och hälsa 1 hjälper till att motivera till en 

god hälsa och att förstå sin kropp och ger exemplet; ”om du gör det här så händer det här med 

din kropp”. Hon nämner dopaminets kemikalier i kroppen som produceras när man tränar och 

det hjälper en att hålla energin uppe. Vanja fortsätter med att ”god hälsa är när man går från att 

äta kött till vegetariskt, och det hjälper jättemånga” Vanja säger dock att hon inte själv är 

vegetarian eller vegan på grund av sin egen metabolism men ser det som sagt som god hälsa att 

vara det. 
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Kim tycker att kursen idrott och hälsa 1 var lättare än på högstadiet. Han tycker att idrott och 

hälsa behövs även i gymnasiet då det är mycket stillasittande i skolan. Han tycker också att 

lärare måste nå ut till elever för att få dem att förstå att fysisk aktivitet är viktigt både nu och 

för framtiden. Han menar att kursen behöver engagera stillasittande elever till att börja röra på 

sig. På frågan om han visste att läroplanen nämner att ska uppnå kunskap om hälsa vid 

gymnasiets slut så svarar Kim; ”Inte direkt men det känns inte konstigt att det står något sådant 

i en läroplan som just lär ut hur man tar hand om sin kropp.” God hälsa för Kim är när en individ 

mår bra både fysiskt och psykiskt. De orkar med ett aktivt liv utan problem och lider inte av 

förslitningsskador, utan förebygger de så att de kan behålla en hälsosam livsstil även på senare 

dargar. Kim nämner att ofta så prioriterar man det ena före det andra, att må bra mentalt men 

inte fysiskt och vise versa. Kim berättar att han har mycket erfarenhet av hälsa och träning och 

redan visste väldigt mycket om hur kroppen fungerar och hur olika muskler arbetar inför 

kursen.  Han säger att ”svårigheten var att hitta källor på det jag redan kunde i huvudet”.  

 

Jane visste att det står i läroplanen att eleverna ska ha kunskap om hälsa när de slutar gymnasiet. 

Hon säger att “jag hade inte förväntat mig något annat, min mamma är rätt insatt i hälsa och 

fysisk aktivitet, till exempel att man ska gå 10 000 steg per dag”. Jane nämner att andra kurser 

som innehåller hälsa är bild där det pratas om ergonomi, hur man ska sitta och arbeta. Enligt 

Jane är god hälsa att man rör på sig. “10 000 steg grejen”, “man ska också vara ute mycket och 

få frisk luft och solljus” och “att äta hälsosamt och få sig rätt vitaminer”, säger hon. På frågan 

om hon tycker att kursen är viktig svarar Jane att det beror på vilken linje man går på, som till 

exempel estetiska linjen som inte är för krävande och du har mycket fritid att träna på. Hon 

jämför det med att läsa natur där hon säger att måste plugga väldigt mycket på sin fritid och 

därför inte har tid att träna på fritiden. Då är det bra att man gör det på skoltid menar hon. 

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja att alla elever är positivt inställda till kursens innehåll 

avseende hälsa samt att tre av de fyra eleverna som jag har intervjuat kände till gymnasiets mål 

med att lära ut kunskap om begreppet hälsa. Ämnen som naturkunskap och begreppet ergonomi 

har också kopplingar till hälsa och eleverna kan göra kopplingar mellan olika ämnen och det 

som de har lärt sig från kursen. Alla elever visar förståelse kring hälsa och att en god hälsa är 

viktig för både en själv och för andra. Däremot har de olika perspektiv på vad god hälsa är och 

nämner olika exempel. Charlie tycker till exempel att hälsa är när man är stark och klarar av 

situationer man utsetts för medan Vanja anser att god hälsa är vad man äter.  
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Vad lyfter eleverna fram som anledningar till att de inte fick godkänt i 

kursen?  

Charlie berättar att det hände mycket i hans liv under den period som han läste kursen. Han 

berättar vidare att det egentligen bara var en uppgift som han inte fick godkänt på men på grund 

av det som pågick i hans liv kände han att han inte kunde genomföra uppgifterna. Han säger att 

han inte ”prioriterade kursen så mycket då”. Charlie vill också tillägga att kursen idrott och 

hälsa 1 är den enda kursen som han inte har godkänt i för tillfället samt att den uppgift som han 

inte lyckats lämna in och således inte få godkänt på var en teoretisk uppgift om ergonomi. Det 

var just de teoretiska delarna som Charlie hade svårt med eftersom han har dyslexi.  

 

Vanja ger en liknande beskrivning som Charlie. Hon säger att det var mycket som hände i 

hennes liv det år som hon läste kursen och specifik den period då kursen närmade sig slutet. 

Vanja säger att ”jag bara orkade egentligen inte göra någonting och det var inte bara idrott jag 

fick underkänt i”. Vanjas livssituation men även hennes dyslexi gjorde det således svårt för 

henne att göra alla skrivuppgifter som behövde lämnas in. Även om Vanja inte fick godkänt i 

kursen beskriver hon att prioriterade kursen på så sätt att hon “ville bara ha godkänt, och fick 

jag högre blev jag bara glad”.  

 

Kim berättar att han inte fick godkänt i kursen på grund av sin dåliga närvaro och på grund av 

att han inte lämnade in alla uppgifter. Kim säger att han redan under kursens gång visste att han 

skulle behöva gå ett fjärde år i gymnasiet och att han därmed skulle få möjlighet att läsa kursen 

igen. Han prioriterade därför inte kursen alls, vilket bland annat gjorde att han hade en väldigt 

dålig närvaro. Kim tillägger dock att han prioriterar kursen nu då han går sitt fjärde år och 

försöker ta igen det han har fått underkänt i.  

 

Jane har till skillnad från de andra eleverna inget konkret svar på varför hon inte klarade kursen. 

Jane säger att hon tycker att idrott är kul. Däremot, på frågan huruvida hon prioriterade kursen, 

svara hon att varken prioriterade den eller prioriterade den inte. Hon säger istället att hon gick 

på lektionerna för att hon tycker att idrott är roligt.   

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja att det funnit olika anledningar till varför eleverna inte 

fick godkänt i kursen enligt deras egna åsikter. Två av eleverna uppger att de hade olika privata 

problem som gjorde att de inte lyckades genomföra kursens alla uppgifter medan de andra två 
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eleverna kan sägas utifrån deras svar ha haft mer oklara anledningar till varför de inte fick 

godkänt i kursen eftersom de inte uppger ett konkret svar på varför de tror att de inte fick 

godkänt i kursen såsom de andra två som uppger att de hade privata problem. Tre av eleverna 

kan även sägas inte ha prioriterat kursen medan den sista eleven svarade varken eller på om hon 

prioriterade kursen. Eleverna nämner i de tidigare svaren vilka delar de hade svårt med i kursen, 

såsom den teoretiska delen, den fysiska delen samt närvaron, och kommer således även där in 

på vad som gjorde att de inte klarade av att uppnå ett godkänt betyg.  
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Analys och diskussion   

I detta kapitel analyserar och diskuterar jag studiens resultat utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkt samt tidigare forskning. Syftet med denna studie har varit att bidra till ökad 

kunskap om underkända elevers upplevelser av och uppfattningar kring kursen idrott och hälsa 

1 på gymnasiet. Syftet uppnåddes genom att besvara frågeställningarna ”Hur upplever eleverna 

kursens innehåll i allmänhet och förhållandet mellan teori och praktik i synnerhet?”, ”Hur 

uppfattar eleverna kursens innehåll avseende hälsa och vad anser de själva är att ha god hälsa?” 

samt ”Vad lyfter eleverna fram som anledningar till att de inte fick godkänt i kursen?”.  

 

Kursen upplevdes av en del som bra och rolig, men delvis problematisk. Det fanns ingen 

gemensam syn på förhållandet mellan den teoretiska och den fysiska delen. Det som går att 

urskilja är att eleverna hade någon typ av svårighet med antingen den ena eller den andra delen 

av kursen. Imsen (2000) skriver om Vygotskijs sociala konstruktivism och användandet av 

språket. Teorin vilar på grunden att det kulturella språket mellan elev och lärare är den viktiga 

delen för lärandet. Språket som läraren använder vid undervisning behöver således anpassas 

efter elevens kulturella och individuella bakgrund för att möjliggöra en god inlärning. Som 

lärare är det därmed viktigt att anpassa undervisningen för alla elever och förmedla kunskaperna 

på ett sådant sätt så att alla elever förstår och når de olika kunskapsmålen, både de teoretiska 

och de fysiska. När eleverna börjar kursen idrott och hälsa på gymnasiet har de erfarenhet av 

ämnet, troligtvis sedan många år tillbaka. Eleverna kan ha haft flera olika lärare under sin 

tidigare skolgång och alla lärare kan ha undervisat på skilda sätt, bland annat då de kan ha tolkat 

kursplanen på olika sätt. För att som lärare kunna nå ut till eleverna och förmedla kunskapen 

på ett sätt så eleverna kan ta till sig kunskapen blir således språket en nyckelfaktor. Imsen (2000) 

skriver att språket som läraren väljer att använda kommer att hjälpa eleven att förstå världen 

och rama in kunskaperna. I det gemensamma språket mellan läraren och eleven kan således 

förutsättningar skapas för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaperna och uppnå ett godkänt 

betyg, oavsett vilka svårigheter det har och om de föredrar den teoretiska eller den fysiska delen 

av kursen.  

 

Eleverna hade inte en gemensam syn på kursen men däremot var alla som nämnts positivt 

inställds till kursens innehåll avseende hälsa. Eleverna visade en förståelse för vad hälsa är även 

om deras perspektiv på hälsa skiljde sig åt, både teoretiskt och praktiskt. Vygotskijs sociala 

konstruktivism fäster enligt Imsen (2000) som nämnts stor vikt vid det sociala samspelet mellan 
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elev och lärare och språkets betydelse för inlärningen. Studien visar att det inte är helt självklart 

hur hälsa ska definieras. Även om läraren har en kursplan kan det vara diffust för läraren att 

definiera hur hälsan ska läras ut i undervisningen samtidigt som eleverna kan ha olika kunskap 

om vad hälsa är och även olika mycket kunskap. När eleverna börjar kursen idrott och hälsa på 

gymnasiet har de som nämnts troligtvis erfarenhet av ämnet sedan många år tillbaka. Eleverna 

kan ha haft flera olika lärare under sin tidigare skolgång och alla lärare kan ha undervisat på 

skilda sätt, bland annat då de kan ha tolkat kursplanen på olika sätt. Eleverna kan även ha olika 

stort intresse för idrott och hälsa. Eleverna kan således redan ha en uppmålad bild av vad god 

hälsa är som de har fått sedan tidigare eller så får de en ny bild när de början gymnasiet. Detta 

skapar som Imsen (2000) beskriver olika förutsättningar för samspelet och språket mellan 

lärarens och eleven. Det kan vara viktigt att ha ett gemensamt språk för alla elever till en början 

eftersom läraren inte känner till elevernas bakgrund, förutsättningar och behov. Men under 

vägen kan läraren istället behöva anpassa kommunikationen för att inte riskera att tappa 

intresset hos eleverna. Elever med mer erfarenhet av idrott och hälsa bör nås med ett språk och 

medan de eleverna med betydligt mindre erfarenhet kan behöva nås med en annan 

kommunikation. Beroende på elevens individuella bakgrund och förutsättning anpassar läraren 

på så sätt undervisningen för alla elever och förmedlar kunskaperna på ett sådant sätt så att alla 

elever kan få förutsättning att förstå och nå de olika kunskapsmålen.  

 

Det går att inte att urskilja en samstämmig bild av varför eleverna inte fick godkänt i kursen 

enligt deras egna åsikter. Några elever uppgav specifika privata problem och andra mer diffusa 

anledningar. Eleverna nämner i de tidigare svaren vilka delar de hade svårt med i kursen, såsom 

den teoretiska delen, den fysiska delen samt närvaron, och kommer således även där in på vad 

som gjorde att de inte klarade av att uppnå ett godkänt betyg. Anpassning av läraren i 

undervisningen blir återigen aktuell i denna del. Språket mellan lärare och elev som Imsen 

(2000) skriver om utifrån Vygotskijs sociala konstruktivism blir viktigt för att nå ut till alla 

elever så de förstår kursens mål och således vad de behöver uppnå för att få ett godkänt betyg. 

Det kan därmed finnas en vinst i att läraren inte sätter nivån för högt i början av kursen. Läraren 

kan istället ta sig tid att lära känna eleverna och se till exempel vilken nivå de ligger på 

kunskapsmässigt och vilken bakgrund har de sedan tidigare. Alla elever är olika och kunskapen 

behöver förmedlas i samspelet mellan lärare och elev.  

 

Den tidigare forskningen visar liksom denna studie att uppfattningen om idrottsämnets 

innehålls varierar. Londos (2010) studie visar att det dominerande inslaget i 



 

 33 

idrottsundervisningen är den fysiska delen och att den teoretiska delen av kursen inte får lika 

stor betydelse när eleverna betygssätts. Ekbergs (2009) studie visar på motsatsen, att den 

teoretiska kunskapen i ämnen är av störst betydelse. Gemensamt i dessa studier är dock 

betydelsen av att ge eleverna kunskaper om god hälsa oavsett om det är i förhållande till de 

fysiska aktiviteterna eller den teoretiska undervisningen. Detta skulle även kunna kopplas till 

det Ekberg (2009) skriver om att kursplanen i idrott och hälsa uppfattas vara otydlig. Det kan 

således till viss del vara öppet för varje enskild lärare att tolka hur kunskapskraven ska testas. 

Detta skulle kunna påverka att idrottsämnet kan se olika ut skolor emellan och därmed påverka 

att synen på idrottsämnet varierar mycket mellan både lärare och elever beroende på vad den 

enskilda läraren värdesätter i sin undervisning. I detta kan även dilemmat som Quennersted 

(2007) diskuterar uppstå om vad som är viktigt att lära ut i idrottsämnet. Är det att vara fysiskt 

aktiv på lektionerna eller att lära ut vad som bör anses vara god eller dålig hälsa. Med andra 

ord, ska eleverna röra på sig för att uppnå en måttlig fysisk aktivitet i veckan eller ska de uppnå 

en förståelse för vad som är god hälsa. Den gemensamma uppfattningen av kursen verkar dock 

vara, både i den tidigare forskningen samt denna studie, att kursens innehåll avseende en ökad 

förståelse för vad god hälsa är av särskilt stor betydelse.  

 

Gemensamt för studien och tidigare forskning kan tolkas vara att det är mycket svårt att 

definiera vad god hälsa är då det kan definieras på många olika sätt och kan ses utifrån olika 

perspektiv. Quennersted (2007) skriver om det moraliskt normativa samt det vetenskapligt 

normativa perspektiven som dominerat synen på hälsa. Det moraliskt normativa perspektivet 

framhåller ett idealtillstånd och beskriver hur man bör och inte bör leva för att stäva efter 

idealtillståndet. Det kan även sägas utgå från samhällsnormer i termer av beteende och moral 

koder, till exempel hur man ser ut. Quennersted skriver vidare att det vetenskapligt normativt 

förhållandet till hälsa istället domineras av sökandet efter den objektiva sanningen om hälsa. 

Elevernas diskussioner om hälsa i studien kan kopplas till det Quennersted skriver om det 

vetenskapligt normativa sättet att se på hälsa. Charlie beskriver hälsa som att ens kropp är 

beredd vid olika tillfällen, fysiska eller psykiska moment i livet. Vanja pratar om att hälsa har 

att göra med motion och att röra på sig men hon diskuterar också kostens inverkan på hälsan 

och ger exempel på vegetarisk kost som hälsosam. Jane pratar också om kost och Kim nämner 

att både mental och fysisk hälsa är viktig för att uppnå en god hälsa. Ahlbergs (2015) studie 

visar att eleverna i studien har en god förståelse av hälsa och att de anser att kursens innehåll 

avseende hälsa är en viktig del. Återigen går det att lyfta att den gemensamma uppfattningen 
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av kursen verkar vara, både i den tidigare forskningen samt denna studie, att kursens innehåll 

avseende en ökad förståelse för vad god hälsa är av särskilt stor betydelse.  

 

I tidigare forskning framkommer det att betygssystemet kan upplevas som orättvist. Wikers 

(2017) studie visar att eleverna upplever att idrottslärarna är otydliga och orättvisa i sin 

bedömning samt att betygssystemet är orättvist. Detta är inget som framkommer i denna studie, 

att det skulle vara en anledning till att de inte fick godkänt i kursen. Både Wiker (2017) och 

Londos (2010) skriver om uppfattningen att det som elev är viktigt att ha färdigheter i idrott 

redan innan undervisningen. Detta kan inte kopplas till resultatet i denna studie men kanske har 

elever som redan innan kursen är duktiga i idrottsämnet en fördel vid betygsättningen. En annan 

intressant studie i den tidigare forskningen är Fritz (2017) studie som visar att ökad skolidrott 

förefaller vara en strategi som kan minska den relativa risken för fraktur, förbättra utvecklingen 

av skelett och muskelstyrka samt öka de akademiska skolprestationerna. Elever som har större 

färdigheter i idrottsämnet eller ett större intresse för kursen kanske utövar mer idrott både på 

lektionerna och i samband med undervisningen och kanske därmed har en förbättrad chans att 

få ett högt betyg i kursen. De elever som å andra sidan inte har några kunskaper eller intresse 

för fysisk aktivitet kanske därmed får svårare att uppnå godkänd nivå i kursen.  
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Konklusion 

Studien har bidragit till ökad kunskap om underkända elevers upplevelser av och uppfattningar 

kring kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet genom att konstatera att de är relativt positivt 

inställda till kursen och dess innehåll. Trots att de blivit underkända så anser de kursen vara 

viktig, särskilt med avseende på den ökade förståelsen för vad god hälsa är. Det i kursen som 

orsakar svårigheter skiljer sig mellan eleverna, vilket förutom elevernas privata problem 

kopplas samman med att de inte uppnådde ett godkänt betyg.   

 

Problem utanför skolan verkar kunna påverka betyget i kursen. Samtidigt, vet vi att negativ 

inverkan av en stressig tillvaro kan motverkas av daglig fysisk aktivitet. Så, frågan är om inte 

fler lektionstimmar, och därmed mer fysisk aktivitet för eleverna, hade kunna bidra till att elever 

mådde bättre psykiskt men även fysiskt och därmed presterar bättre i skolan. Kan det större 

utrymme den teoretiska delen av kursen fått på lektionerna i sig bidragit till sämre prestation 

för just den här gruppen? Detta vore av intresse att studera vidare.  

 

En annan intressant slutsats är att idrott och hälsa är ett ämne vars innehåll kan vara svårt att 

tydligt definiera, både av lärare och elever. Kursplanen är tydlig men öppen för tolkningar och 

som resultatet visar tolkar eleverna till exempel god hälsa på olika sätt i och med att de ger olika 

exempel. Detta gör att läraren får samspela mellan kursplanen och elevernas tankar om god 

hälsa. Detta belyser hur viktig kommunikationen mellan läraren och eleven är och att de talar 

samma språk och förstår varandra, redan från tidiga skolåren.   

 

En genomgående slutsats i studien har varit att kursens innehåll avseende förståelse för vad god 

hälsa är anses vara viktig. Dilemmat har däremot visats sig vara hur detta ska undervisas. Ska 

fokus ligga på att eleverna ska vara fysiskt aktiva på lektionerna eller att de får möjlighet att 

reflektera kring vad god hälsa är. Kanske hade fler lektionstimmar inte gjort detta till ett 

dilemma.   

 

Avslutningsvis vore intressant för framtida forskning att göra en jämförelse mellan hur elever 

som fått betyget F i kursen idrott och hälsa 1 och hur elever som fått betyget A i kursen idrott 

och hälsa 1 på gymnasiet upplever kursen. Detta för att kunna se om det finns skillnader och 

likheter i elevernas upplevelser och på sätt eventuellt ännu tydligare än i min studie kunna dra 

slutsatser om hur eleverna upplever kursen och varför de fick och inte fick godkänt i kursen.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

 

Intervjufrågor 
 

 

Hur ser eleverna på kursen idrott och hälsa 1? 

 

Frågor: 

- Vad tycker du om innehållet i kursen? 

- Hur tycker du att kursen skilde sig mellan låg-, mellan- och högstadiet? 

- Vad var din tidigare erfarenhet av idrott och hälsa? 

- Hur viktig tycker du att kursen är? Tycker du att man behöver den i gymnasiet? 

 

 

Vilka svårigheter hade eleverna med kursen? 

 

Frågor:  

- Vad tyckte du om kursen? 

- Vilka delar var svåra med kursen? 

- Vilka delar var lätta/mindre svåra med kursen? 

- Vad var tråkigt? 

- Vad var roligt? 

 

 

Hur ser eleverna på hälsa? 

 

Frågor:  

- Vad tycker du är god hälsa? 

- Läroplanen för gymnasiet skriver att mot slutet av gymnasiet ska du som elev ”ha 

kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa”. Visste du det? 

- Tycker du det finns andra kurser i ditt program som innehåller hälsa? 

- Tycker du att kursen idrott och hälsa 1 gav dig kunskaper om hälsa? 

 

 

Var fick eleverna enligt egen utsago inte godkänt i kursen? 

 

Frågor: 

- Varför enligt din mening fick du inte godkänt i kursen? 

- Hur högt prioriterade du kursen när du gick den? 

 

 

 


