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Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och

hälsas syfte att vara, egenvärde respektive investeringsvärde. Samt synliggöra om det finns

ett samband mellan elevers egna fysiska aktiviteter utanför skolan kopplat till vad de

uppfattar som idrottsämnets syfte. De formulerade frågeställningarna var: “Vilka

uppfattningar och i sin tur vilket syfte har ämnet idrott och hälsa i skolan enligt eleverna?”

och “Vad uppfattar eleverna, som har en egen fysisk fritidsaktivitet utanför skolan,

idrottsämnets syfte att vara?

De teoretiska utgångspunkterna som studien utgick ifrån var fenomenografi av Ference

Marton och Shirley Booth (2000), som relaterar till hur människan uppfattar sin omvärld

(Marton & Booth, 2000, s.146). Fenomenografin kompletterades även med stöd av

individuell konstruktivism som sätter människans inre handlingar i fokus och som menar

på att en människas inre handlingar är ett sätt att förstå och förklara människans yttre

handlingar (ibid.).

Metoderna som används för studien var en kvalitativ metod i form av intervjuer och en

kvantitativ metod i form av enkäter. Utifrån elevernas utsagor skapades en modell med

beskrivningskategorier och i sin tur passande underkategorier (se Modell 1

Beskrivningskategorier). Begreppet egenvärde och investeringsvärde användes med

bakgrund till Larssons (2004) definition där ett skolämne har ett egenvärde om den är av

värde för eleverna där och då och ett ämne har ett investeringsvärde om den är gynnsam

för något annat än för själva undervisningen där och då (Larsson, 2004, s.40).

Resultatet för denna studie visade att eleverna uppfattade ämnet idrott och hälsa till att

både ha ett egenvärde och ett investeringsvärde. Eleverna som har en egen fysisk

fritidsaktivitet utanför skolan väljer till mestadels två av tre alternativ som tyder på

idrottsämnets egenvärde och ett alternativ som tyder på ämnets investeringsvärde.

Något som vi anser är viktigt är hur tidigare forskning lyfter hur motion, idrott och rörelse

påverkar människor positivt, att barn och unga i Sverige rör sig för lite samt elevers olika

uppfattningar om ämnet idrott och hälsa. I avsnittet om tidigare forskning kopplas

elevers uppfattningar om ämnet idrott och hälsa från denna studie till andra elevers

uppfattningar från andra studier.
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1 Inledning

Ämnet idrott och hälsa har genom tiderna funnits för att fysiskt fostra barn och unga, men

under senare tid har ämnet även varit till stöd för elevers utveckling i andra situationer,

bland annat inom inlärning- och koncentrationsförmåga hos elever (Larsson, 2004, s. 1).

Ämnet idrott och hälsa intresserade oss och nyfikenheten fanns hos oss när det kom till vad

elever i de yngre åldrarna anser är syftet med idrottsämnet; lättare till inlärning

(investeringsvärde) eller den faktiska färdighetsträningen (egenvärde). När vi gick i

grundskolan uppfattade vi idrottsämnet på två olika sätt. Den ena skribenten uppfattade

idrottsämnet syfte ha ett egenvärde i och med att syftet var att träna upp sig inom olika

bollsporter. Den andra skribenten uppfattade idrottsämnets syfte att ha ett

investeringsvärde, ett extra tillfälle för en paus där eleverna fick möjlighet att släppa ut

energi. I och med våra två olika uppfattningar av idrottsämnets syfte var vi intresserade att

ta reda på hur elever uppfattar idrottsämnets syfte vara idag. Därav valde vi i denna studie

att undersöka elevers uppfattningar om skolämnet idrott och hälsa och i sin tur belysa

ämnets syfte; egenvärde respektive investeringsvärde. I vår mening är det viktigt att belysa

och synliggöra vad eleverna tar till sig och förstår under idrottslektionerna i syfte att få en

större inblick i vad de uppfattar är syftet med ämnet idrott och hälsa. Vi valde att göra

studien på elever i årskurs 3 vilket är den äldsta årskursen inom vår behörighetsnivå. Detta

för att öka möjligheten till att få ut så många uppfattningar som möjligt för att sedan kunna

besvara studiens frågeställningar på bästa sätt.
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2 Bakgrund

I detta kapitel behandlas ämnet idrott och hälsas framväxt, som förr benämndes

kroppsövningsämnet, men som idag kallas idrott och hälsa. Därefter tas Annerstedts olika

faser upp inom idrottsämnet följt av idrott och hälsa i de olika läroplanerna genom åren.

Avslutningsvis behandlas idrott och hälsa i skolan idag.

2.1 Kroppsövningsämnets framväxt och etablering

Skolämnet idrott och hälsa har ändrat namn ett flertal gånger, namnbytet hänger ofta ihop

med att ämnet kommit att omfatta nya aspekter (Larsson, et al. 2017, s.124). Över tid kan

man sammanfattningsvis påpeka att ämnet skall omfatta flera delar av vad man kan kalla

en ”kroppsövningskultur”. Kroppsövningsämnet, som idag benämns idrott och hälsa,

grundades år 1842 i folkskolan med namnet gymnastik och var av betydligt annat omfång

än dagens skolämne idrott och hälsa. Tanken med kroppsövningsämnet var att elever även

skulle få en fysisk fostran i skolan och inte endast kunskaper inom skolans teoretiska

ämnena. Syftet med införandet av gymnastikämnet i skolan var att elever skulle få röra på

sig och detta kunde både utföras i klassrummet och ute på skolgården. Från och med år

1865 genomfördes gymnastik som utomhusaktivitet och i slutet på 1800-talet började

enstaka redskap att användas (ibid.). När gymnastikämnet först kom till skolvärlden

användes ämnet som en förberedelse för pojkarnas värnplikt, men gick sedan över till

linggymnastiken som grundades av Pehr Henrik Ling (Cederquist, 2002). Gymnastikämnet

handlade istället om att finna rätt balans för sin kropp med hjälp av bestämda

rörelseövningar som utfördes enligt ett mönster, som redan då var en koppling mellan hälsa

och fysisk aktivitet (ibid.).

2.2 Annerstedts sex olika faser inom idrottsämnet

Claes Annerstedt (1991) skriver om sex olika faser inom idrottsämnet i Sverige under

tidigt 1800-tal (Annerstedt, 1991). Den första fasen daterade Annerstedt till år 1813 och

namngav etableringsfasen, (1813-1860). Denna fas bestod av sjukgymnastik och medicin.

Den andra fasen, militära fasen, (1860-1890) bestod bland annat av soldatträning och

pedagogisk gymnastik. Den tredje fasen, stabiliseringsfasen, (1890-1912), bestod av

pedagogisk gymnastik som fokuserade på balansen i kroppen. De tre sista faserna i

Annerstedts analys var brytningsfasen, (1912-1950) där den pedagogiska gymnastiken

övergick till att ämnet idrott utvecklades mer mot en fysiologisk utgångspunkt. Här blev
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fokus främst på spel och lek. Fysiologiska fasen, (1950-1970) urskilde flickor från pojkar.

Flickorna skulle ägna sig åt simning, gymnastik, vissa bollsporter och rytmik, medan

pojkarna skulle ägna sig åt fotboll, konditionslöpning och basket. Osäkerhetsfasen,

(1970-1994) benämndes av Annerstedt (1991) då ämnet idrott och hälsa växte i allt större

utsträckning med fokus på idrottsrörelser tillsammans med ekologiska samband och

färdigheter (ibid.).

2.3 Idrott och hälsa i läroplanerna

I läroplanen 1980 (Lgr 80) för ämnet idrott och hälsa blev fysisk aktivitet en viktig faktor

som i sin tur resulterade i en hälsosam kropp, ett friskt liv samt att de estetiska

målsättningarna försvann (Quennerstedt, 2016, s.29). Under denna tid utgjordes olika

idrottsgrenar en större del av idrottsämnet och kroppsträning blev ersatt av förebyggande

hälsovård. I samband med denna läroplan infördes samundervisningsreformen, där

idrottsämnet blev allt mer könsneutralt samt att ämnets största fokus blev en hälsosam

kropp ur ett livslångt perspektiv. År 1994 betonade läroplanen (Lpo 94) att idrottsämnet

endast skulle bestå av begreppet hälsa, samt att andra delar i läroplanen skulle bestå av

socialt- och psykiskt välbefinnande där fokus riktades mot samspel, en frisk kropp, bra

kost, estetik och friluftsliv. I sin helhet handlade ämnet idrott och hälsa om en frisk kropp

ur ett livslångt perspektiv. Ämnesinnehållet fokuserade även mycket på den teoretiska

aspekten i styrdokumenten där de olika idrottsgrenarna fortfarande tog allt större plats och

bollspel allt mindre plats, samtidigt som dans och friluftsliv hade ökat. Efter Lpo 94

diskuterades det om att rollen som idrottslärare bör gå över till benämningen pedagog,

samtidigt som kropp och hälsa bör vara de centrala delarna inom idrottsämnet. Ämnet

utvecklades till ett bildningsämne där fokuset blev motoriska färdigheter, kroppens

byggstenar och funktion, samt att känna sin kropp, ur ett naturvetenskaplig perspektiv. Ett

exempel var att bollspel tidigare setts som tävlingsidrott, till att istället ses som lek, kamp,

kännedom och drama. Syftet med dessa viktiga byggstenar var att de skulle tilldelas olika

värden och meningserbjudande för människan (ibid.).

Dock är det inte endast idrottsämnet som genomgått en förändring enligt Larsson (2016).

Idrottskulturen i sig har förändrats med tiden vilket sker i samband med idrottsämnet

(Larsson, 2016, s.149). Normer och värderingar förändras, vilket påverkar hur barn och

ungas formas och uppfostras. Om fotbollen tas som exempel belyser Larsson (2016) hur

denna bollsport genom tiderna speglat en generalisering av att vara maskulin och att
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fotbollen främst var passande för pojkar att delta. Däremot har fotboll blivit allt mer

neutraliserat, men trots denna neutralisering hänger vissa normer kvar. Det är då

idrottslärarens uppgift att höja bollsportens syfte, att poängtera allsidig rörelseförmåga och

kroppslig förmåga under lektionstid (ibid.).

2.4 Idrott och hälsa i skolan idag

Skolan är skyldig att genomföra undervisning inom ämnet idrott och hälsa. I läroplanen för

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 står det skrivet i styrdokumentens

syftesdel (Skolverket, 2022, s.48):

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. [...]

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som

påverkar den fysiska förmågan samt kunskaper om hur rörelse och rörelse aktiviteter

förhåller sig till fysisk, psykisk och social hälsa.

(Skolverket, 2022, s.48)

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 har idrottsämnet kategoriserats; rörelse, friluftsliv

och utevistelse samt hälsa och levnadsvanor. I syftesdelen står det att “Eleverna ska genom

undervisningen ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna

påverka sin hälsa genom livet.” (Skolverket, 2022, s.48). Skolan försöker allt mer att

implementera fysiska aktiviteter då aktiviteterna förbättrar elevernas inlärning och

prestation. Därmed är det viktigt att eleverna får förståelse för hur rörelse gynnar

människans liv på olika sätt (ibid.).

2.5 Unga ska erbjudas undervisning inom idrott och hälsa
Det finns olika skäl till att grundskolan- och gymnasiets grundläggande undervisning för

barn och unga skall erbjuda och bedriva undervisningen i idrott och hälsa (Skolverket,

2022). Dessa skäl är bland annat att fysisk aktivitet i sig är positivt för barn och ungas

hälsa, att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på inlärningsförmågan samt att skolan har

som uppgift att ge unga kunskapen som förbereder dem att ta del i samhället däribland

idrottskulturen (ibid.).
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2.6 Egenvärde och investeringsvärde

Larsson (2004) skriver i sin studie om hur elever inte ser ämnet idrott och hälsa som ett

riktigt skolämne utan ett ämne som är till för att stödja eleverna inom de andra teoretiska

skolämnena (Larsson, 2004, s.2). Ett skolämnes egenvärde ligger i om ämnet är av värde

för eleverna i stunden. Enligt Larsson (2004) utgörs ämnet idrott och hälsa av rörelseglädje

och fysisk aktivitet, vilket i sin tur utgör ämnets egenvärde. Ett skolämnes

investeringsvärde ligger istället i om ämnet är av värde för andra skolämnen där ämnet inte

har med undervisningen att göra där och då (ibid.).
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3 Forskningsöversikt

I detta kapitel behandlas tidigare forskning av relevans för studien. Vi anser att utbudet av

tidigare forskning inom detta ämne har varit snävt. Forskning runt ämnet idrott och hälsa

och vikten av att vara aktiv har behandlats. Forskning om elevers uppfattningar gällande

ämnets syfte har det inte forskats om i ett lika stort omfång.

3.1 Idrottsämnet ur ett hälsoperspektiv

Örjan Ekblom (2021) berättar i sin föreläsning om vikten av att barn bör röra på sig i 60

minuter varje dag (Ekblom 2021, Föreläsning, 2 september).1 Resultatet var att dessa barn

blev bättre på att använda sina muskler och klarade sig bättre mot skador när musklerna

växte till och cirkulationen och konditionen förbättrades (ibid.).

Karin Kjellenberg, Örjan Ekblom, Cecilia Stålman och Björg Helgadóttir (2021), skriver i

sin studie om förhållandet mellan skärmtid, fysisk aktivitet, kondition och organiserad

idrott bland ungdomar (Kjellenberg, et al. 2021). Studien visade att varannan ungdom med

minst fem timmars skärmtid per dag hade lägre kondition än ungdomarna med mindre

skärmtid. Barn och unga från 6-17 år behöver vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per

dag (ibid.).

Karin Bertils (2019) skriver om elevers utveckling inom idrott och hälsa kopplat till

självtillit (Bertills, 2019). Genom en enkätundersökning på elever i årskurs 7 fick eleverna

svara på hur deras självtillit, samt hur deras vilja att delta i ämnet idrott och hälsa såg ut.

Elevernas svar analyserades kopplat till deras betyg. Detta testades på tre olika

elevgrupper. Den första gruppen var 30 elever med diagnosticerade funktionsnedsättningar

där betygen var placerade utspritt på skalan A-F. Den andra gruppen på 55 elever låg på

betygen A, B eller C och den sista gruppen på 36 elever låg på betygen D, E eller F.

Resultatet var att självtilliten låg sex gånger lägre för de elever med funktionsnedsättning

än de elever som låg på betygen A-C. Studien som testades under årskurs 7 och senare i

högstadiet visade dock på att samtliga elevers självtillit ökade med åldern. Studien visade

hur viktigt samarbete och inkludering är för att höja det sociala undervisningsklimatet.

Genom att lärare fokuserar på gemenskap resulteras det både i högre självtillit hos elever

samt viljan att delta, vilket i sin tur fick god effekt på betygen. Resultat i denna forskning

1 Örjan Ekblom , Föreläsning, 2 september 2021
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stödjer tidigare forskning om vikten av idrott och hälsa, ämnets påverkan på elever som

inte har en fysisk fritidsaktivitet utanför skolan samt för elever som har någon form av

funktionsnedsättning (ibid.).

3.2 Elevers uppfattningar om idrott och hälsa

Maura Coulter, Bronaugh McGrane och Catherine Woods (2020) skriver i sin studie om

vikten av elevers positiva inställning till idrottsämnet som i sin tur ger positiva följder för

deltagandet (Coulter et al., 2020). Studien utforskar bland annat elevers olika uppfattningar

om idrottsämnet i skolan. Resultaten visade att majoriteten av eleverna hade en positiv

inställning till ämnet där de värderade roliga och varierande idrottsaktiviteter (ibid.).

Deborah Hayes (2017) skriver i sin studie om brittiska elevers uppfattningar om

idrottsämnet (Hayes, 2017). Barn och vuxna ansågs vid den tiden vara inaktiva gällande

fysisk aktivitet, vilket sågs som ett stort problem i landet. Inställningar som barn får under

sin barndom kan påverka hur aktiva de blir i vuxen ålder. Denna studie utforskade elevers

uppfattningar (mellan åren 5-11) om idrottsämnet där cirka 50% av eleverna hade en

positiv inställning till ämnet medan endast 1% av eleverna hade en negativ inställning till

idrottsämnet. Vidare studerade Hayes (2017) anledningen till elevernas negativa

uppfattningar till ämnet där dåligt självförtroende, en dålig uppfattning om varför idrott är

viktig samt familj och vänner påverkade elevernas syn på idrottsämnet. Utifrån Hayes

(2017) studie synliggjordes 10 riktlinjer som bidrar till positiva uppfattningar om ämnet

idrott och hälsa hos barn och unga. Några av dessa riktlinjer var att sätta fokus på glädjen

hos idrottsämnet, att skapa en miljö där elever förstår syftet med idrottsämnet samt varför

de rör på sig, både ur ett hälsoperspektiv och ur ett socialt perspektiv (ibid.).

Élvio Rúbio Gouveia (2019) skriver i sin studie om elevers uppfattningar av ämnet idrott

och hälsa med fokus på kön, ålder, intresse för fysisk aktivitet, hur fysiskt aktiva eleverna

är samt deras självförtroende inom idrott och hälsa (Gouveia, 2019). Ett av studiens

resultat var en stark koppling mellan de elever som hade ett intresse för fysisk aktivitet och

deras positiva inställning till idrottsämnet i skolan. Eleverna som var intresserade av fysisk

aktivitet var cirka 9.3 gånger mer sannolikt att uppskatta idrottsämnet. Sammanfattningsvis

visade studien att elever som utgör någon slags fysisk aktivitet och som har ett intresse för

det, har i sin tur en mer positiv inställning till ämnet idrott och hälsa i skolan (ibid.).
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Sharon R. Phillips, Eve Bernstein och Stephen Silverman (2019) skriver i sin studie om

elevers uppfattningar om idrottsämnet i de högre åldrarna (Phillips, et al. 2019). Resultatet

visade att två faktorer påverkade elevernas uppfattningar kring idrottsämnet. Den första

faktorn var nöjet, vilket innebar att idrottsämnet behöver vara av nöje för eleverna. Den

andra faktorn till positiva uppfattningar var samarbetsövningar och andra fysiska

aktiviteter som eleverna kunde göra tillsammans (ibid.).

Suzanne Lundvall och Gunilla Brun Sundblad skriver i sin studie om hur elever uppfattar

ämnet idrott och hälsa samt i vilken utsträckning de är aktiva på fritiden. Studien gjordes

på 1203 elever mellan åldrarna 12-15. Eleverna uppfattade idrottsämnet till att de får träna

upp sina rörelsefärdigheter, lär sig samband mellan fysisk träning och hälsa samt tränar

upp sin samarbetsförmåga. Resultatet visade även på polariseringen med koppling till

elever som är fysiskt aktiva (ibid.).

13



4 Teoretiska utgångspunkter

Då studiens övergripande fråga är hur elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och hälsa är

det snarast idrott och hälsa som fenomen som står i fokus. För att utveckla och precisera

forskningsfrågan skall vi i det följande beskriva en fenomenografisk ansats med stöd av

individuell konstruktivism.

4.1 Fenomenografi

Studien utgår från fenomenografi vilket är en fenomenografisk ansats, som har intresse att

beskriva olika fenomen i världen utifrån hur människor uppfattar sin omvärld (Marton &

Booth, 2000, s.146). Detta visar i sin tur visar en variation i människors utsagor. Denna

forskningsansats utvecklades av gruppen INOM på 1970-talet vid Göteborgs Universitet

under ledning av Ference Marton. Fenomenografi är kvalitativt och syftar till att beskriva

människors sätt att uppfatta olika fenomen. I denna studie beskrivs elevers uppfattningar

om idrottsämnet. Fenomenografi är en dynamisk forskningsansats som i början inte stått i

anknytning till en specifik teori, utan på ett dynamiskt vis förhåller sig till olika teorier, till

exempel som kritisk teori, fenomenologi och individuell konstruktivism (ibid. 2000,

s.146).

För att kunna förstå hur människor hanterar en viss situation krävs det att man först förstår

hur de uppfattar själva situationen, vilket baseras på människors bakgrund och tidigare

erfarenheter (Marton & Booth, 2000, ss. 149,150). Det är nämligen människor med dess

olika uppfattningar som skapar situationen, då en situation inte kan existera eller ha

mening utan att vara beroende av uppfattningarna (ibid. ss. 149,150).

Marton och Booth (2000) skriver om första- och andra ordningens perspektiv och

uppfattningar (Marton & Booth, 2000, s. 154). Den första ordningens perspektiv handlar

om hur världen faktiskt ser ut och är, och den andra ordningens perspektiv sätter fokus på

hur människan uppfattar sin omvärld . Denna studie kommer därmed sätta fokus på den

andra ordningens perspektiv, i detta fall elevers uppfattningar om ämnet idrott och hälsa.

4.2 Individuell konstruktivism

Denna studie kompletteras av ytterligare en teoretisk utgångspunkt, individuell

konstruktivism, vilket är en form av kognitivism som sätter människans inre handlingar i
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fokus (Marton & Booth, 2000, s.29). Inom individuell konstruktivism förklaras det yttre,

som innefattar beteenden och handlingar, med hjälp av det inre vilket innefattar psykiska

handlingar. Individuell konstruktivism är i sin tur en spegelbild av social konstruktivism

som handlar om att människans inre handlingar behöver förklaras med hjälp av

människans yttre handlingar. Denna studie har endast som syfte att beskriva elevers

uppfattningar (inre handlingar) och därmed används enbart individuell konstruktivism och

inte social konstruktivism. Med hjälp av elevers inre handlingar och deras uppfattningar

belyser dessa uppfattningar olika sätt att erfara ett fenomen som i sin tur skapar olika

beskrivningskategorier som bildar ett gemensamt utfallsrum (ibid.).
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5 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och

hälsas syfte att vara, egenvärde respektive investeringsvärde. Samt synliggöra om det finns

ett samband mellan elevers egna fysiska aktiviteter utanför skolan kopplat till vad de

uppfattar som idrottsämnets syfte.

1. Vilka uppfattningar och i sin tur vilket syfte har ämnet idrott och hälsa i skolan

enligt eleverna?

2. Vad uppfattar eleverna, som har en egen fysisk fritidsaktivitet utanför skolan,

idrottsämnets syfte att vara?
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6 Metod

I detta avsnitt redovisas först den kvalitativa insamlingsmetoden, val av elever, teman och

intervjufrågor. Därefter redovisas den kvantitativa insamlingsmetoden och val av

enkätfrågor. Sedan redovisas metodkritik utifrån båda metoderna följt av analysmetod

utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Slutligen redovisas definitionerna av begreppen

investeringsvärde och egenvärde och sist tas studiens validitet och reliabilitet, val av

kommuner, etiska överväganden och arbetsfördelningen upp.

6.1 Kvalitativ insamlingsmetod samt val av teman och intervjufrågor
Den kvalitativa metoden kan beskrivas induktiv vilket är en insamlingsmetod innehållande

av ord mer än av siffror (Bryman, 2018, s. 454). Kvalitativ inriktning är i huvudsak

tolkningsinriktad  , där resultatet står för individens egna tolkning av verkligheten (ibid.).

6.1.1 Val av elever, teman och intervjufrågor

Tio anonyma elever valdes ut slumpmässigt av sina lärare med hjälp av lottning i syfte att

ingen elev skulle känna sig favoriserad. Dessa elever genomgick en intervju med syfte att

fånga upp deras olika uppfattningar och tolkningar, som vi på förhand inte kunde definiera

och kartlägga förekomsten av. Skribenterna intervjuade fem elever var, därav 10 elever

sammanlagt. Urvalet på tio elever ansågs vara ett rimligt antal att intervjua, främst

tidsmässigt.

Innan intervjufrågorna skapades, formulerades tre teman; 1. Elevers uppfattningar om

idrott och hälsa, 2. Varför elever uppfattar att idrott och hälsa finns på skolschemat, samt 3.

Elevers fysiska fritidsvanor (se bilaga 7.1). Teman skapades för att kategorisera det

insamlade materialet och i sin tur lättare placera uppfattningarna under respektive

underkategori (se Modell 1. och 7.2-7.4). Tema 1 och 2 skapades utifrån studiens syfte,

elevers uppfattningar av idrottsämnet, vilket vi ansåg vara ytterst relevant. Tema 3

skapades för att synliggöra ifall elevernas fysisk fritidsaktiviteter hade en koppling med

vad eleverna uppfattade idrottsämnets syfte vara.

En av insamlingsmetoderna för denna studie var i form av intervjufrågor (se bilaga 11.1).

Vid skapandet av intervjufrågorna funderade vi på intresseväckande frågor relaterade till

idrottsämnet och rörelse. En del intervjufrågor var inte direkt kopplade till idrottsämnet

utan ställdes till eleverna för att få de att känna sig mer avslappnade. Utifrån det
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transkriberade materialet valdes endast de uppfattningar som svarade på studiens

frågeställningar bäst.

6.2 Kvantitativ insamlingsmetod
Den kvantitativa metoden beskrivs som en insamling av numerisk data (Bryman, 2018, s.

198).

6.2.1 Val av enkätfrågor

Studien kompletterades även kvantitativt i form av en enkät med nio frågor, (se bilaga

11.2) i syfte att få in olika infallsvinklar och en bredare insyn och förståelse på elevernas

uppfattningar.

Enkäten distribuerades till tre klasser där sammanlagt 52 elever deltog. Enkäten var både

utformad efter en likertskala och flersvarsalternativ där eleverna fick ange det mest

passande påståendet. Enligt Bryman (2018) är likertskalan en av de vanligaste teknikerna

inom en kvantitativ metod (Bryman, 2018, s. 204). Denna teknik går ut på att mäta

intensiteten i en känsla eller attityd gentemot ett visst tema eller område och mätningen

görs utifrån en uppsättning av ett flerindikationsmått (ibid.).

Vid skapandet av enkätfrågorna tog vi både hänsyn till Bryman (2016) som tar upp viktiga

faktorer att ha i åtanke samt att enkätfrågorna skulle möjliggöra till att besvara studiens

frågeställningar. Alla frågor ska tillhöra samma tema, frågorna ska ha samband med

varandra och frågornas formulering ska varieras i syfte att kunna identifiera de elever som

visar skevhet i sina svar (ibid.). Att skapa frågor utifrån samma tema och att frågorna

skulle ha ett samband med varandra var något som vi använde oss av vid utformandet av

enkätfrågorna (se bilaga 11.2). I denna studie användes endast två enkätfrågor, “Varför tror

du att man har idrott i skolan?” och “Sportar du på fritiden” (se 7.1.1 och 7.4.1) då de bäst

synliggjorde elevernas uppfattningar. Varför eleverna tror att man har idrott i skolan samt

de elever som har en fysisk fritidsaktivitet utanför skolan var intressant att undersöka i

syfte att få fram vad eleverna uppfattar syftet med idrottsämnet att vara. Samt att se vilket

syfte idrottsämnet har för de elever som har en fysisk fritidsaktivitet utanför skolan
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6.3 Metodkritik

6.3.1 Styrkor och svagheter med insamlingsmetoderna

Studien består, som nämnts ovan, av en kvalitativ metod i form av intervjuer och en

kvantitativ metod i form av enkäter. Styrkor och svagheter med insamlingsmetoderna

diskuteras nedan.

Styrkorna med intervjuer är att eleverna har möjlighet att förklara och förtydliga sina svar

gällande frågorna vilket tydliggör elevernas uppfattningar. Intervjuer ger även utrymme att

ställa mer detaljerade frågor och följdfrågor till elever vid oklarheter. Enligt Bryman

(2016) är en inspelad intervju en fördel då man kan gå tillbaka i intervjun för att upprepa

svaren (Bryman, 2016, s. 577), vilket gjordes ett flertal gånger under studiens gång.

Intervjuer är däremot tidskrävande då ett välfungerande frågemanus ska skapas, både i

form av ett rimligt innehåll och tidsmässigt. Därav kan det vara en utmaning att få till

frågor som kommer att besvara studiens frågeställningar i början av intervjun för att sedan

vara kunnig nog att utveckla följdfrågor under intervjuns gång. Den som intervjuar måste

vara lyhörd och ha kunskapen att koppla samman elevsvaren då eleven kan ha svarat på

någon av de nedskrivna frågorna i ett tidigare skede. Det gäller då att ha förmågan att

anpassa sina frågor utifrån den intervjuades svar och undvika upprepningar. Detta behövde

vi ibland göra för att få ett flyt under intervjuns gång och få möjligheten till ett utvecklat

material (Bryman, 2016, s.567). Förarbetet som innebär att skapa informationsbrev och

medgivarblankett (se bilaga 11.3 och 11.4) både för intervju och enkät, processen för att

skicka ut dessa till föräldrar och sedan få tillbaka godkännande kräver sin tid men inte

minst efterarbetet vilket innebär att transkribera och sammanställa elevernas uppfattningar.

Det är även färre deltagare (i denna studie tio elever) i intervjuer och därav blir resultatet

utifrån de intervjuade eleverna och inte från en större majoritet av, i detta fall, elever i

årskurs 3 (ibid. 2016, ss.238, 239).

Styrkorna med enkäter är att det öppnar upp möjligheten för fler elevsvar genom att

enkätformulärer kan smidigt delas ut eller skickas till en större grupp, vilket i sin tur

representerar fler elever (Bryman, 2016, s.286). Det insamlade materialet kan sedan

sammanställas i form av tabeller vilket resulterar i en helhetsöverblick över, i detta fall

elevernas uppfattningar. Enkäter som, i denna studie, innehåller likertskalan och frågor
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med flersvarsalternativ inkluderar alla elever, även elever med skrivsvårigheter. Detta är då

eleverna inte behöver skriva ner sina uppfattningar med ord utan kan uttrycka sig genom

att ringa in alternativ.

Svagheter med enkäter är att elevernas svar kan bli svårtolkat i och med att eleverna inte

kan utveckla sina svar. I denna studie skulle eleverna endast ringa in svarsalternativen. En

elev som ringar in ett negativt svarsalternativ på en enkätfråga kan ha gjort det för att hen

har haft en dålig dag vilket ger minskar validiteten i studien (Bryman, 2016, s.288) och

därför måste detta hållas i åtanke när elevernas uppfattningar analyseras. I en tredjedel av

enkäterna hade ett fåtal elever valt för få eller för många svarsalternativ på vissa frågor när

de endast skulle ha valt ett svarsalternativ. Att eleverna valde för många eller för få

svarsalternativ kan ha berott på att lärarens instruktioner varit för otydliga för eleverna

vilket kan ha resulterat i att de inte förstått hur de ska gå tillväga.

6.4 Analysmetoden utifrån de teoretisk utgångspunkterna

6.4.1 Fenomenografi och individuell konstruktivism

Den fenomenografiska ansatsen kompletteras i denna studie med en individuell

konstruktivistisk utgångspunkt som handlar om människans inre handlingar som sätts i

fokus. Det finns inte ett enkelt svar när man studerar människors inre handlingar utan alla

erfar världen på olika sätt (Marton & Booth, 2000, s.30).

I denna studie är det elevernas uppfattningar om idrottsämnets syfte som skapar

utfallsrummet och som analyseras. Inom denna forskningsansats används

beskrivningskategorier i syfte att strukturera upp elevernas uppfattningar och samtidigt ge

mening till innehållet (Marton & Booth, s.162).

6.4.2 Beskrivningskategorier

Utifrån studiens frågeställningar skapades två beskrivningskategorier: “Egenvärde” och

“Investeringsvärde” som sattes in i en modell (se modell 1. Beskrivningskategorier).

Utifrån elevernas utsagor skapades sex underkategorier, varav två tillhör

beskrivningskategorin egenvärde, tre tillhör beskrivningskategorin investeringsvärde och

den sjätte underkategorin tillhör både egenvärde och investeringsvärde.
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Marton & Booth (2000) nämner tre kriterier inom fenomenografi som är viktiga att ta

hänsyn till vid skapandet av beskrivningskategorier.

Dessa kriterier är:

1. Alla beskrivningskategorier ska ha en tydlig koppling till fenomenet.

2. Alla beskrivningskategorier ska ha en logisk koppling till varandra.

3. Så få beskrivningskategorier som möjligt ska användas.

(Marton & Booth, 2000,  ss.162, 163)

Det första kriteriet uppnås då beskrivningskategorierna döptes utifrån studiens syfte och

frågeställningar, elevernas uppfattningar om idrottsämnets syfte. Det andra kriteriet uppnås

då idrottsämnet har flera värden inom samma ämne, därmed en koppling till varandra. Det

tredje kriteriet uppnås då endast två beskrivningskategorier har valts som sedan

tydliggjorts med tillhörande underkategorier.

Modell 1. Beskrivningskategorier
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6.4.3 Vår kategorisering av egenvärde och investeringsvärde

När eleverna talade i intervjuerna om kroppen och en förbättrad fysisk förmåga samt

idrottsämnets olika aktiviteter placerades dessa uppfattningar under beskrivningskategorin

“egenvärde”, vilket gjordes med bakgrund till Larssons (2004) definition av egenvärde. Ett

skolämne har ett egenvärde om den är av värde för eleverna där och då (Larsson, 2004,

s.39). När eleverna talade om fysisk aktivitet kopplat till inlärning, agerande i

nödsituationer samt konsekvenserna vid uteslutande idrottslektion, kopplade vi dessa till

ämnets investeringsvärde (ibid.).

Svarsalternativen i tabell 7.1.1 från enkäterna kategoriserades “för att bli starkare”, “för att

få röra på sig” och “för att bli bättre inom olika sporter”, i beskrivningskategorin

“egenvärde”. De resterande svarsalternativen från samma tabell (se 7.1.1) “för att få en

paus från allt annat i skolan”, “för att lära sig andra ämnen bättre” och “för att få träna på

att samarbeta” kategoriserades i beskrivningskategorin “investeringsvärde”. Kopplingen

som gjordes mellan svarsalternativen från tabell 7.4.1 och tabell 7.1.1 kategoriseras både i

beskrivningskategorin “egenvärde” och “investeringsvärde”.

6.5 Validitet och reliabilitet
Validitet har med om ett ämne verkligen mäter konceptet som är i fokus (Bryman, 2016,

s.209). Denna studie undersöker elevers uppfattningar om idrottsämnets syfte och det är

utifrån studiens syfte och frågeställningar som intervju- och enkätfrågorna har formats och

på så sätt får studien hög validitet. Det som däremot ger studien lägre validitet är att

enkätfrågorna inte ger eleverna möjligheten att vidareutveckla sina svar vilket inte ger oss

skribenter den tydlighet som behövs för att veta hur eleverna egentligen kände för en

specifik fråga.

Reliabilitet har med hur pålitliga och följdriktiga måtten är (Bryman, 2016, s.207). En

medgivandeblanketter skickades ut till tre årskurs 3:or både för intervju och enkät. I

enkäten deltog majoriteten av eleverna vilket ökade chansen att elevernas uppfattningar

representerade en större del av eleverna i årskurs 3. Intervjun genomfördes på tio elever,

både killar och tjejer, från tre olika skolor i tre olika kommuner. Vi valde att både ha med

killar och tjejer i studien i syfte att få ett mer varierat urval. Att studien genomfördes i tre

kommuner minskade risken för att endast elever i ett visst område skulle stå för det

sammanslagna resultatet. Däremot var det endast tio elever som intervjuades vilket
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minskar representabiliteten bland alla årskurs 3 elever. Därav blir studiens reliabilitet en

aning lägre.

6.6 Val av kommuner
Datainsamlingen genomfördes i tre årskurs 3:or på tre skolor i Upplands-Väsby kommun,

Solna kommun och Nacka kommun. Dessa skolor valdes utifrån bekvämlighetsprincipen

då vi jobbar och har kontakter på dessa skolor. Däremot gynnade skolorna i och med att de

var placerade i olika kommuner, vilket innebar att vi fick ta del av elevers olika

uppfattningar mer utspritt över Stockholms län. Skolornas namn valdes att hållas anonyma

då denna studie inte har som syfte att jämföra skolorna sinsemellan.

6.7 Etiska överväganden

Eleverna i denna studie var anonyma (t. ex. elev 1, elev 2 etc.) för att de skulle känna sig

bekväma att dela med sig av sina uppfattningar utan att vara begränsade eller analyserade.

Medgivandeblanketter till både intervju och enkät skapades utifrån mallen för

informationsbrev och medgivandeblankett på Studium (se bilaga 11.3 och 11.4) i syfte att

få ett skriftligt medgivande från alla föräldrar till eleverna.

6.8 Arbetsfördelning
Vi har i denna studie arbetat skrivit alla delar tillsammans förutom avsnitten: tidigare

forskning och bakgrund. Vi har på varsitt håll ansvarat för att genomföra intervjuerna och

enkäterna på skolorna.
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7 Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna och enkäterna. Elevernas

uppfattningar om idrottsämnet sammanställdes i två stapeldiagram (se 7.1.1 och 7.4.1) och

i form av citat där citaten kategoriserades och analyserades i beskrivningskategorierna;

“egenvärde” (se 7.2) och “investeringsvärde” (se 7.3). Citaten kategoriserades och

analyserades ytterligare i passande underkategorier (se 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3).

Elevernas uppfattningar från enkäterna användes för att komplettera intervjuerna.

Resultaten från enkät 7.1.1 lades in i respektive beskrivningskategori och i sin tur

underkategori. Resultaten från enkät 7.4.1 lades in i en egen underkategori (se 7.4) som i

sin tur analyserades i förhållande till vad eleverna som har en egen fysisk fritidsaktivitet

uppfattade som idrottsämnets syfte.

7.1 Vilka uppfattningar och i sin tur vilket syfte har ämnet idrott och hälsa i
skolan enligt eleverna?

7.1.1 Elevsvaren från enkätfråga 6.

Kryssa i de 3 förslag som passar bäst in. Varför tror du att man har idrott i skolan?

Diagrammet visar elevernas uppfattningar om varför de tror att man har idrott i skolan, där

varje elev fick i uppgift att kryssa i de 3 förslag som de ansåg besvara frågan bäst. 31

elever svarade “för att bli starkare”, 6 elever svarade “för att lära sig andra ämnen bättre”,

44 elever svarade “för att få röra på sig”, 7 elever svarade “för att bli bättre inom olika
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sporter”, 39 elever svarade “för att träna på att samarbeta” och 10 elever svarade “för att få

en paus från allt annat i skolan”.

7.2 Beskrivningskategori 1: Egenvärde

Den första beskrivningskategorin och i sin tur underkategorierna nedan (Koppling mellan

rörelse och den fysiska förmågan och Idrottens varierande aktiviteter) belyser

uppfattningar som kopplats till att ämnet idrott och hälsa har ett egenvärde.

7.2.1 Kopplingen mellan rörelse och den fysiska förmågan

När intervjufrågorna “Varför tror du att det är bra att ni elever får ha idrott i skolan?” och

“Varför är det bra att röra på sig?” ställdes till eleverna svarade majoriteten av dem att det

är bland annat för att det förbättrade deras styrka och motion.

“Så att vi får motion och blir starkare och snabbare.” Elev 1

“För att man får bättre kondition och barn behöver röra på sig för att må bra.” Elev 9

“För att det är viktigt att ha bra kondition och ha kontroll på andningen och massa grejer.” Elev 6

“Man blir stark och får motion, lära sig nya saker, bli snabbare, träna på att hänga, eller balans.”
Elev 3

I intervjuerna delgav eleverna vikten av att röra på sig och att ha god kondition i syfte att

må bra och vara fysiskt starka. I läroplanen (2022) står det att; Eleverna ska genom

undervisningen ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna

påverka sin hälsa genom livet.” (Skolverket, 2022). Detta kan vara kunskap eleverna har

fått med sig från idrottens lektioner där begreppen; träna, lära, balans och styrka speglar de

olika aktiviteterna, vilket resulterar i elevernas uppfattningar. När enkätfrågan (se tabell

7.1.1); Varför tror du att man har idrott i skolan? ställdes till eleverna svarade de “för att

bli starkare” och “för att få röra på sig”, vilket synliggör idrottsämnet egenvärde.

7.2.2 Idrottens varierande aktiviteter

Intervjufrågorna “Vad tycker du om idrott och hälsa?” och “Tycker du att ni gör mycket

olika saker på idrotten?” ställdes till eleverna där majoriteten av de hade ett positivt

synsätt på idrottsämnet och uppfattade att idrottslektionerna är varierande och ett sätt för

dem att få röra på sig.
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”Roligt, det är inte samma sak som de andra ämnena, de andra får man skriva mycket och här får
man bara röra på sig, som en extra rast bara lite längre och roligare.” Elev 7

”Det som är så roligt med idrotten är att man får göra olika saker varje idrottslektion, en dag kanske
man får göra bollekar och nästa lektion är det hinderbana.” Elev 6

“Mest brukar det vara ”apberget” och “indianen”. Det är kul att leka, det är det som idrotten är
tycker jag.” Elev 3

I intervjun delgav eleverna sina uppfattningar om vad de tycker om idrottsämnet i

jämförelse med andra skolämnen där idrotten är roligare och inte som de andra

skolämnena. Enligt eleverna får de röra på sig mer, och de förses med varierande

aktiviteter vilket resulterar i positiva uppfattningar. I läroplanen (2022) står det att; I

undervisningen ska eleverna få möta olika slags aktiviteter i varierande miljöer och

sammanhang samt få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra

(Skolverket, 2022). När enkätfrågan (se 7.1.1); Varför tror du att man har idrott i skolan?

ställdes till eleverna svarade eleverna dels att de har idrott för att bli bättre inom olika

sporter, vilket synliggör idrottsämnet egenvärde.

7.3 Beskrivningskategori 2: Investeringsvärde

Den andra beskrivningskategorin och i sin tur underkategorierna nedan (Koppling mellan

rörelse och inlärning, idrott och hälsa med ett större syfte och elevernas mående utan

idrottsämnet) belyser uppfattningar som kopplas till att ämnet idrott och hälsa har ett

investeringsvärde.

7.3.1 Kopplingen mellan rörelse och inlärning

Intervjufrågorna “Varför är det bra att röra på sig?” och “Tror du att du lär dig bättre när

du har fått röra på dig?” ställdes till eleverna där de uppfattade att de mår bättre efter att

de har fått röra på sig då de känner sig mer pigga och kan koncentrera sig längre under de

andra skolämnen.

”När man haft en lektion i klassrummet så får man hoppa av sig och leka.” Elev 8

“När vi gjort oss av med all energi kan vi lära oss allt annat.” Elev 10

“För om man har varit trött innan så har man jagat bort all trötthet på gympan.” Elev 2
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“För att när man rör sig kommer man igång lättare när man sitter på de andra lektionerna, annars
blir man lite yr i huvudet.” Elev 6

“Ja, för att när jag har rört på mig så pustar jag ut och sen när jag har vilat en stund så är det enklare
att tänka.” Elev 5

Eleverna beskrev hur de uppfattar sitt lärande kopplat till idrottsämnet där goda effekter tas

upp. Utifrån elevernas uppfattningar synliggjordes det hur motion och rörelse har god

effekter på inlärningen vilket tyder på idrottsämnets investeringsvärde. När det kommer till

enkätfrågan “Varför tror du att man har idrott i skolan?” svarade  eleverna “för att få en

paus från allt annat i skolan” och “för att lära sig andra ämnen bättre”. Elevernas

uppfattningar synliggör ämnets investeringsvärde.

7.3.2 Idrott och hälsa med ett större syfte

Intervjufrågan “Varför tror du att det är bra att ni elever får ha idrott i skolan?” ställdes

till eleverna där de beskrev hur man bör vara mot andra och vikten av att agera i

nödsituationer.

”Jag tycker om att lära mig samarbeta och det tycker jag är väldigt bra då man kan veta hur man
ska vara mot personerna, man kan inte alltid tänka på sig själv och det lär vi oss även på idrotten

när vi jobbar tillsammans.” Elev 6

“För att i vissa situationer, kanske om det börjar brinna, så är det bra eller i krig så måste man
komma in i skyddsrum snabbt.” Elev 2

I intervjun delgav eleverna vikten av idrottsämnet i skolan och vilka viktiga budskap ämnet

förmedlar. Enligt eleverna lär de sig att samarbete vilket även hjälper dem i sociala

relationer samt att vara förberedd i nödsituationer. Detta kopplas till idrottsämnets

investeringsvärde. I läroplanen (2022) står det “[...] samt få möjlighet att utveckla sin

samarbetsförmåga och respekt för andra.” (Skolverket, 2022). Det står även att

“Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om säkerhet samt

förmåga att agera i nödsituationer och hantera risker i samband med olika aktiviteter.”

(ibid.). När enkätfrågan (se 7.1.1) “Varför tror du att man har idrott i skolan?” ställdes till

eleverna svarade de att de har idrott för att träna på att samarbeta och i intervjun delgav en

elev att samarbetsövningar leder i sin tur till utvecklingen av sociala relationer. Detta

synliggör idrottsämnet egenvärde.
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7.3.3 Elevernas mående utan idrottsämnet

Intervjufrågan “Vad tror du skulle hända om vi tog bort idrotten i skolan?” ställdes till

eleverna där de beskrev att de inte skulle må bra, bli busigare, ha överflöd av energi och ha

svårare att koncentrera sig i skolan utan idrottsämnet.

“Alla skulle bli mycket busigare i skolan och man skulle ha så himla mycket energi och inte kunna
göra sig av med den. Ställa sig på bänken och springa mellan bänkarna. När vi gjort oss av med all

energi kan vi lära oss allt annat.” Elev 6

“Jag tror inte att vi skulle må så bra, jag tror att vi skulle känna oss trötta och inte orka så mycket.”
Elev 8

Eleverna beskrev olika negativa konsekvenser om idrottsämnet inte fanns i skolan, då

elevernas välmående, mer specifikt deras energinivå och prestationer i de andra

skolämnena, skulle försämras. Detta synliggör idrottsämnets investeringsvärde.

7.4 Hur ser eleverna, som har en egen fysisk fritidsaktivitet utanför skolan, på

idrottsämnets syfte?
7.4.1 Elevsvaren från enkätfråga 5.

Sportar du på fritiden?

Eleverna ställdes frågan om de har en egen fysisk aktivitet utanför skolan och resultatet var

att 44 elever svarade att de har en egen fysisk aktivitet och 8 elever svarade att de inte har

en egen fysisk aktivitet utanför skolan. Dessa elevsvar (ja/nej) kategoriserades och
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analyserades i förhållande till vilka uppfattningar eleverna har om idrottsämnet (se 7.1.1)

och sin tur vilket syfte som synliggörs.

7.4 Elevernas egna fysiska fritidsaktiviteter kopplat till idrottsämnet

De elever som har en egen fysisk fritidsaktivitet utanför skolan svarade till största del

alternativen “för att bli starkare”, “för att få röra på sig” och “för att träna på att

samarbeta”, på enkätfråga 6 “Varför tror du att man har idrott i skolan?” (se 7.1.1).

Elevernas uppfattningar synliggör idrottsämnets egenvärde och investeringsvärde. De två

första svarsalternativen synliggör idrottsämnets egenvärde då det handlar om elevens

fysiska förmåga. Det tredje alternativet synliggör ämnets investeringsvärde då det är

gynnsamt i andra sammanhang (se citat (elev 6) i 7.3.2). De elever som hade en egen

fysisk fritidsaktivitet utanför skolan hade dock en någorlunda större svarsfrekvens,

gällande svarsalternativen till enkätfråga 6, till skillnad från de elever som inte har en

fysisk fritidsaktivitet utanför skolan. Sammanställningen av resultaten och analysen visade

att elever i årskurs 3 som utövar en fysisk fritidsaktivitet uppfattar ämnet idrott och hälsa

både ha ett egenvärde och ett investeringsvärde. Eleverna får möjlighet att röra på sig,

vilket förbättrar deras fysiska förmåga, samt att idrottsämnet bidrar till att eleverna övar på

sin samarbetsförmåga. Dock påvisar resultatet att majoriteten av elevsvaren, utifrån de

elever som har en fysisk fritidsaktivitet utanför skolan, uppfattar idrottsämnet syfte vara

mer av ett egenvärde.

7.5 Slutsats

När eleverna delgav sina olika uppfattningar om ämnet idrott och hälsa uttryckte de i

intervjun och i enkäten att idrottsämnet både har ett egenvärde och ett investeringsvärde.

I intervjuerna synliggörs idrottsämnets egenvärde då eleverna beskriver hur ämnet hjälper

till att stärka kroppen och i sin tur välmåendet och konditionen. Eleverna satte även stort

fokus på olika aktiviteter under idrottslektionerna. Ämnets egenvärde synliggörs även i

tabell (se 7.1.1) där majoriteten av eleverna valde svarsalternativen “för att bli starkare”

och “för att få röra på sig mer”. Eleverna kan ha valt alternativen beroende på vad

idrottsläraren väljer att belysa som ämnets syfte för eleverna. Det som framkom av

kopplingarna mellan enkätfråga 5 (se 7.4.1) och enkätfråga 6 (se 7.1.1) var att ämnets
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egenvärde synliggörs mer vilket kan ha att göra med elevernas fysiska fritidsaktiviteter och

den bredare synen som eleverna har erhållit.

Idrottsämnets investeringsvärde synliggörs då eleverna beskrev hur de efter

idrottslektionerna får mer energi och att de efter idrotten kan koncentrera sig bättre.

Eleverna uppfattade att idrottsämnet lär dem att samarbeta i olika situationer samt

förbereda dem i nödsituationer. Eleverna beskrev hur idrottsämnet får dem att bli av med

all onödig energi samtidigt som de i andra situationer får energi. I enkäten synliggörs

idrottsämnets investeringsvärde då majoriteten av eleverna valde alternativet “för att träna

på samarbeta” och minoriteten valde “för att bli bättre inom olika sporter”, “för att få en

paus från allt annat i skolan” samt “för att lära sig andra ämnen bättre”. Dessa

svarsalternativ visar på att idrottsämnet också stödjer annat än själva ämnet i sig, därav

ämnets investeringsvärde.

Från intervjuerna och enkäterna delgav eleverna uppfattningar om idrottsämnets egenvärde

och investeringsvärde då ämnet både innehåller fysiska aktiviteter som i sin tur förbättrar

elevernas fysiska förmåga men även stödjer elevernas inlärning och koncentrationsförmåga

i de andra skolämnena. Dock övervägs det att idrottsämnet har ett egenvärde hos de elever

som har en fysisk fritidsaktivitet utanför skolan.
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8 Diskussion

I detta kapitel delas diskussionen upp utifrån studiens två frågeställningar. Diskussionen

utgår från studiens resultat och analys kopplat till de teoretiska utgångspunkterna och

tidigare forskning.

I denna studie användes Fenomenografi som teoretisk utgångspunkt, som sätter fokus på

människors uppfattningar. Uppfattningarna ger i sin tur en variation av utsagor (Marton &

Booth, 2000, s.146). Studien satte fokus på elevernas uppfattningar om ämnet idrott och

hälsa. Utifrån enkät- och intervjufrågor strävade vi mot att belysa elevernas inre

handlingar, som i sin tur synliggjordes i deras uppfattningar, vilket individuell

konstruktivism utgår från (ibid.).

8.1 Vilka uppfattningar och i sin tur vilket syfte har ämnet idrott och hälsa i

skolan enligt eleverna?

Elevernas uppfattningar synliggjorde deras förståelse för vikten av motion och rörelse.

Eleverna kopplade samman betydelsen av rörelse, bra kondition och styrka med välmående

och god hälsa. Detta i sin tur synliggör idrottsämnets egenvärde och investeringsvärde.

När vi frågade eleverna om hur de uppfattar idrottsämnet och varför de tror att det är bra

att röra på sig var deras uppfattningar positiva. Coulter, et al. (2020) skriver i sin studie om

vikten av elevers positiva inställning till idrottsämnet, där elever sätter fokus på roliga och

varierande aktiviteter som i sin tur ger positiva följder för deltagandet (Coulter, et al.,

2020). Eleverna berättade om de varierande aktiviteter som de får göra och hur detta bidrar

till att idrottsämnet blir roligare i jämförelse med andra skolämnen. I läroplanen (2022) för

idrott och hälsa står det i syftesdelen att “Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta

till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva

[...].” (ibid.).

Majoriteten av elevernas utsagor om idrottsämnet var kopplade till en fysisk förbättring,

ökad energinivå, bättre motion, kondition, styrka, snabbhet och bättre välmående.

Liknande som Lundvall och Brun Sundblad (2016) skriver är idrottsämnet enligt eleverna

ett tillfälle för de att träna på sina rörelsefärdigheter, lära sig samband mellan fysisk träning

och hälsa samt träna upp sin samarbetsförmåga (Lundvall, Brun Sundblad, 2016). Här
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synliggjordes det hur eleverna i denna studie, utifrån att ha blivit tillfrågade hur de

uppfattar idrottsämnet och effekten av rörelse, beskrivit ämnets egenvärde samt

investeringsvärde.

I enkäterna synliggörs det att idrott och hälsa har olika syften enligt eleverna, där

majoriteten av svarsalternativen som valdes (se bilaga 11.2) var “för att bli starkare”, “för

att få röra på sig” och “för att träna på att samarbeta”. För vissa elever var även

idrottsämnet ett sätt att få en paus från skolverksamheten, för att bli bättre inom olika

sporter och för att lära sig andra ämnen bättre. Detta styrker det Larsson (2004) tar upp om

att elever har en tendens att inte se idrottsämnet som ett riktigt skolämne (Larsson, 2004,

s.2). Eleverna ser ämnet mer som ett tillfälle som hjälper dem att koncentrera sig bättre och

få ut sin energi.

Hayes (2017) skriver om olika riktlinjer som bidrar till elevers positiva uppfattningar om

idrottsämnet, där riktlinjerna var att skapa en miljö där eleverna förstår syftet med

idrottsämnet, både ur ett socialt- och hälsoperspektiv (Hayes, 2017). Eleverna har utifrån

sina uppfattningar visat på en förståelse att idrottsämnet har en stor påverkan på deras

välmående som i sin tur förbättrar andra aspekter av deras liv. Bland annat en positiv

inverkan på deras skolarbete. Detta påvisar både idrottsämnets egenvärde och

investeringsvärde.

Att barn och unga har ett stort behov av daglig rörelse är något som Skolverket (2022) tar

upp, med fokus på kopplingen mellan fysisk aktivitet och inlärning (Skolverket, 2022).

Eleverna i denna studie belyser hur idrottsämnet även stöttar skolämnen, vilket synliggör

ämnets investeringsvärde. Att idrottsämnet inte endast har ett egenvärde fick vi även fram

när denna fråga ställdes, “Vad skulle hända om idrott och hälsa inte fanns på

skolschemat?”. Eleverna beskrev bland annat att deras koncentrationsförmåga och

välmående utan idrott på schemat skulle försämras. Larsson (2004) skriver om skolämnets

investeringsvärde där ett skolämne som har ett investeringsvärde inte har med

undervisningen att göra där och då utan stödjer något annat (Larsson, 2004, s.2). I detta fall

tyder elevsvaren på att effekterna av idrottslektionerna leder till en förbättrad inlärning av

andra skolämnen. Att idrottsämnet har ett investeringsvärde var dock inte något som stod

ut för eleverna direkt. Det var inte förens vi ställde frågor om idrottsämnet och effekten av

32



rörelse kopplat till deras inlärning som eleverna drog nya slutsatser. Utifrån elevernas

uppfattningar synliggörs idrottsämnets investeringsvärde.

8.2 Hur ser eleverna som har en egen fysisk fritidsaktivitet utanför skolan på

idrottsämnets syfte?

Att vara fysiskt aktiv i minst 60 minuter varje dag för barn och unga mellan 6-17 är något

som Kjellenberg, et al. (2021) anser är av störst vikt (Kjellenberg et. al, 2021). I vår studie

hade nästan alla elever en fysisk fritidsaktivitet utanför skolan. Ett fåtal elever angav dock

att de inte hade någon fysisk fritidsaktivitet och därmed uppnår inte dessa elever

riktlinjerna för den dagliga aktiviteten. Ekblom (2021) tar upp de positiva effekterna av att

röra sig 60 minuter varje dag, där effekterna är förbättrad muskelmassa,

skadeförebyggande och förbättrad kondition (Ekblom 2021, Föreläsning, 2 september).

Nästan alla elever i denna studie har en fysisk fritidsaktivitet utanför skolan vilket ökar

chanserna till ett mer aktivt liv senare i livet. Hayes (2017) skriver om barns inställningar

till motion och hälsa som de får tidigt i livet, och som påverkar hur aktiva de blir i vuxen

ålder (Hayes, 2017). Tidigare erfarenheter påverkar hur elever ser på ett fenomen (Marton

& Booth, 2000, ss.149,150). Här kan man utgå från att eleverna, beroende på om de har en

fysisk fritidsaktivitet utanför skolan eller inte, har med sig olika uppfattningar och

perspektiv om fysisk aktivitet som påverkar deras uppfattningar om idrottsämnet.

De elever som utövar en fysisk fritidsaktivitet, vilket var 44 elever, hade en mer varierande

svarsfrekvens än de som inte. Dock var de vanligaste svarsalternativen “för att bli

starkare”, “för att få röra på sig” och “för att träna på att samarbeta”. Förutom de

ovanstående svarsalternativen valdes även alternativen “för att lära sig andra ämnen

bättre”, “för att bli bättre inom olika sporter” och “för att få en paus från allt annat i

skolan”. Att dessa elevers svarsfrekvens var mer varierande kan bero på att de har en fysisk

fritidsaktivitet utanför skoltid och har därmed en bredare syn på idrottsämnets syfte. Karin

Bertils (2019) skriver om elevers utveckling i idrott och hälsa kopplat till självtillit där

studien visade hur viktigt samarbete och inkludering är i syfte att höja det sociala

undervisningsklimatet. Genom att läraren lägger vikt och sätter fokus på gemenskap bland

elever resulterar detta både till högre självtillit samt viljan av att delta på idrottslektionerna

(Bertils, 2019). Det vi får fram i denna studie är att de elever som utövar en fysisk
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fritidsaktivitet sätter stor vikt på samarbete. Detta kan visa på att elever som har en egen

fysisk fritidsaktivitet stöter på olika situationer som kräver samarbete och på så sätt

värderar det högt.

Eleverna som hade en egen fysisk fritidsaktivitet delade med sig av olika idrottsaktiviteter

som de gör på idrottslektionerna samt att de visade på en positiv inställning till

aktiviteterna som erbjuds. Gouveia (2019) skriver i sin studie om en stark koppling mellan

elevers egna fysiska fritidsaktivitet med deras positiva inställningar till idrottsämnet

(Gouveia, 2019). När det kommer till de åtta elever som inte har en egen fysisk

fritidsaktivitet utanför skolan hade de roliga aktiviteterna på idrottslektionen kunnat bidra

till ett ökat intresse till att ha en egen fysisk fritidsaktivitet. På så sätt skulle dessa elever

uppnå riktlinjerna för den dagliga aktiviteten (Kjellenberg, 2021).

Phillips, et al. (2019) tog upp två faktorer som påverkade elevers uppfattningar om

idrottsämnet, där den andra faktorn var samarbetsövningar och andra fysiska aktiviteter

som eleverna kunde göra tillsammans (Phillips, et. al, 2019). När eleverna i denna studie

fick svara på frågan “Varför tror du att det är bra att ni elever får ha idrott i skolan?”

beskrev en elev vikten av samarbete vilket de får lära sig på idrottslektionerna, och som de

sedan kan ta med sig senare i livet.
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9 Konklusion

Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och

hälsas syfte att vara, egenvärde respektive investeringsvärde. Samt synliggöra om det finns

ett samband mellan elevers egna fysiska aktiviteter utanför skolan kopplat till vad de

uppfattar som idrottsämnets syfte. De forskningsfrågor som utformades utifrån syftet var:

“Vilka uppfattningar och i sin tur vilket syfte har ämnet idrott och hälsa i skolan enligt

eleverna?” och “Vad uppfattar eleverna, som har en egen fysisk fritidsaktivitet utanför

skolan, idrottsämnets syfte att vara?”.

Resultatet för denna studie visade att eleverna i årskurs 3 uppfattade idrottsämnet ha olika

syften. Majoriteten av eleverna uppfattade skolämnets syfte att vara “för att bli starkare och

“för att få röra på sig” vilket talar för idrottsämnets egenvärde. Samtidigt uppfattade

resterande av eleverna syftet att vara “för att lära sig andra ämnen bättre” och “för att få en

paus från allt annat i skolan”, vilket talar för idrottsämnets investeringsvärde, det vill säga,

bidrar med mer energi till eleverna i andra skolämnen. Svarsalternativet “för att träna på att

samarbeta”, var också ett alternativ som valdes flest gånger av eleverna vilket

sammankopplades med att idrottsämnet har ett investeringsvärde. Från intervjuerna

uppfattade eleverna idrottsämnet till att både ha ett egenvärde och ett investeringsvärde. De

elever som utövar en fysisk fritidsaktivitet valde till största del alternativen “för att bli

starkare”, “för att få röra på sig” och “för att träna på att samarbeta”. Vilket då visar på

både ett investeringsvärde men att än mer egenvärde framhävs hos dessa elever.

Sammanfattningsvis påvisar denna studie att elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och

hälsa till att både ha ett egenvärde och ett investeringsvärde.
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11 Bilagor

Bilaga 11.1 Intervjuguide till elever i årskurs 3

Tema 1: Elevers uppfattningar om ämnet idrott och hälsa

1.   Tycker du om att gå till skolan?

2. Du verkar tycka/inte tycka om att gå till skolan. Finns det några skoldagar som är

bra/dåligt/jobbigt och till och med bättre/sämre än andra? Vad gör ni de dagarna?

2. Finns det några skolämnen du tycker om/ om inte, finns det något ämne som du tycker

är bättre än de andra (kanske redan nämnt det), vad är det som är så roligt med xx ämnet.

3.   Är det viktigt att man har xx på skolans schema?

(Om idrottsämnet inte har nämnts)

4.   Vad tycker du om idrottsämnet?

5.   Vad är det som är bra/dåligt?

6.   Är det bara vissa specifika områden du tycker om eller tycker du om allting?

7.   Varför tycker du om just det området?

8.  Blir du glad/ledsen när du ser idrottsämnet på schemat? Eller inget speciellt?

9. Varför blir du glad/orolig? T. ex. orolig för att byta om? När du väl har bytt om, kan du

ha roligt på idrottslektionen?

10.  Om du fick välja, vad skulle du vilja göra på idrotten?

11.  Hur många gånger i veckan skulle du vilja ha idrott?

12.  Tycker du att ni gör mycket olika saker på idrotten?

Tema 2: Varför elever uppfattar att idrott och hälsa finns på skolschemat

1.     Varför tror du att det är bra att ni elever får ha idrott i skolan?
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2.     Varför är det bra att röra på sig?

3.     Tror du att du lär dig bättre när du har fått röra på dig?

4. Vad tror du skulle hända om vi tog bort idrotten i skolan? Tror du att du skulle må

annorlunda, bra/dåligt?

Tema 3: Elevers fysiska fritidsvanor

1.     Vad brukar du göra när du är ledig, efter skoltid och på helgerna?

2.     Efter skolan går du på fritids eller direkt hem?

3.     Går du på en fritidsaktivitet utanför skolan, om nej skulle du vilja?

4.     Tycker du att dina aktiviteter är roliga?

- Om ja, hur många gånger i veckan går du? Skulle du vilja testa någon mer?

- Om nej, skulle du vilja göra det? Vilken/Varför då? (intresse, kompisgäng,

tillgänglighet).

5.     Hur kommer det sig att du började med just de aktiviteterna?

6.     Går någon i klassen på samma aktivitet som du?

7. Finns det någon kompis i klassen som går på någon aktivitet som du skulle vilja gå

på?

8. Tycker du att det är lika viktigt att prestera på idrottslektionerna i skolan som det är på

dina aktiviteter. Om ja/nej varför då?
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Bilaga 11.2 Enkätfrågor till elever i årskurs 3

Enkätfrågor till elever i årskurs 3

1.   Hur känner du dig av att vara i skolan?

2.   Hur känner du dig oftast inför en idrottslektion?

3.   Hur känner du dig oftast under en idrottslektion?

4.   Hur känner du dig oftast efter en idrottslektion?

5.   Sportar du på fritiden?

Ja
Nej
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6.   Kryssa i de 3 förslag som passar bäst in.
Varför tror du att man har idrott i skolan?

För att bli starkare.
För att lära sig andra ämnen bättre.
För att få röra på sig.
För att bli bättre inom olika sporter.
För att träna på att samarbeta.
För att få en paus från allt annat i skolan.

7.   Vilket område är det roligaste på idrotten?
dans
bollsport
lekar
simning
orientering

8.   Finns det något idrottsmoment som du tycker är onödigt?
dans
bollsport
lekar
simning
orientering

9.   Hur många gånger i veckan skulle du vilja ha idrott på skolschemat?
0 dagar i veckan (inga dagar)
1 dag i veckan
2 dagar i veckan
3 dagar i veckan
4 dagar i veckan
5 dagar i veckan (varje dag)
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Bilaga 11.3 Informationsblad och Medgivarblankett för intervju

Till vårdnadshavare för elev på skola

Information om en studie kring elevers syn på ämnet idrott och
hälsa.

Form: Intervju

Vi är 2 lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala
universitet.

Studien handlar om att ta reda på vad elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och hälsas
syfte vara i skolan. Varför tror eleverna att vi har idrott och hälsa i skolan. Vi vill även ta
reda på vad de tycker om ämnet och hur de brukar känna sig i anslutning till en lektion.

Deltagandet i studien innebär att eleverna får delta i en mindre intervju. Detta kommer vi
sedan att sammanställa. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och
presentationer av studiens resultat. Intervjun är helt anonym men enskild.

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Om du/ni går med på att ditt/ert
barn deltar i studien skriver ni under blanketten och lämnar till klassläraren senast 27/4.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning tilldelas.

Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår
handledare:

Studiens handledare: Ylva Bergström

Uppsala, april 2022

Evelina Reuterstrand

Nalin Yesilgül
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Till vårdnadshavare för elev i skola

Medgivande till deltagande i en studie

Studien som handlar om hur elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och hälsas syfte vara,
kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Nalin Yesilgül och
Evelina Reuterstrand som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer
att delta i en intervju i sin skolmiljö, samt att svar som mitt barn delar med sig av kommer
att analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat att
mitt barn har förstått detta och vill delta i studien.

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning tilldelas samt att min/mitt barns
medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att
forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen
har genomförts.

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant
sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning
och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål.

Barnets namn: …………………………………………….

Vårdnadshavares namn: ………………………………………………

.......................................................................
Underskrift vårdnadshavare

.......................................................................
Ort och datum

Blanketten lämnas till klassläraren senast 27/4.
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Bilaga 11.4 Informationsbrev och Medgivarblankett för enkät

Till vårdnadshavare för elev på skola

Information om en studie kring elevers syn på ämnet idrott och
hälsa.

Form: Enkät

Vi är 2 lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala
universitet.

Studien handlar om att ta reda på vad elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och hälsas
syfte vara i skolan. Varför tror eleverna att vi har idrott och hälsa i skolan. Vi vill även ta
reda på vad de tycker om ämnet och hur de brukar känna sig i anslutning till en lektion.

Deltagandet i studien innebär att eleverna får svara på en enkät med svarsalternativ. Detta
kommer vi sedan att sammanställa. Materialet kommer inte att användas för annat än
forskning och presentationer av studiens resultat. Enkäten är helt anonym.

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Om du/ni går med på att ditt/ert
barn deltar i studien skriver ni under blanketten och lämnar till klassläraren senast 27/4.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning tilldelas.

Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår
handledare (se nedan för kontaktuppgifter).

Studiens handledare: Ylva Bergström

Uppsala, april 2022

Evelina Reuterstrand

Nalin Yesilgül
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Till vårdnadshavare för elev i skola

Medgivande till deltagande i en studie

Studien som handlar om hur elever i årskurs 3 uppfattar ämnet idrott och hälsas syfte vara,
kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Nalin Yesilgül och
Evelina Reuterstrand som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer
att delta i en enkätstudie i sin skolmiljö, samt att svar som mitt barn skriver kommer att
analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat att mitt
barn har förstått detta och vill delta i studien.

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning tilldelas samt att min/mitt barns
medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att
forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen
har genomförts.

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant
sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning
och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål.

Barnets namn: …………………………………………….

Vårdnadshavares namn: ………………………………………………

.......................................................................
Underskrift vårdnadshavare

.......................................................................
Ort och datum

Blanketten lämnas till klassläraren senast 27/4.
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