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Sammanfattning 

I ämnet idrott och hälsa förekommer teoriundervisning i en alltför begränsad mängd och 

samtidigt i stor variation mellan olika idrottslärare, visar forskning. Syftet med min studie är 

att utifrån didaktikens grundfrågor vad? hur? och varför? ta reda på teorins innebörd och 

plats i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet utifrån ett lärar- respektive elevperspektiv. Fem 

yrkesverksamma idrottslärare samt totalt tolv elever fördelade i två fokusgrupper har 

intervjuats. Resultaten visar att det finns fler likheter än skillnader mellan lärarna, mellan 

eleverna och även mellan lärarna och eleverna i vad-, hur- och varför- frågorna kring 

teoriundervisningen. Vidare visar resultaten bl.a. att mängden teoriundervisning tycks ha ökat 

och den anses av både lärarna och eleverna som en viktig del i ämnet för att öka elevernas 

förståelse. Slutsatsen av denna studie är att teorins innebörd är betydelsefull och därmed har 

teorin en stark plats i ämnet idrott och hälsa. 

 

 

 

Nyckelord: Didaktikens grundfrågor, elev, idrott och hälsa, lärare, teori, teoriundervisning.  

 

  



 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ........................................................................................................................... 1 

1.1 Introduktion ...................................................................................................................... 1 

1.2 Teori och teoretisk kunskap ............................................................................................. 2 

1.2.1 Begreppsförklaring .................................................................................................... 2 

1.2.2 Kunskapsformer ........................................................................................................ 2 

1.3 Teoriundervisning ............................................................................................................ 4 

1.3.1 Teori i äldre kursplaner ............................................................................................. 4 

1.3.2 Rapporter om ämnet idrott och hälsa ........................................................................ 5 

1.3.3 Ämnesplanen i idrott och hälsa 1 på gymnasiet ........................................................ 6 

1.4 Forskningsläge.................................................................................................................. 7 

1.5 En didaktisk utgångspunkt ............................................................................................... 8 

1.6 Sammanfattning.............................................................................................................. 10 

1.7 Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 10 

2 METOD ................................................................................................................................. 11 

2.1 Kvalitativ intervjustudie ................................................................................................. 11 

2.1.1 Djupintervjuer ......................................................................................................... 11 

2.1.2 Fokusgrupper ........................................................................................................... 12 

2.2 Urval och etiska överväganden ...................................................................................... 12 

2.2.1 Lärarna .................................................................................................................... 12 

2.2.2 Eleverna ................................................................................................................... 13 

2.3 Intervjuguiderna ............................................................................................................. 14 

2.4 Procedur.......................................................................................................................... 16 

2.4.1 Genomförande av djupintervjuer ............................................................................ 16 

2.4.2 Genomförande av fokusgruppsintervjuer ................................................................ 16 

2.5 Bearbetning och analys av data ...................................................................................... 17 

3 RESULTAT .......................................................................................................................... 21 

3.1 Teoriundervisningens innehåll och innebörd ................................................................. 21 

3.1.1 Innehåll .................................................................................................................... 21 

3.1.2 Definitioner av teoriundervisningen ........................................................................ 23 

3.2 Teoriundervisningens tillämpning .................................................................................. 24 

3.2.1 Undervisningsmetoder ............................................................................................ 25 

3.2.2 Varvning av teori och praktik .................................................................................. 26 

3.3 Teoriundervisningens syfte och betydelse ..................................................................... 28 

3.3.1 Kunskap och förståelse för självständighet ............................................................. 28 

3.3.2 Teoriundervisningen är viktig ................................................................................. 29 

3.4 Resultatsammanfattning ................................................................................................. 31 



 

 

4 DISKUSSION ....................................................................................................................... 33 

4.1 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 33 

4.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 34 

4.2.1 Vad? ........................................................................................................................ 34 

4.2.2 Hur? ......................................................................................................................... 35 

4.2.3 Varför? .................................................................................................................... 37 

4.2.4 Den didaktiska triangeln .......................................................................................... 40 

4.3 Slutsats............................................................................................................................ 41 

4.4 Förslag till fortsatt forskning .......................................................................................... 43 

REFERENSER ......................................................................................................................... 44 

BILAGOR ................................................................................................................................ 47 

 

 

Tabell- och figurförteckning 

Figur 1: Den didaktiska triangeln i två olika modeller. .............................................................. 9 

Tabell 1: Sambandet mellan de didaktiska frågorna, frågeställningarna samt 

intervjufrågorna.........................................................................................................................19 

Tabell 2: Bearbetning och analys av insamlad data samt sambandet med de didaktiska 

frågorna.....................................................................................................................................20 

Figur 2: De moment som har mest teoriundervisning i storleksordning enligt lärarna. ........... 22 

Figur 3: Teori och praktik som stärker varandra. ..................................................................... 27 

Figur 4: Teori och praktik som ger ökad förståelse. ................................................................ 27 

Figur 5: Teoriundervisningens bidrag till kunskap och förståelse hos eleverna för deras 

självständighet. ......................................................................................................................... 28 

Figur 6: Teoriundervisningen i idrott och hälsa i den didaktiska triangeln. ............................ 40 

 

 

Bilaga 1: Ämnesplan i idrott och hälsa 1 

Bilaga 2: Informationsmejl till lärarna 

Bilaga 3: Intervjuguide till djupintervjuerna med lärarna 

Bilaga 4: Intervjuguide till fokusgrupperna med eleverna 

 

  



1 

 

1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

Ämnet idrott och hälsa är ett praktiskt ämne och ska bestå av till största del praktisk 

undervisning som utgörs av fysiska aktiviteter. Det är det här som är ämnets utmärkande 

egenskaper och styrka gentemot andra ämnen i skolan. Men i de nya ämnesplanerna för idrott 

och hälsa i både grundskola samt gymnasieskola kan en ökning i teoretiska kunskaper som 

ämnet ska innehålla och behandla tyckas urskiljas. Eleverna ska få mer teoretiska kunskaper 

om olika områden som bidrar med en ökad förståelse för alla kunskaper som ingår i ämnet.  

Att ta upp varför det är viktigt med fysisk fostran gjordes redan i begynnelsen av 

idrottsämnet, men kopplingen mellan teori och praktik tycks ha försvunnit mer och mer från 

undervisningen vilket är ett av de allvarligaste problemen inom ämnesområdet enligt 

Annerstedt (1990). Annerstedt skrev detta åren innan Lpo-94 kom och möjligtvis kan den 

dåvarande trenden ha påverkat utvidgandet av kunskapsbegreppet som gjordes i samband med 

den nya läroplanen. I och med Lpo-94 infördes fyra nya kunskapsformer vilka är fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet som då betonades skulle få utrymme i samtliga 

skolämnen (Läroplanskommittén, 1994). Dessa kunskapsformer utgår även de nya 

läroplanerna Lgr11 och Gy11 ifrån. Men flera rapporter visar att ämnet alltjämt har starkt 

fokus på fysisk aktivitet vilket medför att lärande och elevernas utveckling av olika 

kunskaper, som de kan ha nytta av resten av sina liv, får mindre uppmärksamhet (Eriksson, 

2003; Skolinspektionen, 2012; Skolverket, 2003). I ämnet idrott och hälsa prioriteras 

färdighetskunskaper och praktik men ska även erbjuda möjligheter till utveckling inom fakta- 

och förståelsekunskaper som kan översättas som teori (Läroplanskommittén, 1994).  

Rapporterna som nämndes ovan gjordes till största del i grundskolan men Mikael Londos 

(2010) ser samma tendens på gymnasiet i sin studie där teoretiska inslag endast är en liten del 

av den övriga praktiska undervisningen. Ämnet idrott och hälsa är ett praktiskt ämne men i 

ämnesplanen för idrott och hälsa 1 på gymnasiet står även att ”I undervisningen ska 

erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier” (Skolverket, 2011, s. 83). 

Londos (2010) fann att spannet från de idrottslärare som knappt hade teori till dem som hade 

relativt mycket teori var stort. Vad, hur och varför undervisar idrottslärarna teori? Hur tänker 

de kring teoriundervisningen och hur uppfattar eleverna den? Dessa frågor vill jag undersöka.  
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1.2 Teori och teoretisk kunskap 

Detta avsnitt syftar att ge bakgrundskunskaper om teori och teoretisk kunskap för att sedan i 

nästa avsnitt gå in på teoriundervisningen i ämnet idrott och hälsa.  

1.2.1 Begreppsförklaring  

Denna studie handlar om den teoretiska undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Andra 

benämningar för detta som kommer att användas i studien är teoriundervisning, teoretiska 

inslag, teoriinslag samt teori för att gynna omväxling. I ett mer vardagligt tal i skolorna 

används vanligen ordet teori för att benämna just den delen av idrottsundervisningen som är 

av teoretisk karaktär. Teori är det ord som teoretisk undervisning bygger på och det som står 

om ordet teori i några svenska uppslagsverk, som har någon betydelse i detta sammanhang, är 

vad teori är en motsats till, nämligen praktik. I Bra Böckers lexikon 2000 står det bl.a. att 

ordet teori ”används även om en tankemässig förklaring och står då i motsats till tillämpning 

och praktik” (Arborelius & Mena-Berlin, 1999, s. 77). Även i Stora Focus från 1989 står det 

att en av betydelserna av teori är ”ren kunskap i motsats till dess tillämpning (praktik), 

förnuftig insikt” (s. 212). Utifrån dessa förklaringar kan tolkningar göras att det är svårt att 

definiera vad teori och teoretiskt är för något eftersom det förklaras genom att sätta det som 

en motsats till praktik och tillämpning, vilka kanske är lättare att förklara än teori.  

1.2.2 Kunskapsformer 

Föreställningen om att kunskapen kan ses som antingen teoretisk eller praktisk har funnits 

under lång tid. Det har även kommit att införlivas i skolorna genom en uppdelning av 

teoretiska och praktiska ämnen. ”Teoretiska ämnen i skolan är sådana man läser sig till, 

medan man i de praktiska gör någonting” (Gustavsson, 2002, s. 78). Dualismen mellan teori 

och praktik grundar sig i en dualistisk människosyn som delar människan i kropp och själ. Det 

teoretiska förknippas med det själsliga, tänkandet och det intellektuella arbetet hos människan 

medan det praktiska förknippas med det kroppsliga, handlandet och det manuella arbetet hos 

människan (Gustavsson, 2002; Swartling Widerström, 2005).  

Kunskap är föränderligt, dess former förändras och skiljer sig beroende på var i världen man 

befinner sig samt under vilken tid. Värdet av de olika kunskapsformerna är också olika mellan 

skilda kulturer, områden samt tidsperioder. I vår kultur är det den intellektuella kunskapen 

som värderas högst (Annerstedt, 1990; Gustavsson, 2002). Intellektuell kunskap är idag 

synonymt med teori och teoretisk kunskap. Detta står i motsats till praktisk kunskap och 

praktik som kan definieras som färdigheter (Skolverket, 2003). Oftast talar man om kunskaper 
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och färdigheter som alltså åtskiljs från varandra, kunskaper har blivit synonymt med 

teoretiska kunskaper och färdigheter som är praktisk lagd ses inte som en kunskapsform 

(Annerstedt, 1990; Ekberg & Erberth, 2000). Denna uppdelning mellan teori och praktik, 

mellan kunskap och färdigheter, görs hela tiden vilket ingiver uppfattningen att de är åtskilda 

av naturen.”Teori och praktik bör istället integreras och göras till en naturlig enhet. Utan 

teoretiska överväganden är det inte möjligt att värdera de praktiska resultaten och det är inte 

heller vidare meningsfullt att genomföra praktiska övningar utan att teoretiskt tänkt igenom 

hur de bör utföras” (Annerstedt, 1990, s. 31–32).  

Intentionen med de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som 

infördes med Lpo-94 var att bredda kunskapsbegreppet för att försöka hindra att en viss 

kunskapsform prioriterades framför de andra i olika ämnen. Samspelet mellan 

kunskapsformerna och deras möjligheter till att stärka varandra tydliggjordes 

(Läroplanskommittén, 1994). Faktakunskaper är information som skapar grunden för 

förståelsekunskaper. På detta sätt är fakta och förståelse starkt sammankopplade med varandra 

och de är teoretiska kunskapsformer. Färdighetskunskaper är praktiska kunskaper men kan 

även ses som intellektuella färdigheter som t.ex. matematiska färdigheter. 

Förtrogenhetskunskaper brukar nämnas som den ”tysta kunskapen” och är införlivad med 

sinnliga upplevelser (a.a.). 

Kunskaper är redskap för att lösa såväl praktiska som teoretiska problem. De utvecklas i anslutning till 

speciella frågor i speciella sammanhang. De förändras genom att användas. Skolans kunskapsuppgift 

omfattar inte enbart att förmedla ”kunskaper”, utan också att främja elevernas kunskapande förmåga …. 

Skolan måste ge eleverna praktiska erfarenheter av teoretiskt kunskapande arbete och de praktiska 

ämnena måste bli mer teoretiskt reflekterande. (Läroplanskommittén, 1994, s. 34) 

Samtliga kunskapsformer ska nyttjas i alla skolämnen men vissa kunskapsformer kan få större 

utrymme än övriga i olika ämnen. Men utifrån helhetsperspektivet ska en jämvikt mellan 

teoretiska och praktiska kunskapsformer finnas i skolan. Att de s.k. praktiska ämnena relaterar 

undervisningen till teoretiska perspektiv genom reflektion och att de s.k. teoretiska ämnena 

begagnar sina praktiska riktningar och erfarenheter är viktigt. Hur de olika kunskapsformerna 

används i ämnet beror också på vad den enskilda eleven behärskar eller utvecklas bäst inom. 

Vissa elever har lättare att utveckla färdighets- och förtrogenhetskunskaper medan andra 

lättare tar till sig fakta- och förståelsekunskaper (a.a.).  
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I ämnet idrott och hälsa är det främst färdighets- och förtrogenhetskunskaper som prioriteras i 

undervisningen genom sin långa tradition som ett praktiskt ämne (Ekberg & Erberth, 2000; 

Londos, 2010). Men målet med undervisningen bör inte vara att eleverna ska tränas utan att 

de ska få kunskaper som de har nytta av i sitt framtida liv, att de själva ska kunna ta ansvar för 

deras eget motionerande vilket Ekberg och Erberth (2000) menar. Eleverna måste även få 

tillägna sig fakta- och förståelsekunskaper i ämnet för att kunna reflektera och sedan värdera 

olika aktiviteters betydelse ur olika perspektiv i skilda sammanhang. Författarna betonar att 

teori och praktik inte är två motsatser utan bör ses som två enheter som stärker varandra. 

Teorin måste utgå och bygga på det praktiska utövandet genom diskussion och reflektion för 

att eleverna ska få förståelsekunskaper. Denna teoretiska förankring betyder att eleverna får 

insikt i hur och varför det är bra att röra på sig och förhoppningsvis fortsätter att göra det på 

fritiden och resten av deras liv. Vidare menar de att mer teoretisk förankring behövs för att 

utveckla ämnet men till en viss grad, för fysisk aktivitet är och ska fortsätta vara det 

framträdande för ämnet (a.a.).  

1.3 Teoriundervisning 

Detta avsnitt börjar med hur teorin i äldre kurplaner har sett ut i ämnet idrott och hälsa följt av 

några rapporter om ämnet för att se hur teorin har värderats. Sedan följer en kort beskrivning 

och tolkning av ämnesplanen i idrott och hälsa 1 på gymnasiet.    

1.3.1 Teori i äldre kursplaner 

Teoretiska inslag i undervisningen i idrottsämnet är inget nytt fenomen. Redan i Lgr 80 fick 

en del av ämnet en ny inriktning genom det nya huvudmomentet ”Hälsa, hygien och 

ergonomi” som var ett innehållsrikt och omfattande område med i huvudsak teoretiskt 

ändamål (Carlsten, 1989, s. 26). Dessa moment har även funnits i tidigare kursplaner för 

idrottsämnet där vikten av att ”förmedla kunskaper om hygien, kostvanor och ändamålsenlig 

arbetsteknik” i samband med undervisningen framhävdes men var inte som ett eget 

huvudmoment (a.a.). Carlsten genomförde en undersökning om lärares undervisning och om 

lärares samt elevers åsikter om idrottsämnet i årskurs 8 under 80-talet. I enkätstudien 

sammanfattade författaren de olika huvudmomenten i ämnet och formulerade nio rubriker. 

Lgr 80:s nya huvudmoment ”Hälsa, hygien och ergonomi” fick rubriken ”Teori, t.ex. 

träningslära, ergonomi, iskunskap” som förklaras med att lektionsinnehållet för detta moment 

ska vara övervägande teoretiskt (Carlsten, 1989, s. 38). Resultaten från undersökningen visar 

att trots tillkomsten av ett mer teoretiskt delmoment i kursplanen har inte antalet teorilektioner 
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ökat i ämnet från tidigare år med tidigare kursplan. Vidare förklarar författaren detta med att 

det finns ett motstånd bland lärarna att undervisa teori framför fysisk aktivitet i ämnet (a.a.). 

Hela teorilektioner förekom väldigt sällan men Carlsten menar att det teoretiska innehållet i 

ämnet troligtvis förmedlades som en del av den övriga praktiska undervisningen.  

1.3.2 Rapporter om ämnet idrott och hälsa 

För att få en bild av hur ämnet har sett ut och utvecklats det senaste decenniet har rapporter 

från början av 2000-talet tagits med vilka utgår från de gamla läroplanerna. Sedan följer en 

granskning på grundskolan från 2012 som då utgår från den nya läroplanen, någon sådan har 

ännu inte gjorts på gymnasiet.  

I Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002 

(Eriksson, 2003) går att läsa om olika undersökningar som gjordes i ämnet idrott och hälsa 

både i grundskolan och i gymnasieskolan. Resultaten visar att ämnet har en stark betoning på 

fysisk aktivitet som ska medföra att eleverna ska få ett intresse för att vara fysiskt aktiv 

genom hela livet. Idrott och hälsa tycks ses som två skilda moment som tas upp var för sig där 

hälsa får stå i bakgrunden som ett extra moment. Idrott förknippas med praktik och hälsa är 

teoretiskt genom bl.a. föreläsningar och skriftliga inlämningsuppgifter som särskilt sköts i en 

lärosal (Eriksson, 2003). Detta visar även flera forskningspublikationer (bl.a. Quennerstedt, 

2006; Thedin Jakobsson, 2005). Skolverket fick fram samma resultat i deras nationella 

utvärdering av grundskolan som gjordes år 2003 (NU-03). Enligt styrdokumenten behövs 

kritisk reflektion, samtal och diskussion för kunskapsutvecklingen och vad erbjuder ämnet för 

kunskapsutveckling när görandet fokuseras framför lärandet? Detta undrar författarna och 

menar att kunskapsutvecklingen och lärandet glöms bort när allt fokus läggs på fysisk 

aktivitet och motion. De frågar sig vad ämnet syftar till, om det är ett rekreationsämne eller ett 

kunskapsämne (Skolverket, 2003). 

När vi nu går omkring tio år framåt har en ny läroplan trätt i kraft men som kanske inte har 

hunnit arbetats in i skolorna. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2012 av ämnet idrott 

och hälsa i grundskolan redovisas vad som är bra respektive vad som bör utvecklas inom 

ämnet. De områden som bör utvecklas är bl.a. frågor kring elevers lärande samt 

undervisningsmålen som inte framhävs tillräckligt. Skolinspektionen är även tveksam om 

eleverna får möjlighet att uppnå alla kunskapskrav i kursplanen på grund av den höga 

prioriteringen av kunskapsområdet rörelse, undervisningen berör nämligen inte alla delar som 

anges i kursplanen.”Idrott och hälsa handlar inte bara om att eleverna ska vara fysiskt aktiva 
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under lektionstid. Det ska också bidra till att de bland annat utvecklar kunskaper som skapar 

bästa möjliga förutsättningar för ett hälsosamt och friskt liv” (Skolinspektionen, 2012, s. 8). 

Ämnet tycks fortfarande sakna en undervisning som tillämpar samtliga fyra kunskapsformer. 

1.3.3 Ämnesplanen i idrott och hälsa 1 på gymnasiet 

I ämnesplanen i det gymnasiegemensamma ämnet idrott och hälsa 1 på gymnasiet (2011) står 

det om vad ämnet ska syfta till, vad eleverna ska få möjlighet att utveckla samt det centrala 

innehållet som kursen ska behandla (Bilaga 1). Det finns inga direktiv på vad som ska 

undervisas praktiskt eller teoretiskt utan det är upp till läraren att tolka och avgöra hur 

han/hon ska genomföra sin undervisning. Men det står bestämt att undervisningen ska 

innehålla både praktik och teori i följande mening: ”I undervisningen ska erfarenheterna av 

fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier” (Skolverket, 2011, s. 83). Här står det klart 

och tydligt att erfarenheterna av fysiska aktiviteter ska relateras till fakta och teorier men i 

vilken utsträckning det ska ske är en tolkningsfråga. Ett sätt att tolka vad som bör undervisas 

praktiskt eller teoretiskt kan vi se i hur formuleringarna kring kunskaper har gjorts i 

ämnesplanen och även i betygskriterierna. Vad som står i betygskriterierna kommer inte att 

tas upp här men bygger på samma princip av tolkning genom formuleringen av kriterier och 

mål. Ett exempel ser vi i följande mening: ”Undervisningen ska leda till att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och 

om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet” (Skolverket, 2011, s. 83). Att utveckla 

kunskaper om något tolkas i allmänhet som att det handlar om fakta, förståelse och teori. I en 

annan mening står det att eleverna ska utveckla kunskaper i att ”hantera säkerhet och 

nödsituationer vid fysiska aktiviteter” (a.a.) vilket då mer handlar om färdighet, förtrogenhet 

och praktik. Under rubriken som handlar om vad eleverna ska få möjlighet att utveckla finns 

några punkter som innehåller just begreppet kunskaper om (Bilaga 1) men det utesluter inte 

att de andra punkterna även har en teoretisk anknytning. Samtidigt behöver inte punkterna 

med begreppet kunskaper om betyda att det endast ska utvecklas genom teoriundervisning. I 

ämnets centrala innehåll punktas olika områden upp som kursen ska behandla (Bilaga 1) 

vilket inte anvisar på något typiskt praktiskt eller teoretiskt utan det beror på hur läraren väljer 

att behandla områdena genom sin egen tolkning. Enligt ämnesplanens riktlinjer ska 

undervisningen utgöras av fysiska aktiviteter vars erfarenheter ska relateras till fakta och 

teorier men vad, hur och i vilken utsträckning detta ska ske är upp till lärarna att avgöra.  
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1.4 Forskningsläge 

I Ekbergs avhandling Mellan fysisk bildning och aktivering (2006) framkommer att de flesta 

lärare i ämnet idrott och hälsa inriktar sig på att eleverna ska utveckla färdighetskunskaper 

och i vissa fall mer faktainriktade kunskaper. Det som inte värderas lika högt är 

förståelsekunskaper som faller bort när innehållet fokuseras på fysisk aktivitet, rörelser och 

idrotter (Ekberg, 2006). Liknande resultat finner Mikael Londos i sin avhandling Spelet på 

fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid (2010) 

genom att det görs en uppdelning mellan teori och praktik där all undervisning i idrott och 

hälsa kretsar kring det praktiska och fysisk aktivitet. Teoretiska inslag blir endast en liten del 

av undervisningen när det mer handlar om att fysiskt anstränga sig än att lära och inhämta 

kunskaper (a.a.). Teori anses inte vara lika viktigt i ämnet enligt lärarna som prioriterar 

praktik och färdighet. Londos (2010) beskriver i sin avhandling två möjliga perspektiv på 

detta, att läraren integrerar praktik och teori i undervisningen eller att praktisk färdighet är den 

enda kunskapen i ämnet.  

Det framstår som att teori är egentligen det som handlar om kunskap, men får en ton av att inte ha ett 

egentligt värde och värderas bara som ett komplement eller snarare ett moment som snabbt ska klaras 

av. Teori innebär att sitta stilla, läsa och svara på uppgifter och allt detta tar värdefull tid från att vara 

fysiskt aktiv. Det är den del av undervisningen när eleverna deltar kroppsligt aktivt som är värdefull. 

Teori kläms oftast in som del av en lektion snarare än att det teoretiska innehållet integreras i lektionen. 

(Londos, 2010, s. 102) 

Utifrån detta citat är kunskap liktydigt med fysisk färdighet i ämnet idrott och hälsa. 

Författaren förklarar att teoriundervisningen handlar främst om träningslära, fysiologi och 

olika modeller av konditionsträning med anslutning till de praktiska aktiviteter som görs. Den 

sammanlagda tiden som lärarna avsätter till teori varierar väldigt mycket från lärare till lärare. 

Om den tiden motsvarar ca tre till fyra hela lektioner under en termin tillhör det de lärarna 

som har mest teori. De lärare i undersökningen som hade mest teori berättade att de kan ha 

t.ex. två veckor med bara teori för att hinna gå igenom en bok, ett kompendium samt 

instuderingsfrågor. Den tredje veckan var det prov på stoffet de hade gått igenom med 

eleverna, och detta gjorde de både på hösten och på våren. Författaren poängterar att detta hör 

till ovanligheterna och undrar om alla kunskapsmål kan uppnås med en begränsad mängd 

teori? Många lärare anger tidsbrist som anledning till att de inte har mer teori i 

undervisningen. När teorin integreras i den praktiska undervisningen brukar läraren ta upp 

teoretiska aspekter i samband med en aktivitet. Detta görs vanligtvis vid konditionsträning 
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genom att läraren förklarar rent fysiologiskt vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet och 

t.ex. vad kondition är och hur man kan förbättra den. Studien belyser hur lärarna tycks föredra 

aktiva elever framför ett kvalitativt innehåll, där variation i aktiviteter betonas framför 

progression för kunskapsutveckling.  

Anders Löfving och Andreas Mindor har i sitt examensarbete Att synliggöra idrottsämnets 

teori (2008) intervjuat tre lärare i idrott och hälsa på gymnasiet om bl.a. hur de ser på teori 

och vad samt hur de undervisar teori i ämnet. Resultatet visar bl.a. att lärarna antingen ser 

teori som en del i undervisningen skilt från det praktiska eller som ett komplement till det 

praktiska. Lärarna menar att teorin undervisas antingen separat från den praktiska 

undervisningen oftast i en lärosal eller integrerat med den praktiska undervisningen i 

idrottssalen. Men alla lärare i undersökningen anser att de använder båda perspektiven i sin 

undervisning. Vidare framkom att det fanns stora skillnader mellan lärarna i vad som 

uppfattades som teori i ämnet. Lärarna räknade upp moment som de ansåg var teoretiska och 

det var endast momentet ergonomi som alla lärarna nämnde (a.a.). 

Denna studie handlar om teoriundervisningen i ämnet idrott och hälsa vilket undersöks i ett 

första skede utifrån lärarnas synpunkter. Men det är även viktigt att lyssna till elevernas 

uppfattningar och åsikter om detta då det är deras undervisning det handlar om. Karin 

Redelius (2004) gjorde en undersökning på elever i grundskolans senare år om vad de anser 

om ämnet idrott och hälsa. Hennes studie visade bl.a. att intresset för teori i ämnet var låg 

bland eleverna men att flickor som var positivt inställda till ämnet uppskattade teorin mer än 

de flickor som var negativt inställda till ämnet. Teorin var inte lika omtyckt hos pojkarna som 

hos flickorna där inga stora skillnader mellan de positivt inställda och de negativt inställda till 

ämnet fanns.  

1.5 En didaktisk utgångspunkt  

Didaktik har en lång historia bakom sig men förklaras vanligast som läran om undervisning, 

undervisningslära eller undervisningens och inlärningens teori och praktik (Kroksmark, 

2007, s. 1). Didaktikens äldre traditioner handlade om undervisning, ”hur man skulle 

undervisa om något” och om barn och ungdomar, men efter en tid uppkom ”nya” tankar om 

didaktiken. Dessa tankar handlar om lärandet, ”hur man på bästa sätt lär sig något” och att det 

sker genom hela livet i alla åldersgrupper och i skilda sammanhang, att lära sig språk sker inte 

på samma sätt som att lära sig musik t.ex. (Lundgren, Säljö & Lidberg, 2012, s. 199,213).  
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Didaktikens grundfrågor handlade i början om undervisningens innehåll och metod, alltså vad 

och hur, därefter har frågan varför tillkommit som bidrar med en högre grad av reflektion. De 

didaktiska grundfrågorna kan redovisas enligt följande (Lundgren et al., 2012, s. 204): 

 Vad ska läras? 

 Hur ska det läras? 

 Varför ska detta läras? 

Vad som ska läras utgår från undervisningens innehåll som läraren väljer ut och avgränsar 

vanligast utifrån vad som står skrivet i läroplaner och kursplaner. Hur detta innehåll ska läras 

är nästa fråga som syftar på hur läraren genomför undervisningen, vad läraren använder för 

undervisningsmetoder. Varför just detta innehåll ska läras med just den metoden handlar den 

sista frågan om, vad är syftet eller målet med den här undervisningen? Samtliga tre 

grundfrågor får olika svar genom olika tidsepoker, samhällets utveckling och kunskapssyn. 

Men även genom människors olika uppfattningar och tolkningar på bl.a. kursplaner vilket 

avgör undervisningens innehåll, metod samt syfte (a.a.). De didaktiska grundfrågorna brukar 

illustreras i en triangel, den s.k. didaktiska triangeln: 

 

 

 

 

 

Figur 1: Den didaktiska triangeln i två olika modeller. 

Till dessa tre grundfrågor kan även fler frågor tilläggas som handlar om var, med vem, när 

och med hjälp av vad ska man lära sig? I min studie fokuseras de tre grundfrågorna vad, hur 

och varför men inslag av de andra frågorna såsom var, när och med hjälp av vad kan uppvisas 

i hur- frågan. När dessa didaktiska grundfrågor tillämpas i ett specifikt ämne blir de 

ämnesdidaktiska frågor som avser just det specifika ämnets undervisning (Kroksmark, 2007). 

Detta är vad som sker i denna studie där de didaktiska grundfrågorna genom tillämpning i 

ämnet idrott och hälsa, uppkommer som ämnesdidaktiska frågor inom det specifika ämnets 

sammanhang.  

 

Hur? Varför? 

Vad? 

 

Syfte Metod 

Innehåll 
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1.6 Sammanfattning 

Det vi nu vet om detta område är att teorin i idrottsundervisningen består av fakta- och 

förståelsekunskaper som inte värderas lika högt som de praktiska kunskaperna i ämnet 

(Läroplanskommittén, 1994). Fakta- och förståelsekunskaper måste komma in mer i 

idrottsundervisningen för att eleverna ska få kunskaper och förståelse till att kunna leva 

hälsosamt enligt Skolinspektionen (2012). Sammantaget förekommer teoretiska inslag sällan i 

idrottsundervisningen och skillnaderna mellan de idrottslärare som har lite teori och de som 

har mer teori är stort visar forskning (Londos, 2010). Vidare vet vi att elevernas inställning till 

teori i ämnet idrott och hälsa är svag och skiljer sig mellan främst flickor och pojkar 

(Redelius, 2004). När Londos gjorde sin studie år 2010 förekom stora skillnader mellan 

lärarna i främst mängden teori de hade i ämnet. År 2011 kom en ny läroplan och ämnesplan 

som betonar teorin mer och den har nu följts något år. Är skillnaderna mellan vilken tid 

lärarna ägnar åt teoretisk undervisning fortfarande lika stora? Vilka synpunkter och 

uppfattningar finns hos både lärare och elever om teorin i det praktiska ämnet idrott och 

hälsa? 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att utifrån didaktikens grundfrågor vad? hur? och varför? ta reda på 

teorins innebörd och plats i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet utifrån ett lärar- respektive 

elevperspektiv.  

Mina frågeställningar är: 

 Vad väljer lärarna att undervisa om teoretiskt i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur undervisar lärarna teorin i ämnet idrott och hälsa? 

 Vilket syfte har lärarna med teoriundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur uppfattar eleverna den teoriundervisning de har fått utifrån didaktikens 

grundfrågor?  
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2 METOD 

I metodkapitlet redovisas vilka datainsamlingsmetoder som använts, om urval och etiska 

överväganden, om intervjuguiderna, hur denna studie har genomförts samt hur den insamlade 

data har bearbetats och analyserats.  

2.1 Kvalitativ intervjustudie 

För att kunna besvara frågeställningarna bör vi få en förståelse över hur lärare och elever 

upplever, uppfattar samt tänker kring området. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

valdes därmed kvalitativ intervjustudie som metod eftersom det var dessa kvalitativa data som 

eftertraktades.”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras 

levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

17). Genom denna metod finns möjligheten att gå på djupet och erhålla en stor mängd 

information om undersökningsdeltagarna för att försöka förstå hur de uppfattar världen 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Djupintervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att ta reda 

på de frågeställningar som handlar om lärarna. För att undersöka elevernas uppfattningar om 

den teoriundervisning de har fått valdes fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Nedan följer 

en mer utförlig beskrivning av båda dessa metoder. 

2.1.1 Djupintervjuer  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det finns olika former av kvalitativa intervjuer som 

passar olika forskningssyften. Vilken intervjuform som väljs beror på bl.a. studiens syfte, 

vilka som ska intervjuas samt intervjuaren och dennes kunskaper och förmågor. För att få 

fram mest kvalitativ och relevant data från lärarna till studien valdes halvstrukturerade 

djupintervjuer. Den halvstrukturerade intervjun påminner om ett vardagssamtal men har ett 

syfte och därmed en intervjuguide som hjälpmedel (a.a.). Mer om intervjuguidens 

uppbyggnad beskrivs nedan. Den traditionella vetenskapliga forskningsintervjun består av två 

deltagare, en intervjuare och en intervjuperson, som genom mötet och samtalet producerar 

kunskap (a.a.). Men gruppintervjuer och framförallt fokusgruppsintervjuer har blivit allt 

vanligare inom forskningssammanhang som beskrivs här nedan (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Wibeck, 2000).  
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2.1.2 Fokusgrupper  

Fokusgrupper är en form av kvalitativa intervjuer som används när syftet är att få ut kvalitativ 

data från flera personer som diskuterar ett bestämt ämne. Det som utmärker fokusgrupper från 

andra gruppintervjuer är att de kvalitativa data som eftertraktas kommer dels från 

interaktionen mellan gruppdeltagarna samt dels från det som sägs om det av forskaren 

förbestämda ämne (Halkier, 2010; Wibeck, 2009). Dessa gruppsamtal kallas för fokusgrupper 

för att gruppen har fokus på det förbestämda ämne som de ska diskutera eller samtala kring. 

Fokusgruppsintervjuerna kan ha olika grad av strukturering genom i vilken utsträckning 

moderatorn eller samtalsledaren är involverad och styr diskussionen och interaktionen. Hög 

grad av struktur innebär fler frågor och fler specifika frågor av moderatorn (a.a.).  

Valet av fokusgrupper som datainsamlingsmetod för att undersöka elevernas uppfattningar 

om teoriundervisningen grundades i en tanke om att mer relevant data skulle framträda i 

fokusgruppsintervjuer än i djupintervjuer. Min förutbestämda uppfattning är att eleverna 

kanske har lättare att framföra sina åsikter när de får höra andras tankar kring ämnet vilket 

kan väcka deras egna uppfattningar. De kan även känna sig tryggare i en grupp med jämlikar 

än om de är själva med intervjuaren. Risken med djupintervjuer är att eleven känner sig utsatt 

när han/hon är själv med intervjuaren och kanske inte vågar eller har svårt att få fram sina 

åsikter, enligt min tolkning. 

2.2 Urval och etiska överväganden 

Valet att undersöka både lärarnas och elevernas uppfattningar samt åsikter om området 

grundar sig i att belysa området utifrån fler än ett perspektiv. Nedan följer korta beskrivningar 

av de som deltagit i undersökningen samt urvalet av dem. Forskningsetiska principer enligt 

Humanistisk- och samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har följts genom de fyra 

huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Hur dessa har använts beskrivs i de följande 

avsnitten.  

2.2.1 Lärarna 

Till djupintervjuerna valdes fem lärare som undervisar kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet. 

Anledningen till att yrkesverksamma lärare valdes beror på att alla numera undervisar enligt 

den nya läroplanen Gy11 och därmed har samma kriterier att följa. Kursen idrott och hälsa 1 

är ett s.k. gymnasiegemensamt ämne som samtliga elever på gymnasiet läser vilket är 

anledningen till varför just denna kurs valdes. Det första kriteriet för urvalet av lärare innebar 
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att alla som undervisade i idrott och hälsa 1 under höstterminen 2013 kunde intervjuas vilket 

är en väldigt stor grupp av möjliga deltagare. Detta bidrog till att urvalet av idrottslärare i 

första hand var ett s.k. bekvämlighetsurval eller tillgänglighetsurval. Denna urvalsmetod är ett 

effektivt och sparsamt sätt att tämligen snabbt få tag på personer som vill delta i studien 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Gruppen av möjliga deltagare är fortfarande relativt stor efter 

tillgänglighetsurvalet så därför valdes en spridning i kön, ålder samt skolor för att få en så 

representativ undersökningsgrupp som möjligt. 

Det är tre kvinnliga och två manliga idrottslärare som har intervjuats vilka är mellan 29-55 år 

varav könen har en spridning i ålder. Dessa fem idrottslärare arbetar på tre olika skolor varav 

två är kommunala och en är fristående. Valet av att några arbetar på olika skolor och några på 

samma skola beror på att jämförelse kan göras både mellan olika skolor men även mellan de 

lärare som arbetar på samma skola för att se likheter och skillnader i deras åsikter och 

undervisningsmetoder. Spridningen i ålder medförde i detta fall även en spridning i 

yrkeserfarenhet som idrottslärare, alltså antal år som de intervjuade har arbetat som 

idrottslärare vilket är mellan 3-25 år. Varför de inte beskrivs som enskilda informanter beror 

på att det inte synliggörs i resultatdelen heller. Detta ansågs inte relevant då lärarna endast 

skiljde sig i några få åsikter beroende på ålder och yrkeserfarenhet vilka har tydliggjorts i 

resultatet.  

Lärarna kontaktades först via mejl och vid behov även med telefonsamtal. Mejlet (Bilaga 2) 

informerade om studien, dess syfte, att lärarnas deltagande är frivilligt, att de har rätt att när 

som helst avbryta sitt deltagande samt att all insamlad data hanteras konfidentiellt och endast 

av mig (Vetenskapsrådet, 2002). Till en början tillfrågades sju stycken idrottslärare varav fyra 

av dem ville delta i studien, två tackade nej på grund av tidsskäl och den sista undervisade 

inte i kursen idrott och hälsa 1 det här läsåret. Därmed kontaktades ytterligare en idrottslärare 

som tackade ja och fyllde kvoten på fem lärarintervjuer vilket var målet.  

2.2.2 Eleverna 

Urvalet av elever till fokusgrupperna byggde på att de skulle ha läst klart kursen idrott och 

hälsa 1 och att de då undervisades av någon av de intervjuade lärarna. Motiven till dessa val 

beror på att de då har haft all teori som ingått i kursen och att jämföranden kan göras mellan 

läraren och eleverna i uppfattningar kring teoriundervisningen i ämnet. Två fokusgrupper 

valdes för att försöka få skilda uppfattningar utifall eleverna påverkades av varandra i 

gruppen. Valet av vem av de intervjuade lärarnas elever som skulle tillfrågas om att delta i 
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studien föll på den läraren som först svarade att han/hon ville vara med i studien och 

dessutom undrade vilka elever som skulle tillfrågas. Läraren erbjöd sin hjälp med att hitta 

elever som ville ställa upp och därav föll valet på den lärarens elever som då enbart gick 

studieförberedande program. Elever enligt kriterierna ovan tillfrågades om de ville delta i 

studien vilket tillräckligt många ville för att sätta ihop två fokusgrupper. I grupperna 

blandades elever från olika klasser där både unga kvinnor och unga män fanns representerade 

för att försöka få en variation av elever och förhoppningsvis en variation i uppfattningar och 

åsikter. För att skapa en väl fungerande fokusgrupp rekommenderas att deltagarna har 

liknande bakgrund när det handlar om utbildning och kunskap för att de ska känna 

samhörighet. Samtidigt behövs en blandning av personer för att få ut varierade åsikter 

(Wibeck, 2000). Utformningen av de två fokusgrupperna gjorde läraren eftersom han/hon 

känner eleverna och kunde skapa en god blandning av elever. Engagemanget och assistansen 

av läraren var till stor hjälp. Rekommendationer kring antal deltagare i fokusgrupper varierar 

tämligen stort men det som avgör antalet beror på bl.a. deltagarna och målet med 

fokusgrupperna (Halkier, 2010; Wibeck, 2000). I denna studie var målet att få fram elevernas 

olika uppfattningar vilket kan vara svårt om alla inte pratar så mycket. Det är svårt att veta på 

förhand om eleverna är pratsamma eller inte och beroende på detta valdes att fokusgrupperna 

skulle bestå av mellan fem och åtta personer. Större grupper fungerar bra när ämnet inte är 

personligt, när olika åsikter och perspektiv eftertraktas samt när fokuset ligger på innehållet 

och inte på interaktionen i diskussionerna. Samtidigt kan det vara svårare att styra 

diskussionerna och senare analysera dem med stora grupper (Halkier, 2010).  Till en början 

ville totalt 15 elever delta men på grund av att några elever var tvungna att skriva prov vid 

intervjutillfällena reducerades antalet till 12 elever. Detta medförde att fokusgrupperna fick en 

ojämn könsfördelning. Den första fokusgruppen bestod av fem elever varav fyra unga kvinnor 

samt en ung man. Den andra fokusgruppen bestod av sju elever med två unga kvinnor och 

fem unga män. Som en hel grupp blev det en jämn könsfördelning efterson det deltog sex 

unga kvinnor och sex unga män i studien. Samtliga elever går tredje året på en gymnasieskola 

i Mellansverige och läste kursen under första och andra året på gymnasiet. Eleverna läser i tre 

olika program vilka är Naturvetenskap, Ekonomi samt Teknik och har haft en av de 

intervjuade lärarna i kursen idrott och hälsa 1.  

2.3 Intervjuguiderna 

Till de båda intervjumetoderna skapades intervjuguider (Bilaga 3, 4) som skulle vara till hjälp 

vid intervjuerna. Intervjuguiden till lärarintervjuerna utformades i ett första steg med studiens 
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frågeställningar som utgångspunkt. Utifrån den intervjuguiden formulerades sedan 

intervjuguiden till fokusgruppsintervjuerna med eleverna för att underlätta jämförelsen i 

analysarbetet. Båda intervjuguiderna testades i form av pilotintervjuer (testintervjuer) som 

också var ett hjälpmedel till att uppskatta tidsåtgången för intervjuerna. För att testa 

intervjuguiden till lärarna gjordes en pilotintervju med en idrottslärare som arbetar på en 

gymnasiesärskola. Pilotintervjun för fokusgrupperna genomfördes med fyra gymnasieelever 

som hade läst färdigt kursen. Efter dessa pilotintervjuer korrigerades intervjuguiderna något 

för att dels formulera tydligare frågor eller följdfrågor samt dels för att vara ett bättre och 

tydligare hjälpmedel för mig. Frågeområden formulerades med övergripande rubriker över 

frågorna vilket gav mig en större förståelse för vad frågorna egentligen handlade om, alltså 

vilka områden de tillhörde. Genom att enbart se rubriken eller frågeområdet visste jag vilka 

typer av frågor som skulle ställas. Frågeområdena som formulerades i lärarnas intervjuguide 

var: bakgrundfrågor, idrott och hälsas syfte, definition, teorins betydelse, innehåll, 

undervisningsmetod, syfte samt avslutning. Under dessa rubriker fanns ett varierat antal 

frågor och följdfrågor (Bilaga 3). Detta är exempel på en halvstrukturerad intervjuguide som 

har speciella teman vilka följs av förslag till frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuguiden var främst som ett hjälpmedel till att komma ihåg att alla områden hade tagits 

upp och frågorna i intervjuguiden fanns där som förslag på frågor som jag kunde ställa. 

I intervjuguiden till fokusgrupperna skapades också rubriker som följdes av frågor om det 

specifika delområdet (Bilaga 4). Rubrikerna som formulerades var: inledande frågor, 

definition, teorins betydelse, teorins syfte, uppfattning om teoriundervisningen och avslutning. 

Eftersom det formulerades relativt specifika frågor till fokusgruppsintervjuerna med 

anknytning till de individuella intervjuerna är det av stor vikt att just dessa frågor besvaras för 

att de ska kunna jämföras med varandra. Därmed kan det konstateras att det är innehållet i 

diskussionerna som är de mest väsentliga där interaktionen mellan deltagarna kommer i andra 

hand. Detta är ett exempel på en stram struktureringsmodell genom att moderatorn är 

involverad i diskussionen och ställer flera frågor som också är förhållandevis specifika 

(Halkier, 2010). Det visade sig vara ett bra val på grund av att det var svårt att få igång 

diskussioner mellan eleverna när några var ganska tystlåtna. Intervjuguiden var även här 

vägledande och som en checklista att alla områden hade pratats om.  
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2.4 Procedur 

Efter pilotintervjuerna och fastställandet av intervjuguiderna påbörjades intervjuerna som 

genomfördes under tre veckor. Med totalt sju intervjuer (fem individuella och två 

fokusgrupper) på tre veckor medfördes möjligheten till att transkribera dem så fort som 

möjligt efter intervjutillfället. Samtliga intervjuer spelades in med en inspelningsfunktion på 

en Smartphone för att på intervjudeltagarna och deras svar (Trost, 2010). Nedan beskrivs de 

olika intervjumetodernas genomförande.  

2.4.1 Genomförande av djupintervjuer 

I informationsmejlet till lärarna stod studiens syfte och frågeställningar för att lärarna skulle 

vara lite förberedda på vilka frågor som skulle kunna ställas. Intervjuerna genomfördes på 

deltagarens arbetsplats enligt överenskommen tid i antingen en lärosal, ett mindre grupprum 

eller ett fikarum, detta för att intervjudeltagaren ska känna sig trygg i intervjumiljön (Trost, 

2010). Innan intervjun och ljudinspelningen startades förekom lite samtalande främst om min 

studie och eventuella frågor besvarades från både mig och deltagarna. Under intervjuerna 

fanns intervjuguiden som hjälp men även om ordningsföljden av frågorna var genomtänkt 

från början så följdes den inte till hundra procent. Det hände i någon intervju att t.ex. frågorna 

om innehåll och undervisningsmetod blandades. Men det berodde på att intervjufrågorna och 

följdfrågorna anpassades till den intervjuade och hur personen svarade på frågorna vilket är 

exempel på låg grad av standardisering som Trost beskriver (2010). Själva frågorna varierade 

förhållandevis mycket i hur de formulerades vilket berodde på situationen och den 

intervjuades svar. Lärarna kunde även besvara andra frågor i intervjuguiden i samband med 

en annan fråga vilket resulterade i att vissa frågor inte behövde ställas.  

Tre av intervjuerna genomfördes utan störningar av andra människor, ljud eller annat som kan 

avbryta intervjun. Vid två av intervjuerna kom någon medarbetare till deltagaren in i rummet 

och de utbytte några ord med varandra men det var inget som påverkade intervjuerna negativt 

enligt min mening. Efter avslutad intervju frågades om det var okej att kontakta deltagarna 

igen för eventuell komplettering eller förtydligande som kan ha orsakats av otydliga, 

ofullständiga eller uteblivna frågor från mig eller otydlig ljudupptagning. Samtliga erbjöd sig 

till den möjligheten. Intervjuerna varade mellan 29-53 minuter.  

2.4.2 Genomförande av fokusgruppsintervjuer 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes ostörda i ett mindre grupprum på elevernas skola för 

att de skulle känna sig hemma och trygga vilket Wibeck (2000) föreslår. När deltagarna kom 



17 

 

till grupprummet frågade jag om deras namn och vilket program de läste. Sedan följde en 

presentation av mig, min studie och hur fokusgruppsintervjuerna skulle gå till samt målet med 

dem. Jag förklarade om min roll i gruppen som var att lyssna på gruppdeltagarna, att ställa 

nya frågor när det behövdes samt att inte värderade deras uttalanden eftersom det inte finns 

några rätta eller felaktiga svar (Halkier, 2010; Wibeck, 2000). Information om att eleverna när 

som helst fick avbryta sitt deltagande, att de var anonyma och att inga namn på varken elever, 

lärare, skolor eller städer skulle nämnas i studien förklarades. Även att det var endast jag som 

skulle lyssna på ljudfilerna och hantera utskrifterna av dem informerades (Vetenskapsrådet, 

2002). Under fokusgruppsintervjuerna ställde jag frågor som alla fick svara på men det 

märktes rätt så snabbt vilka som ville prata mer än andra. För att få höra de mer tystlåtnas 

synpunkter kunde vissa frågor ställas direkt till dem för att de skulle få chansen att svara 

vilket förordas (Halkier, 2010; Wibeck, 2000). Som i lärarintervjuerna ställdes inte frågorna i 

exakt samma ordning eller med samma frågeformuleringar utan frågorna anpassades utifrån 

deltagarnas svar och samtal. De deltagande eleverna bjöds på fika under tillfällena och 

erbjöds flera pennor var från Högskolan i Gävle som tack för att de ville delta. 

Fokusgruppsintervjuerna pågick i omkring 40 min. 

2.5 Bearbetning och analys av data 

För att underlätta analysen av den insamlade data bör intervjuerna transkriberas vilket betyder 

att de transformeras från muntligt tal till skriven text (Kvale & Brinkmann, 2009). Både 

intervjuerna med lärarna samt fokusgruppsintervjuerna med eleverna transkriberades från tal 

till skrift till största del ordagrant men med några få undantag. Vissa ord i talspråk 

korrigerades till ord i skriftspråk för att citaten från intervjudeltagarna skulle vara korrekt 

skriftspråk. Det var även några meningar som inte skrevs ut för att de inte ansågs vara 

relevant för denna studie eftersom de handlade om helt andra områden.  Korta pauser skrevs i 

form av tre punkter medan långa pauser och skratt skrevs inom parenteser. Intervjuerna 

lyssnades igenom flera gånger för att transkriberingarna skulle bli så korrekt ordagrant som 

möjligt.  

All insamlad data, både djupintervjuerna och fokusgruppsintervjuerna, har analyserats på 

samma sätt. Analysen i sin utgångspunkt har inspirerats av en fenomenografisk analysmodell 

som Fejes och Thornberg beskriver i Handbok i kvalitativ analys (2009). Enligt den 

analysmodellen sker analysen i sju steg vilka har följts, nedan beskrivs hur analysprocessen 

har utförts. Fenomenografi som forskningsmetodisk ansats är intresserad av hur människor 
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uppfattar olika fenomen i omvärlden. Det centrala är uppfattningen hos enskilda individer 

som fenomenografin är inriktad på att beskriva och främst på de variationer som finns mellan 

människors sätt att uppfatta och förstå den levda världen, snarare än likheterna (Fejes & 

Thornberg, 2009; Kroksmark, 2007). I denna studie har skillnader mellan lärarna, mellan 

eleverna samt mellan lärare och elever i de didaktiska grundfrågorna fokuserats. Men även 

om skillnaderna har fokuserats till en början synliggörs samtidigt likheterna som naturligtvis 

också är av vikt i denna studie t.ex. för att kunna dra slutsatser om teorins innebörd och plats i 

ämnet.  

När alla intervjuer hade transkriberats skrevs de ut på papper för att underlätta analysen av 

dem. De lästes igenom flera gånger för att förstå och hitta de viktigaste synpunkterna vilka 

ströks under. I samband med genomläsningen skrevs olika koder ut i marginalen intill de 

aktuella styckena för att förklara och/eller sammanfatta synpunkterna. Nästa steg var att 

jämföra de olika koderna för att hitta likheter och skillnader. Det grundläggande syftet inom 

fenomenografin är att upptäcka variationer eller skillnader mellan uppfattningar men för att 

detta ska lyckas bör även likheter sökas av forskaren (Fejes & Thornberg, 2009). När de 

största likheterna och skillnaderna hade urskiljts grupperades de i tre olika huvudkategorier 

som också utgick från arbetets frågeställningar samt intervjuguidernas frågeområden. De 

skrevs i ett dokument på datorn och för att veta vem åsikterna tillhörde markerades de med 

olika färger utifall det skulle behövas användas senare i analysen och framställandet av 

resultatkapitlet. Inom dessa huvudkategorier grupperades åsikter och uppfattningarna i mindre 

underkategorier i vilka likheterna fokuserades. Underkategorierna namngavs för att 

sammanfatta dess innebörd. Sedan ställdes underkategorierna mot varandra för att se om 

några åsikter kunde tillhöra en annan kategori och i det fallet kunde vissa grupper göras om 

och nya namn på underkategorierna formuleras.  

För att tydliggöra sambandet mellan de didaktiska frågorna, frågeställningarna samt 

intervjufrågorna har en tabell skapats.  
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Tabell 1: Sambandet mellan de didaktiska frågorna, frågeställningarna samt intervjufrågorna. 

Didaktisk 

fråga 

Frågeställningar Exempel på intervjufrågor 

Vad? Vad väljer lärarna att undervisa om teoretiskt i ämnet 

idrott och hälsa? 

Hur uppfattar eleverna den teoriundervisning de har 

fått utifrån didaktikens grundfrågor? 

Vilka moment och delar av moment 

undervisar du teoretiskt? (Lärarna) 

Vad är det första ni tänker på när ni 

hör begreppet teoretisk undervisning? 

(Eleverna) 

Hur? Hur undervisar lärarna teorin i ämnet idrott och hälsa? 

Hur uppfattar eleverna den teoriundervisning de har 

fått utifrån didaktikens grundfrågor? 

Beskriv hur du undervisar teori! 

(Lärarna) 

Beskriv hur teoriundervisningen 

brukar gå till! (Eleverna) 

Varför? Vilket syfte har lärarna med teoriundervisningen i 

ämnet idrott och hälsa? 

Hur uppfattar eleverna den teoriundervisning de har 

fått utifrån didaktikens grundfrågor? 

Vad är ditt syfte med den teoretiska 

undervisningen? (Lärarna) 

Vad har ni lärt er av den teoretiska 

undervisningen?  (Eleverna) 

Anser ni/du att teoriundervisningen är 

en viktig del i ämnet idrott och hälsa? 

(Lärarna och eleverna)  

 

Tabellen visar först hur frågeställningarna är kopplade till de didaktiska frågorna. Utifrån 

detta utformades intervjufrågor till först lärarna och sedan till eleverna för att de skulle kunna 

jämföras i resultatet. De intervjufrågor som syns i tabellen är exempel på frågor som 

motsvarar frågeställningarna. Den fjärde frågeställningen om elevernas uppfattning om den 

teoriundervisning de har fått utgår från alla de didaktiska grundfrågorna och sätts därmed in i 

alla tre rader. Anledningen till det är för att kunna jämföra lärarnas och elevernas svar. När 

det gäller innehåll och metod handlar det om att kontrollera att elevernas uppfattningar 

stämmer överens med vad läraren säger att de har teoriundervisning i samt hur det går till. 

Angående syftet så frågades eleverna om vad de har lärt sig genom teoriundervisningen för att 

se om lärarnas syfte når ut till eleverna.  

Ytterligare en tabell har skapats för att tydliggöra analysprocessen från den insamlade data till 

de huvudkategorier samt underkategorier som har formulerats utifrån intervjusvaren. Den 

klargör även sambandet mellan de didaktiska frågorna och analysprocessen. 
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Tabell 2: Bearbetning och analys av insamlad data samt sambandet med de didaktiska frågorna. 

Didaktisk 

fråga 

Exempel på citat (rådata) Tolkning Huvudkategorier Underkategorier 

Vad? ” … vissa pass blir det mer 

att man sitter vid 

skolbänken och pratar om 

det ” (Lärare) 

 

 

Teoriundervisning sker 

när man pratar om det. 

Teoriundervisningens 

innehåll och innebörd 

Innehåll 

 

Definitioner på 

teoriundervisningen 

 

Hur? ”Man försöker ge olika 

exempel till olika klasser, 

det är väl det som kanske 

skiljer sig mellan klasserna 

att man försöker ge 

exempel som handlar mer 

om dem” (Lärare) 

Anpassningar utifrån 

eleverna och klasserna. 

Teoriundervisningens 

tillämpning 

Undervisningsmetoder 

 

Varvning av teori och 

praktik 

 

Varför? ”… för det heter ju idrott 

och hälsa och inte bara 

idrott, och hälsa är ju 

jättemycket, det är ju mat 

och typ stress och 

välmående och en massa 

sådant också som är lika 

viktigt” (Elev) 

 

 

 

Teorin som en viktig 

del i ämnet. 

Teoriundervisningens 

syfte och betydelse 

Kunskap och 

förståelse för 

självständighet 

 

Teoriundervisningen 

är viktig 

 

 

Ett exempel per didaktisk fråga visas i form av citat från lärare eller elev vilka sedan tolkas 

och sammanfattades med en förklaring. De som liknade varandra grupperades och bildade så 

småningom olika huvudkategorier samt underkategorier. För att svara på studiens 

övergripande syfte om teorins innebörd och plats, innehåller, som det framgår av tabellen 

ovan, inte enbart temaområden kring teoriundervisningens innehåll, metod och syfte som 

frågeställningarna i arbetet utgår från. De innehåller även andra uppfattningar och synpunkter 

om teoriundervisningens innebörd, relationen mellan teoretisk och praktisk undervisning samt 

om teorin anses vara en viktig del i ämnet idrott och hälsa. Anledningen till det är för att 

kunna besvara studiens (övergripande) syfte som handlar om teorins innebörd och plats. 

Eftersom inga direkta frågor om teorins innebörd och plats har ställts till intervjudeltagarna är 

det min tolkning av svaren som ska besvara studiens syfte i diskussionen. 
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3 RESULTAT 

Här redovisas de viktigaste resultaten som framkommit efter bearbetning och analys av den 

insamlade data. Både lärarnas samt elevernas uppfattningar och synpunkter redovisas 

tillsammans inom samma område för att kunna se likheter och skillnader mellan deras 

uppfattningar. Intressanta resultat har framkommit från både vad-, hur- och varför- frågorna 

som redovisas i samma ordning nedan men med de kategorirubriker som formulerats i 

analysen som beskrevs i det föregående kapitlet. I resultatet besvaras studiens frågeställningar 

vilka är: 

 Vad väljer lärarna att undervisa om teoretiskt i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur undervisar lärarna teorin i ämnet idrott och hälsa? 

 Vilket syfte har lärarna med teoriundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur uppfattar eleverna den teoriundervisning de har fått utifrån didaktikens 

grundfrågor? 

För att besvara studiens syfte kring teorins innebörd och plats inom ämnet idrott och hälsa har 

min tolkning varit vid av vad som ingår under vad? hur? och varför?. Denna utvidgade 

tolkning av innehållet tydliggörs under varje huvudkategori av de tre didaktiska 

grundfrågorna, tillika frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de 

viktigaste och mest intressanta resultat som framkommit i studien. 

3.1 Teoriundervisningens innehåll och innebörd 

Denna kategori avser didaktikens vad- fråga som främst handlar om innehållet i 

undervisningen vilket har undersökts med hjälp av studiens första frågeställning som lyder: 

Vad väljer lärarna att undervisa om teoretiskt i ämnet idrott och hälsa? Här handlar det om 

vilka moment lärarna undervisar mest teori i och motivet till att de väljer just dem. Genom 

den fjärde frågeställningen Hur uppfattar eleverna den teoriundervisning de har fått utifrån 

didaktikens grundfrågor? får vi även veta om elevernas uppfattningar stämmer överens med 

lärarnas beskrivningar av innehållet. Men i denna studie inbegriper även vad- frågan om vad 

som uppfattas som teori och teoriundervisning i ämnet idrott och hälsa, alltså 

teoriundervisningens innebörd, vilket både lärarna och eleverna har fått svara på.  

3.1.1 Innehåll 

Urvalet av innehåll, som i det här fallet handlar om vilka moment lärarna väljer att ha 

teoriundervisning i, gör de utifrån den aktuella läroplanen och ämnesplanen för kursen. 
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Samtliga lärare räknade upp i princip samma huvudmoment som de har teoriundervisning i 

men skillnader kan finnas i vilka delmoment som ingår i huvudmomenten. De moment som 

lärarna tog upp är de moment som är tilldelad mest teoriundervisning, för som tidigare har 

nämnts anser vissa lärare att de har lite teori i nästan alla moment i idrottsundervisningen. 

Dessa moment syns i figuren nedan. 

 

Figur 2: De moment som har mest teoriundervisning i storleksordning enligt lärarna.  

Figuren visar endast en tolkning av momentens storleksordning och deras placering har sin 

grund i hur många lärare som räknade upp momentet. De moment som räknades upp först av 

lärarna tolkades som de största teorimomenten vilket även några av lärarna klargjorde. 

Momentet träningslära är det största teoretiska momenten eftersom det innehåller många 

delmoment och mental träning (och spänningsreglering) fick placeringen längst ned eftersom 

det var endast en lärare som nämnde det som ett moment. Likaså ingick hälsodelen, vad hälsa 

är osv. i momentet träningslära för några lärare och som en inledning till kursen. Att inte alla 

lärare nämnde vissa delar betyder inte att de inte har med det utan att det kanske ingår i andra 

moment och då glömde bort att nämnas.  

För att se hur eleverna uppfattar sin teoriundervisning frågades även de om vilka moment som 

de hade haft teori i. De moment som de talade om var kost och mat, styrketräning, livräddning 

och första hjälpen, ergonomi, friluftsliv, kroppen, träningsideal och kroppsideal och 

sjukdomar. Skillnaden mellan eleverna och deras lärare var inte så stora om man tittar på 

Träningslära (bl.a. fysiologi, anatomi, styrke- och 
konditionsträning) 

Kost och kosthållning 

Ergonomi och arbetsmiljö 

Livräddning, första hjälpen, HLR 

Stress och stresshantering 

Droger och dopning 

Friluftsliv 
(orientering) 

Mental 
träning 



23 

 

helheten och huvudmomenten som vissa av dessa moment kan tillhöra. Även om eleverna 

läste kursen under sitt första och andra år på gymnasiet och nu gick sitt tredje år kom de ihåg 

de största teorimomenten de hade haft i kursen.  

3.1.2 Definitioner av teoriundervisningen 

Svaren från lärarna på frågorna rörande definitionen på teoriundervisningen visar att det inte 

är helt lätt att förklara vad teoretisk undervisning är för något. Att sätta ord på det var enligt 

min tolkning inget som kanske hade gjorts förut eller funderats så mycket kring vilket gav 

mer eller mindre konkreta beskrivningar av vad teoretisk undervisning är. Det som två av 

lärarna nämnde var att när det rent av pratas om olika saker och när det konkretiseras då sker 

teoriundervisning.  

Alltså att man konkretiserar, man pratar om ämnet ur ett teoretiskt perspektiv helt enkelt, man förankrar 

i teorier som finns, sen beror det på vilket område man är i men oftast är det att man pratar om det helt 

enkelt …. Man pratar faktakunskaper så att eleverna ska få en ökad förståelse.  

Det återkommande i det här citatet är just när ”man pratar” om olika fakta och teorier för 

samt med eleverna. Några av lärarna pratade mer om vad teori är i ämnet idrott och hälsa än 

vad just teoretisk undervisning är. De pratade om kunskaper i teorier bakom det praktiska och 

kunskaper om saker som eleverna ska lära sig när frågor om vad teoretisk undervisning är för 

dem vilket mer handlar om vad teori i ämnet är, enligt min tolkning. Men i det fortsatta 

samtalet kan andra synpunkter urskiljas. När lärarna förklarade hur den teoretiska 

undervisningen går till och om de har någon teori i den praktiska undervisningen talar de 

också om att de pratar om t.ex. olika faktakunskaper och förklarar saker för eleverna. Med 

denna bakgrund kan det tolkas som att alla lärarna menar samma sak, att när de pratar med 

eleverna och förklarar för eleverna så sker teoriundervisning oavsett var de är. Att teorin i 

ämnet bl.a. är faktakunskaper har redan nämnts men även andra delar såsom teknik för olika 

rörelser, rörelsemönster och regler i skilda sporter samt elevers reflektion är också exempel på 

sådant som lärarna anser är teori. Sammanfattningsvis innebär teoriundervisningen 

information och reflektion som är detsamma som fakta- och förståelsekunskaper. 

Eleverna hade också lite svårt att direkt definiera vad teoretisk undervisning är för dem vilket 

resulterade i fler omformulerade frågor från mig samt få yttranden av eleverna om detta. När 

de fick förklara skillnaden mellan praktisk och teoretisk undervisning samt vad teori och 

praktik är förklarade två elever det såhär: 
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Men praktiskt är när vi är t.ex. i idrottssalen och rör på oss och teoretiskt är när vi sitter i skolbänken 

och läser och har genomgångar. 

Teori är väl information t.ex. göra en PowerPoint och så har väl läraren berättat lite grunder om t.ex. 

ergonomi, du gör ju inget praktiskt utan sitter i en sal och får information.  

Här ser vi en uppfattning av att när teoriundervisning sker så sitter (i det här fallet) eleverna 

still och antingen läser eller lyssnar på läraren i en lärosal och får information. En annan elev 

sa att ”har vi teori nu så kommer vi att ha prov på det”. Dessa förklaringar kan kopplas till de 

teorilektioner eleverna har i en lärosal men när frågan om de har någon teori i den praktiska 

undervisningen ställs, så är alla medvetna om att de ibland har teoriundervisning även där. De 

beskrev det som när läraren kanske förklarar något och de nämnde också grunder och regler i 

olika sporter som något teoretiskt. Eleverna visade liknande uppfattningar som lärarna om vad 

teoriundervisning innebär dock nämnde de endast fakta och information och inte förståelse 

och reflektion i detta sammanhang. När frågan om vad det är det första de tänker på när de hör 

begreppet teoretisk undervisning associerar de till innehållet i teoriundervisningen såsom kost 

och styrketräning samt om vad de anser om teoriundervisningen som att den är tråkig 

och/eller nyttig. Dessa kopplingar till innehållet kommer att beskrivas mer nedan och vad de 

anser om teoriundervisningen skildras mer i det sista området om teoriundervisningens 

betydelse och syfte.  

3.2 Teoriundervisningens tillämpning  

Denna kategori handlar om didaktikens hur- fråga som syftar på vilka metoder som används i 

undervisningen vilket studiens andra frågeställning handlar om: Hur undervisar lärarna 

teorin i ämnet idrott och hälsa? Även här får vi elevernas uppfattningar av 

teoriundervisningens undervisningsmetoder genom den fjärde frågeställningen: Hur uppfattar 

eleverna den teoriundervisning de har fått utifrån didaktikens grundfrågor? Skälen till olika 

undervisningsmetoder och anpassningar belyses också såväl av lärarna som av eleverna. 

Enligt min tolkning innefattar hur- frågan även undervisningsmetoder i form av teoretisk och 

praktisk undervisning. Alltså hur lärarna undervisar teori förknippat med praktik och hur 

lärarna och eleverna uppfattar relationen mellan teori och praktik vilket redovisas i andra 

underkategorin.  
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3.2.1 Undervisningsmetoder 

Här fokuseras de lektioner som är helt teoretiska och benämns som teorilektioner. Antalet 

teorilektioner under kursen idrott och hälsa 1 varierar mellan lärarna och de som har minst 

antal har mellan 6-8 stycken och de som har flest har runt 15 stycken teorilektioner. Oftast var 

lektionstiden runt en timme men en av lärarna hade sina lektioner i 80 minuter. Mängden 

teorilektioner varierar från klass till klass och kan bero på olika orsaker vilka vi återkommer 

till nedan. De tre lärarna som arbetade på samma skola hade ungefär lika många teorilektioner 

medan de andra två lärarna avvek från dem. När lärarna har teorilektioner undervisar de alltid 

i en lärosal med föreläsningar och genomgångar där de flesta använder PowerPoint som det 

främsta hjälpmedlet. Sedan får eleverna arbeta individuellt, i par, i smågrupper eller i större 

grupper med frågor, begrepp eller uppgifter som de kan diskutera eller med instuderingsfrågor 

till en inlämningsuppgift, läxförhör eller ett skriftligt prov. Ibland visar lärarna filmer eller 

filmklipp och många vill få igång eleverna att ställa frågor om ämnet de pratar om.  

De flesta lärare poängterade återkoppling och repetition som något viktigt för att öka 

elevernas inlärning och som de försöker arbeta med. Hur den teoretiska undervisningen ser ut 

beror också på olika inlärningssätt och lärarna anpassar undervisningen till olika elever och 

klasser. Lärarna menade att upplägget i vilka moment som ska gås igenom är detsamma för 

alla klasser men det kan finnas skillnader i t.ex. hur mycket tid som läggs på vissa moment 

vilket oftast beror på elevernas intresse och frågvishet för ämnet. Anpassningar görs även 

genom att ge olika exempel utifrån elevernas verklighet samt vardag och ”när eleverna 

kommer med frågor utifrån deras synvinklar på deras nivå då ger det mer”. Ett exempel som 

två av lärarna förklarade är att t.ex. momentet ergonomi anpassas till elevernas eventuella 

framtida arbetsmiljö där de största skillnaderna finns mellan de studieförberedande och 

yrkesförberedande programmen.  

Elevernas åsikter angående teorimängd går isär men de flesta ansåg att den teori de hade fått i 

kursen var lagom, balanserad och tillräcklig. Två elever av manligt kön, en från varje 

fokusgrupp, vill ha mindre mängd teori med förklaringen att det är ett praktiskt ämne men 

menar att lite teori kan man ändå ha. Tre elever, varav samtliga unga kvinnor, säger sig vill ha 

mer teori som en av dem förklarar att ”jag bär ju med mig teorin längre än det praktiska”. 

När det gäller elevernas uppfattning av undervisningsmetoder så berättade de om en 

undervisning som stämmer överens med deras lärares beskrivning och som enligt dem liknar 

de andra ämnenas (teori)undervisning. I likhet med lärarna betonade de också repetition som 

något nödvändigt i undervisningen för att lättare minnas det teoretiska. De gav också förslag 
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på förbättringar av teoriundervisningen i form av önskemål. Exempel på det är mer 

diskussioner, film, studiebesök, föreläsningar av experter inom området samt psykologiska 

och mentala perspektiv vilket eleverna kan använda i vardagen och som de därmed anser vara 

intressant. Mer om vad eleverna anser är till idrottsämnets fördel vilket gör det mer intressant 

redogörs nedan under nästa område.  

3.2.2 Varvning av teori och praktik 

Lärarna undervisar teori både integrerat med den praktiska undervisningen och separat i en 

lärosal. När de har teori i den praktiska undervisningen är det kopplat till den aktivitet 

eleverna gör och en av lärarna benämner det som praktisk teori. Den teori som sker separat 

från den praktiska undervisningen är teorilektioner som undervisas i en lärosal. Lärarna 

försöker att koppla ihop teori och praktik i idrottsundervisningen i den mån det är möjligt. De 

är eniga om att teori och praktik, de teoretiska och praktiska kunskaperna, hänger ihop, att de 

går hand i hand och att man ska försöka använda dem i varandra. De ska inte delas upp och 

vara åtskilda samt heller inte sättas emot varandra. De flesta av lärarna menade att de varvar 

teori och praktik mer eller mindre hela tiden i nästan alla moment. Men det är inte en uppgift 

utan svårigheter som framförallt en av lärarna betonade. Läraren ansåg att det är svårare att ha 

teori i en idrottssal där rörelse ska fokuseras och därför har eleverna kanske svårare att ta till 

sig den teoretiska informationen. En annan lärare menade också att det inte går att ta upp för 

mycket fakta och inte så mycket ny information i den praktiska undervisningen som eleverna 

inte har hört om förut för då har eleverna svårare att minnas det senare. Att ha teorin först och 

sedan göra det praktiskt är något alla lärare talade om att de gör och som fungerar bra. Det 

teoretiska i ämnet är grunden för det praktiska och ibland nödvändigt för att förstå och klara 

av det praktiska.  

Men det är ju att skapa en bra grund för att få förståelse för det vi gör praktiskt … så teorin för mig är 

att förstärka det praktiska och skapa en grund och förståelse för det … och jag skulle säga att teorin 

sätter grunden för det praktiska. 

Teorin kan således ses som en förutsättning för att förstå praktiken bättre i ämnet. Men det 

praktiska kan även vara en förutsättning för att förstå teorin bakom bättre. 
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Figur 3: Teori och praktik som stärker varandra. 

En lärare betonade vikten av att eleverna får prova på det som de har pratat om för att få både 

de teoretiska och praktiska kunskaperna. Eller att eleverna får göra en uppgift kopplad till 

teorin som de senare kan använda i praktiken. Att teori och praktik går hand i hand och bör 

ses som en enhet styrks i dessa exempel genom att de ger varandra grundförutsättningar till 

ökad förståelse och därigenom förstärker varandra.   

Det som framkom i båda fokusgrupperna med eleverna är att de anser att teori och praktik hör 

ihop och går hand i hand för att förstå helheten. Två elever nämnde att just för att ämnet heter 

idrott och hälsa bör det finnas både teori och praktik där teori förknippas med hälsodelen i 

ämnet och praktik med idrotten. Eleverna ansåg att teori och praktik bör varvas mer i 

undervisningen för att det är lättare att förstå, lära sig och komma ihåg det teoretiska om det 

kopplas med något praktiskt. Att teorilektionerna varvas med något praktiskt helst under 

samma lektion för att göra teoriundervisningen mer intressant framhävde de som något de 

önskade. Någon elev påpekade dock att det kanske är svårt att göra det i vissa moment medan 

någon menade att det bör i alla fall eftersträvas så mycket som möjligt. Härigenom ser 

eleverna också möjligheten med att förstärka teorin med praktiska övningar eller uppgifter 

genom att de får se det i verkligheten eller prova själva vilket därmed underlättar inlärningen. 

Sammanfattningsvis ansåg både lärarna och eleverna att genom att varva teori och praktik 

bidrar det till ökad förståelse av det som ska läras. 

 

Figur 4: Teori och praktik som ger ökad förståelse. 

Teori Praktik 

Teori Praktik 
Ökad 

förståelse 
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En anledning till att varva teori och praktik är för att det bidrar till ökad förståelse för 

kunskaperna som avses i sammanhanget hos eleverna som även bidrar till att de har lättare att 

ta till sig kunskaperna och minnas dem senare. Dock nämnde både lärarna och eleverna även 

en till anledning till att varva teori och praktik. Den anledningen är att genom att ha både 

teoretisk och praktisk undervisning medför det möjligheter att fler elever kan lära sig mer och 

förstå ämnet eftersom de lär sig på olika sätt.  

3.3 Teoriundervisningens syfte och betydelse  

Denna kategori ämnar didaktikens varför- fråga som behandlar vad syftet är med den 

undervisning som bedrivs vilket har besvarats med studiens tredje frågeställning: Vilket syfte 

har lärarna med teoriundervisningen i ämnet idrott och hälsa? För att se om de uppnår målet 

med teoriundervisningen frågades eleverna om vad de har lärt sig genom den 

teoriundervisning de har fått med studiens fjärde frågeställning Hur uppfattar eleverna den 

teoriundervisning de har fått utifrån didaktikens grundfrågor? I varför- frågan ingår även 

frågor om huruvida lärarna och eleverna anser att teoriundervisningen är en viktig del i ämnet 

samt skälen till deras åsikter som redogörs i den avslutande underkategorin. 

3.3.1 Kunskap och förståelse för självständighet 

Det som samtliga lärare pratade om att teoriundervisningen ska syfta till handlar om ett 

framåtriktat mål och inte att få godkänt inom ramen för kursen. Lärarna menade att syftet med 

teoriundervisningen är att ge eleverna kunskaper som bidrar till ökad förståelse för att 

eleverna ska kunna ta hand om sin hälsa både i nutiden och i framtiden.  

 

Figur 5: Teoriundervisningens bidrag till kunskap och förståelse hos eleverna för deras självständighet. 

Eleverna ska lära sig sköta sin hälsa och ta hand om sin kropp så de mår bra resten av livet. 

De ska lära sig förstå betydelsen av att vara fysiskt aktiv och många påpekar vikten av att 

eleverna lär sig de här sakerna nu eftersom det för många kanske är sista undervisningen de 

får i ämnet.  

Teoriundervisning Kunskap Förståelse Självständighet 
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För att ge dem verktyg att bli så självständiga som möjligt när de väl slutar här på gymnasiet, eftersom 

vi är sista anhalten … eventuellt är sista skolgången och då är det otroligt viktigt att förmedla förståelse 

och kunskap till varför man bör träna, äta, sova och leva ett hälsosamt liv. Allting i hela livet går hand i 

hand i din egen hälsa, och i hälsa så ingår så otroligt mycket olika saker. 

På grund av att gymnasiet eventuellt är sista skolgången för många elever ser lärarna det som 

sista chansen att verkligen lära eleverna alla viktiga delar inom ämnet idrott och hälsa. De 

menade också att kroppen har alla med sig genom hela livet och då är det viktigt att veta hur 

den ska tas omhand på bästa sätt för den enskilda individen utifrån sina egna förutsättningar. 

Därmed är det viktigt med förståelsen som en av lärarna sa ”att eleverna förstår hur allting 

hänger ihop, hur det ena påverkar det andra och vad man själv kan göra åt det”. Något som 

är värt att upplysa är att samtliga lärare menade att syftet med teoriundervisningen är även ett 

av syftena med ämnet idrott och hälsa. Men där även rörelseglädje, självkännedom och 

självförtroende samt att eleverna får ett intresse för att vara fysiskt aktiva också ingår som 

syfte för ämnet.  

För att se om lärarnas syfte med teoriundervisningen ger någon inverkan vad gäller ökad 

kunskap, förståelse och självständighet hos eleverna, handlade en av frågorna till eleverna om 

vad de lär sig på teoriundervisningen. Det som eleverna tog upp att de hade lärt sig var hur 

kroppen fungerar och hur den ska skötas för att de ska må bra. Hur man kan leva 

hälsosammare genom kost och träning samt ”vilka förutsättningar som krävs för att du ska få 

resultat av din träning” som en elev påpekade. De nämnde också förutsättningar för att 

minska skaderisker inte bara i idrottssammanhang utan även i vardagen och i det kommande 

arbetslivet vilket syftar på undervisningen i ergonomi och arbetsmiljö. Eleverna är medvetna 

om att dessa kunskaper är nyttiga för dem att lära sig eftersom de ska kunna ta hand om sig 

resten av livet. Om vi ser på helheten kan vi tolka det som att lärarna (eller just i det här fallet 

läraren som undervisar dessa elever) lyckas förmedla dessa kunskaper och förståelse till 

eleverna men sen är det upp till eleverna att välja vad de gör med den kunskapen. Det är 

däremot inte något lärarna kan styra över vilket inte är något unikt för ämnet idrott och hälsa 

utan är något som genomsyrar alla skolämnen.  

3.3.2 Teoriundervisningen är viktig 

Lärarna ansåg att teorin är viktig för att de teoretiska kunskaperna som eleverna ska lära sig i 

ämnet är viktiga. Det i sin tur bidrar till att öka förståelsen för varför ämnet idrott och hälsa är 

viktigt. Två av lärarna tog upp att idrott och hälsa är ett kunskapsämne och menar att det kan 

vara bra att tydliggöra detta för eleverna så de förstår att de ska erhålla både praktiska och 
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teoretiska kunskaper. Följdfrågan här handlade om ifall lärarnas syn på teorins betydelse har 

förändrats genom åren vilket alla menade att den hade gjort. De tre som hade arbetat som 

idrottslärare längst förklarade att de hade utökat teoriundervisningen i ämnet betydligt under 

åren de har arbetat, med motivet att teorin har blivit viktigare. Detta beror på tre saker som 

lärarna tar upp. En av anledningarna är att ämnesplanen betonar de teoretiska kunskaperna 

mer nu än de tidigare kursplanerna vilket lärarna poängterade. 

Ja, den är viktigare … och jag tycker att kursplanen betonar teorin mer nu än vad den gjorde förut men 

samtidigt skriver de också att det inte ska bli ett teoretiskt ämne utan fortfarande ha en praktisk 

huvuddel så det är lite tvetydigt där tycker jag att de betonar teorin men ändå inte.  

Läraren ansåg att ämnesplanen betonar mer teori nu men det får inte ta över det praktiska 

vilket medför tvetydighet. En annan anledning är att lärarnas kunskap ökar genom nya 

forskningsrön som kommer och de bör hålla sig uppdaterade. De kan även ändra lite i 

undervisningen för att de själva inte ska bli trötta på att prata om samma saker för alla klasser. 

Den tredje anledningen är för att eleverna vet mer nu och vill veta mer som en av lärarna 

klargjorde.  

Men ju längre jag har jobbat här så har det blivit att jag har utökat med ett antal teorilektioner för att det 

är säkert både för sin egen kunskap som kommer in och framförallt för elevernas frågvishet och 

kunskap. De kan mer och mer eleverna och när eleverna kommer med och det blir bra diskussioner då 

tar det längre tid, men det tycker jag att det ska få ta för när eleverna kommer med frågor utifrån deras 

synvinklar på deras nivå då ger det mer. 

Som läraren menade har han ändrat sin uppfattning, att han tillåter att teoridelarna får ta 

längre tid nu än förut och då blir det andra delar som får prioriteras bort. Men han sa att han 

blir mer stressad av att försöka hinna med allt som han vill gå igenom i kursen. Som en av 

lärarna uttryckte det är det mycket mer praktisk teori nu än förut vilket betyder att lärarna 

pratar mer om teori under de praktiska lektionerna, att teorin integreras med den praktiska 

undervisningen. De gör det för att koppla ihop praktiken med teori vilket får eleverna att 

reflektera mer och har därmed lättare att förstå det aktuella områdets innebörd och betydelse 

både för dem själva och för andra.  

Eleverna höll också med om att teoriundervisningen är en viktig del i ämnet för att vissa delar 

inte går att lära sig genom praktik. En av eleverna sa att den är viktig för att öka förståelsen 

och vidare beskriver de teoriundervisningen i ämnet som intressant, informativ, 
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grundläggande, nyttig, välbehövlig samt lärorik. Som tidigare nämnts var det en elev som sa 

att den var tråkig men nyttig. 

Jag tycker också att teorin är jättevikig … för man behöver inte ha bra hälsa bara för att man tränar 

mycket eller håller på med någon sport utan det går hand i hand i hur man äter och hur man lever annars 

och psykologiskt också och tvärtom liksom båda delarna är viktiga att ha med för det heter ju idrott och 

hälsa och inte bara idrott, och hälsa är ju jättemycket, det är ju mat och typ stress och välmående och en 

massa sådant också som är lika viktigt. 

Här ser vi ett exempel på att teorin i ämnet förknippas med hälsa och att hälsa inbegriper 

många olika delar. En avgörande faktor som båda fokusgrupperna betonade var att de som 

tycker teorin är intressant är intresserad av ämnet och oftast utövar någon idrott eller 

träningsform på sin fritid. De menade att om man är intresserad finns en vilja att lära sig 

medan de som inte är intresserad bara lär sig det inför provet. Ämnet idrott och hälsas fördel 

vad gäller teoriundervisningen är att det eleverna lär sig har de nytta av i sin vardag hela livet.  

Många ämnen man läser har man inte direkt användning för i vardagen men det har man med det man 

lär sig på teorin i idrotten så det är därför det blir liksom, jag tycker det känns bra att man kan använda 

det direkt i sitt liv liksom. 

Det är lättare att plugga till det också om man vet att det här kommer jag ha nytta av i vardagen liksom 

ibland kan det kännas onödigt att plugga, som kemin som du sa, när man vet att det här kommer jag 

aldrig någonsin ha nytta av och sen ska jag ägna timmar åt att lära mig det.  

 En annan fördel de pratade om är att teoriundervisningen är grundläggande och logisk vilket 

gör den lättare att förstå och blir inte så komplicerad som vissa andra ämnen kan bli.  

3.4 Resultatsammanfattning 

Resultaten visar att det finns fler likheter än skillnader mellan lärarna, mellan eleverna och 

även mellan lärarna och eleverna i vad-, hur- och varför- frågorna kring teoriundervisningen i 

ämnet idrott och hälsa. Vad gäller innehållet i teoriundervisningen fanns inga stora skillnader 

mellan lärarna i vilka moment som de har mest teoriundervisning i, där eleverna hade en 

liknande uppfattning. Teoretisk undervisning är något självklart eftersom alla (både lärarna 

och eleverna) vet när det sker men är ändå svårt att definiera. Det är lättare att förklara vad 

teori innebär vilket är information och reflektioner som är fakta- och förståelsekunskaper. Den 

största skillnaden som visades i undersökningen fanns i hur- frågan och mängden 

teorilektioner lärarna har i kursen vilket varierade mellan omkring 6-15 stycken. Eleverna 
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visade också skillnader angående teorimängd i kursen då de flesta var nöjda med den mängd 

de hade haft medan två unga män ville ha mindre och tre unga kvinnor ville ha mer teori. 

Lärarna har teoriundervisning både integrerat med den praktiska undervisningen och separat i 

en lärosal vilka eleverna också var medvetna om. Både lärarna och eleverna ansåg att teori 

och praktik bör varvas i möjligaste mån dels för att ge eleverna ökad förståelse för det som 

ska läras och dels för att det ska passa alla elevers olika inlärningssätt. Lärarnas syfte med 

teoriundervisningen är att ge eleverna en massa kunskaper som bidrar till en ökad förståelse 

för kunskaperna i ämnet och deras betydelse. Detta bidrar i sin tur till att eleverna kan ta hand 

om sig själva och vet hur de kan leva hälsosamt resten av sina liv. Lärarna (eller läraren till de 

deltagande eleverna) ser ut att uppnå deras syfte och mål med teoriundervisningen eftersom 

eleverna sa att de har lärt sig just det här av teoriundervisningen. Teorin är viktig för att öka 

elevernas förståelse för både kunskaperna som ska läras och ingår i ämnet samt ämnets 

betydelse vilket både lärarna och eleverna anser. Majoriteten av lärarna ansåg att den har 

blivit viktigare dels för att ämnesplanen betonar den mer, dels för att deras egen kunskap ökar 

i och med tillgodogörandet av ny forskning men också för att elevernas kunskaper på området 

ökar. Mängden teoriundervisning upplevs också ha ökats, med samma motivering till varför 

teoriundervisningen har blivit viktigare.  
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4 DISKUSSION 

Syftet med min studie är att utifrån didaktikens grundfrågor vad? hur? och varför? ta reda på 

teorins innebörd och plats i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet utifrån ett lärar- respektive 

elevperspektiv. Detta avslutande kapitel inleds med en diskussion av studiens tillförlitlighet. 

Sedan följer resultatdiskussionen som är strukturerad utifrån de didaktiska grundfrågorna och 

kapitlet avslutas med studiens slutsatser samt förslag på fortsatt forskning.  

4.1 Tillförlitlighet 

Syftet i denna studie handlar om att undersöka uppfattningar och åsikter hos olika individer 

varpå en kvalitativ intervjustudie valdes som metod. När det gäller urvalet av 

undersökningsdeltagare kan lärargruppen anses vara representativ på grund av att det finns en 

jämn fördelning mellan, kön, ålder och yrkeserfarenhet. Det finns även representanter från 

både kommunal och fristående skola som också kan medverka om det är en liten eller en stor 

skola. Urvalet av eleverna hade också som mål att innehålla en variation av elever men som 

inte uppfylldes i lika stor utsträckning som med urvalet av lärarna. Totalt innehöll 

elevgruppen lika många unga kvinnor som unga män, dock fick fokusgrupperna en ojämn 

könsfördelning. Detta kan ha påverkat resultaten men inte så mycket enligt mig då de 

underrepresenterade könen i de både fokusgrupperna vågade säga sin åsikt trots att den avvek 

från de övriga deltagarna. Det var även enbart elever från studieförberedande program som 

har påverkat resultaten vilka troligtvis skulle se annorlunda ut om även elever från 

yrkesförberedande program fanns representerade i studien. En vanlig förutfattad mening är att 

elever från studieförberedande program har lättare för just teori vilket därmed kan ha påverkat 

resultatet.  Kvalitativa studier har inte som avsikt att kunna göra generaliseringar som 

kvantitativa studier har. Intresset i kvalitativa studier ligger i de uppfattningar enskilda 

individer har vilka undersöks och försöks förstås. Men representativa undersökningsgrupper 

eftertraktas ändock för att ha möjlighet att finna variation i uppfattningar.  

Angående intervjuerna så ställdes frågorna på olika sätt anpassat efter intervjupersonerna och 

därmed kan vissa frågor ha varit otydliga och kan ha tolkats på olika sätt eller rent av 

missförståtts av deltagarna. Min ovana av att intervjua har påverkat frågornas form och 

därmed kan vissa svar ha varit ofullständiga eller uteblivit. Detta kan ha berott på mina 

förutbestämda meningar vilka kan ha påverkat att svaren inte har förklarats ytterligare. Det 

kan också vara svårt att urskilja och komma ihåg de intressanta och viktiga synpunkterna från 

deltagarens svar och fråga vidare om dem när deltagarna fortsätter att prata och kommer in på 
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andra spår. Även att kunna avbryta intervjudeltagaren för att be dem förtydliga något eller 

leda in dem på rätt spår igen kräver en viss känsla som jag hade svårt med. På grund av dessa 

aspekter har det funnits stora variationer i hur data har samlats in vilket med ganska hög 

sannolikhet har påverkat resultatet.  

Syftet med denna studie är att ta reda på teorins innebörd och plats i ämnet idrott och hälsa. 

Detta handlar mer om min tolkning av vad som har framkommit i resultaten vilka utgår från 

de didaktiska grundfrågorna. Det är dessa som frågeställningarna bygger på och kan därmed 

ses som mer konkret i förhållande till syftet som kan upplevas som mer diffust. Därmed 

minskar studiens tillförlitlighet eftersom att syftet och frågeställningarna täcker in ett tämligen 

stort område och är förhållandevis omfångsrika. Med det menar jag att studien undersöker 

både likheter och skillnader mellan lärare, mellan elever samt mellan lärare och elever i och 

om teoriundervisningen utifrån samtliga didaktiska grundfrågor. Studien undersöker även 

både lärarnas och elevernas uppfattningar om teorins innebörd och plats i ämnet idrott och 

hälsa utifrån de didaktiska grundfrågorna. På grund av detta omfångsrika syfte har troligtvis 

inte alla delområdena undersökts fullständigt. Men detta angreppssätt var ett medvetet val från 

min sida då jag var intresserad av alla dessa delar för att få en helhetsbild av 

teoriundervisningen i ämnet. Min tanke var att jag skulle lära mig så mycket som möjligt om 

den teoretiska delen i ämnet inför mitt kommande yrkesliv.   

4.2 Resultatdiskussion 

De viktigaste och mest intressanta resultaten som framkommit i de didaktiska grundfrågorna 

diskuteras utifrån den forskning som togs upp i inledningskapitlet samt utifrån mina egna 

resonemang och reflektioner. Resultatdiskussionen avslutas med en tolkning av 

teoriundervisningen kopplat till den didaktiska triangeln.  

4.2.1 Vad? 

Det som har framkommit i vad- frågan handlar om teoriundervisningens innehåll och 

innebörd. Utifrån den första frågeställningen som i första hand gäller innehållet i 

teoriundervisningen har även andra resultat om teoriundervisningens innebörd uppvisats. 

Eftersom studien syftar till att ta reda på teorins innebörd har dessa resultat fått mer utrymme 

än innehållet i denna studie.  

Innehållet i teoriundervisningen eller de moment som innehöll mest teoriundervisning visade 

att skillnaderna mellan lärarna inte var så stora som jag hade förväntat mig. Förväntningarna 
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har byggts upp i och med att tidigare forskning har visat att det har funnits stora skillnader 

mellan lärarna. Jag tänker främst på Löfving och Mindor (2008) som skrev att det var endast 

momentet ergonomi som alla lärarna i deras studie hade nämnt. Men i min studie var det 

endast några delmoment som skiljde dem åt men det behöver inte betyda att de inte tas upp i 

undervisningen utan det kan vara så att lärarna helt enkelt glömde nämna dem. Med tanke på 

det så analyseras inte det resultatet lika noggrant som de andra. Likaså kom eleverna ihåg i det 

stora hela vilka teorimoment de hade haft i kursen. De stora skillnaderna fanns snarare i hur 

många teorilektioner lärarna hade i kursen vilket diskuteras nedan. 

Resultaten visar att teoretisk undervisning är svårdefinierat. Min känsla vid intervjutillfällena 

var att det är något så självklart att det inte behöver förklaras och när intervjudeltagarna ändå 

skulle göra det blev det svårt att sätta ord på vad det är. Lärarnas svar tolkades av mig som att 

teoriundervisning sker när de pratar, konkretiserar och förklarar för eleverna om olika fakta, 

tekniker och regler men även när eleverna får reflektera vilket kan ske när som helst under 

undervisningen. Eleverna hade också svårt att förklara vad teoriundervisning är och samma 

känsla infann sig även där hos mig att det är något så självklart men ändå svårdefinierat. För 

eleverna är mycket väl medvetna om när de har teori även under den praktiska 

undervisningen. Men när de fick frågan tänkte de i första hand på teoriundervisningen under 

teorilektionerna som då är att få information genom att läsa eller lyssna på läraren i en lärosal. 

Sedan kom det fram att när de har teori under praktiska lektioner så är det när läraren förklarar 

och går igenom t.ex. regler i olika idrotter. I och med förklaringen av de fyra 

kunskapsformerna enligt Läroplanskommittén (1994) som gjordes i inledningskapitlet visste 

vi att teori innefattar fakta- och förståelsekunskaper. Detta bekräftas genom de svar som både 

lärarna och eleverna har gett vilket tolkas och sammanfattas av mig som information och 

reflektion. Teoriundervisning innebär information och reflektion vilket kan översättas till 

fakta- och förståelsekunskaper som är och bör vara starkt sammankopplade. Det som 

upptäcktes i vissa intervjuer (främst med eleverna) var att det var lättare att förklara teori när 

skillnader mellan teori och praktik gjordes, det blev tydligare då. Dock är det inget nytt 

fenomen om vi tänker på hur två uppslagsverk definierade teori i inledningskapitlet, främst 

som en motsats till praktik.  

4.2.2 Hur? 

Teoriundervisningens tillämpning visade sig innehålla mer än de undervisningsmetoder jag 

till en början föreställde mig att ta reda på. Dessa var främst om teorilektionernas 

undervisningsmetoder vilka inte har tilldelats så mycket plats i studien eftersom mer 
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intressanta resultat och synpunkter har framkommit. De handlar om mängden teorilektioner 

samt om teoretisk och praktisk undervisning och hur lärarna samt eleverna ser på förhållandet 

mellan dem i ämnet.  

Det var i denna fråga resultaten visade de största skillnaderna mellan lärarna genom i hur 

många teorilektioner de hade i kursen vilket varierade mellan ca 6-15 stycken. Detta resultat 

bekräftar de resultat som även Londos fick fram i sin studie år 2010. En av de lärare som hade 

minst antal teorilektioner var den läraren som hade längst lektionstid vilket bör förtydligas. 

Trots det kommer läraren inte upp i lika mycket teoriundervisning i form av teorilektioner 

som de lärare som har flest teorilektioner. Att det finns sådana här stora skillnader i antal 

teorilektioner är intressant med tanke på att alla lärare anser att det är viktigt med teori i 

ämnet. Frågan som dyker upp hos mig är om det ändå värderas lite olika eftersom tiden som 

avsätts till teorilektioner skiljer sig ganska mycket mellan lärarna. Samtidigt är det svårt att 

göra några sådana antaganden då det kan finnas andra orsaker till skillnaderna, en anledning 

som jag tror är avgörande diskuteras nedan.  

Om de flesta lärare har ungefär samma moment betyder det att innehållet i momenten mellan 

lärarna varierar mycket om den ena läraren tar upp det under åtta teorilektioner medan en 

annan gör det under fjorton. Att det finns stora skillnader i antalet teorilektioner mellan 

lärarna beror troligtvis på den tilldelade undervisningstiden kursen har fått på respektive 

skola. I intervjuerna fick jag veta att den ena skolan hade blivit tilldelad 70 timmar medan en 

annan skola hade 90 timmar på kursen vilket är stora skillnader. Den läraren som hade 70 

undervisningstimmar på kursen förklarade att det var svårt att hinna med allt där 

teoriundervisningen oftast fick prioriteras bort och föreställde sig ett önskescenario på 90 

timmar. Men en av lärarna som hade 90 timmar kände sig också stressad över att hinna med 

allt som ingick i kursen vilket är en intressant aspekt. Här ser vi ett exempel på den vanligaste 

orsaken till varför lärarna inte har mer teori i ämnet vilket är tidsbrist som tidigare forskning 

även visat (Londos, 2010). Dock är det inte så konstigt att undervisningen kan skilja mycket 

mellan lärarna när de har helt olika förutsättningar. Oavsett hur många undervisningstimmar 

kursen får så är det enligt min uppfattning inget problem att fylla dem. För att det finns så 

mycket som skulle kunna gås igenom djupare eller från flera perspektiv, idag skrapas det bara 

på ytan av allt som ämnet ska innehålla. Eleverna visade också skillnader i önskad teorimängd 

i kursen. De flesta var nöjda med den mängd de hade haft medan två unga män ville ha 

mindre och tre unga kvinnor ville ha mer teori. I Karin Redelius studie från 2004 som handlar 

om vad elever från grundskolans senare år anser om ämnet idrott och hälsa redovisades att 
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flickorna var mer positivt inställda till teori i ämnet än pojkarna vilket vi även kan se här. Att 

påpeka är att dessa elever hade en av de lärare som hade minst antal teorilektioner under 

kursen. Hur elever till de lärarna som hade mest teorilektioner anser om teorimängden skulle 

vara intressant att veta. Men eftersom de flesta elever inte har någon annan erfarenhet av 

undervisning från samma kurs att jämföra med, är min gissning att resultatet kanske skulle se 

likadant ut.  

Lärarna undervisar teori både integrerat med den praktiska undervisningen och separat i en 

lärosal. Ett liknande resultat fick även Löfving och Mindor fram i deras examensarbete från 

2008. Men lärarna i deras studie såg teori och praktik som två olika delar där teori ansågs vara 

ett komplement till det praktiska vilket inte lärarna i denna studie anser enligt min tolkning.  I 

denna studie anser både lärarna samt eleverna att teori och praktik hör ihop och bör varvas i 

undervisningen. De förstärker varandra vilket bidrar till att eleverna har lättare att förstå och 

se samband, lära sig och även att minnas det de lär sig. Alla lärare pratade om detta som något 

självklart som att det har funnits i all evighet. Men vi vet att det inte har varit så alla gånger 

vilket förekommer säkert än idag på vissa ställen. Går idrottsundervisningen mer åt det hållet 

och håller på att förändras genom en förening mellan teori och praktik som Annerstedt (1990) 

önskade för över två decennier sedan? Vidgandet av kunskapsbegreppet och de nya 

läroplanerna kanske börjar ge resultat, om en idrottsundervisning som begagnar olika 

kunskapsformer? En annan anledning till varför lärarna försökte varva teori och praktik i 

undervisningen så mycket som möjligt var på grund av elevernas olika inlärningssätt. Vissa 

lär sig mer av den paktiska undervisningen och vice versa vilket även eleverna påpekade. Det 

är även ett av syftena med de fyra kunskapsformerna, att de ska användas utifrån eleverna och 

vilka kunskapsformer de har lättast att lära sig och utvecklas inom (Läroplanskommittén, 

1994). 

4.2.3 Varför? 

I denna studies varför- fråga åsyftades både teoriundervisningens syfte och betydelse i ämnet. 

Att undersöka om lärarna och eleverna anser att det teoretiska i ämnet är viktigt var något 

självklart för mig från början. För det är främst genom den frågan som en tolkning av teorins 

plats i ämnet kan dras.  

Lärarnas syfte med teoriundervisningen är att ge eleverna kunskaper som bidrar till ökad 

förståelse och till slut självständighet, att de vet hur de ska göra för att må bra genom hela 

livet, vilket även Ekberg och Erberth (2000) menade var målet med idrottsundervisningen. 
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Det är just det som eleverna säger att de lär sig genom teoriundervisningen vilket betyder att i 

det här fallet uppnår läraren som har dessa elever målet med teoriundervisningen. Att syftet 

med teoriundervisningen ses som en viktig del även för syftet med ämnet kan tolkas som att 

de fakta- och förståelsekunskaper som länge har värderats lågt inom ämnet tycks ha fått en 

ökad betydelse för och i ämnet. Det gäller speciellt förståelsekunskaper som enligt Ekberg 

(2006) har varit de minst värdefulla kunskaperna i ämnet men som nu betonas mer i 

ämnesplanen och av de deltagande lärarna i denna studie. Enligt min uppfattning av 

intervjuerna skulle fakta- och förståelsekunskaper till och med sättas i jämvikt med 

färdighets- och förtrogenhetskunskaper. Att teori och praktik ses som två lika stora delar i 

syftet med ämnet idrott och hälsa vilket inte behöver betyda att de får lika mycket utrymme i 

undervisningen. Utan att det kan uppnås även med huvudfokus på praktisk undervisning, men 

att det kopplas mer till teori genom den praktiska teorin som tycks användas mer i alla fall av 

lärarna i denna studie.  

Teoriundervisningen är viktig i idrott och hälsa för att ge eleverna ökad förståelse främst till 

varför ämnet är viktigt, anser lärarna. Eleverna säger också att den är viktig för att öka deras 

förståelse, främst för kunskaperna och deras samband enligt min tolkning, vilket även andra 

källor menar är viktigt (Ekberg & Erberth, 2000; Skolinspektionen, 2012; Skolverket, 2003). 

De tre lärare som har mest yrkeserfarenhet understryker att den har blivit allt viktigare med 

åren varpå de har utökat teorimängden i ämnet avsevärt under åren de har arbetat. Både vad 

gäller teorilektioner men även den praktiska teorin som då sker integrerat med den praktiska 

undervisningen. Varför teorin har blivit viktigare i ämnet kan motiveras utifrån tre aspekter 

som kunde urskiljas. För det första är att den nya ämnesplanen lägger mer tonvikt på teorin nu 

än de tidigare kursplanerna gjorde. En av lärarna menade att ämnesplanen betonar teorin mer 

nu men samtidigt ska ämnet fortfarande vara ett praktiskt ämne vilket ger ett tvetydigt 

budskap. Om ämnet ska innehålla mer teori bör det praktiska minska men samtidigt ska 

undervisningen utgöras av fysiska aktiviteter. Hur ämnets innehåll kan breddas och öka 

samtidigt som den tilldelas mindre undervisningstid är en fråga som inte riktigt går ihop 

vilken har diskuterats av många. År 1994 hände just detta med de nya styrdokumenten som 

innebar ökat teoretiskt innehåll i ämnet idrott och hälsa samtidigt som undervisningstiden 

minskade. Detta medförde protester från både idrottslärare och lärarförbund vilket Lundvall 

och Meckbach (2008) skrev i en artikel som bl.a. handlar om innehållet i idrott och hälsa. Nu 

har teoridelen ökats ytterligare i ämnet och när det uppstår sådana dilemman är det inte så 

konstigt att idrottsundervisningen skiljer sig. En av lärarna pratar om att det skulle kunna gå 
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att ha minimal praktisk undervisning i ämnet och ändå uppnå kunskapsmålen för kursen vilket 

egentligen inte är meningen. För det andra är att lärarnas kunskaper ökar genom ny forskning. 

Lärarna måste hålla sig uppdaterade så att de kan svara på elevernas frågor. Men att göra 

förändringar i undervisningen är även bra för att inte de ska tröttna på att prata om samma 

saker hela tiden. För det tredje ökar elevernas kunskaper och nyfikenhet, de vet mer och vill 

veta mer. Det hänger ihop med nya trender som eleverna hör eller läser om och det enorma 

informationsflöde som vi lever i idag. Denna tendens har jag inte kunnat hitta i någon tidigare 

forskning om området vilket gör det hela väldigt intressant. I Londos studie från 2010 

redovisades att det sällan förekom teori i idrottsundervisningen bortsett från något 

undantagsfall. Tre år senare visar denna studie att de lärare som deltog i studien ser teori i 

idrottsundervisningen som något självklart och viktigt. Lärarna har, i jämförelse med Londos 

studie, mycket teori och de värdesätter den högre än vad andra lärare tycks ha gjort i tidigare 

forskning och granskningar. Dock genomfördes dessa undersökningar när de förra 

läroplanerna gällde från år 1994 och som inte betonade de teoretiska kunskaperna i lika stor 

grad som de nya gör. Några av dessa rapporter kommer från grundskolan som kan skilja sig 

relativt mycket mot gymnasieskolans idrottsundervisning vilket är viktigt att påpeka. Men 

några av dem är från gymnasiet vilka därmed går att jämföras med. Eftersom det här är en 

liten studie undrar jag om mina resultat är Londos undantagsfall eller om det ser ut så här på 

fler ställen? Chansen att jag har plockat ut just de lärare som liknar varandra mest i åsikter om 

detta område är möjlig men samtidigt vore det tämligen osannolikt på grund av de skillnader 

de intervjuade lärarna har i bl.a. ålder, kön och yrkeserfarenhet. På grund av dessa variationer 

av idrottslärare förväntade jag mig fler och större skillnader mellan dem vilka inte fanns.  

Det som kan uttydas av elevernas svar är att teorin förknippas med hälsodelen i ämnet och de 

vet att hälsa innefattar många olika delar. Det finns ett antal studier (bl.a. Quennerstedt, 2006; 

Thedin Jakobsson, 2005) som visar denna uppdelning mellan idrott och hälsa som då 

förknippas med praktik och teori, därför omnämns det bara i denna studie och inte diskuteras 

mer. Att intresset avgör hur eleverna tycker om teorin är rimligt men samtliga elever påpekar 

nyttan och att teorin är grundläggande som avgörande faktorer till varför teorin är viktig. Det 

som tas upp på teorin är logiskt och inte så komplicerat samt att eleverna har användning för 

de kunskaper de har fått lära sig direkt i sina liv och livet ut. Denna insikt hade i princip alla 

elever oavsett om de ansåg teorin vara intressant eller inte och om de ville ha mer eller mindre 

teori i ämnet. De förstod ämnets nytta för dem som människor och att kunna leva ett 
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hälsosamt liv både nu och i framitiden. Men om de tog till sig informationen kunde bero på 

just ett ointresse för ämnet eller ett ointresse för just den teoretiska undervisningen.  

Sammanfattningsvis ska eleverna genom teoriundervisningen få fakta- och 

förståelsekunskaper för att de ska kunna leva ett hälsosamt liv. På grund av teorins ökade 

betydelse och mängd i kursen tror jag att förändringar håller på att gå mot en 

idrottsundervisning som värdesätter dessa kunskaper mer nu än vad tidigare studier har visat. 

Frågan är om utvecklingen kommer att fortsätta mot ännu mer teori i ämnet, som en av lärarna 

var inne på att det känns lite tvetydigt redan nu med en betoning på teorin men att det 

fortfarande ska vara ett praktiskt ämne, eller om den stannar av? Något som kan konstateras 

utifrån dessa resultat är att idrott och hälsa är ett kunskapsämne.  

4.2.4 Den didaktiska triangeln 

Ovan har resultaten i de tre didaktiska grundfrågorna diskuterats. Frågorna: vad, hur och 

varför är sammankopplade till varandra som synliggörs i den didaktiska triangeln. I denna 

studie kan den didaktiska triangeln illustreras enligt figuren nedan. 

 

 

 

 

 

Figur 6: Teoriundervisningen i idrott och hälsa i den didaktiska triangeln.  

Teoriundervisningen i ämnet idrott och hälsa har undersökts utifrån de didaktiska 

grundfrågorna som avser teoriundervisningens innehåll, metod samt syfte. Hur de didaktiska 

grundfrågorna förhåller sig till varandra kan förklaras genom följande fråga: vilket innehåll 

väljer läraren att undervisa och hur skall detta undervisningsstoff undervisas samt varför ska 

just detta innehåll läras genom just dessa undervisningsmetoder? Samtliga didaktiska 

grundfrågor är förbundna med varandra genom triangelns sidor. För att besvara den ovan 

ställda frågan innehållande de tre didaktiska grundfrågorna följer nedan en sammanfattande 

beskrivning av hur de deltagande lärarna kan bedriva sin teoriundervisning. De moment som 

lärarna väljer att undervisa om teoretiskt är främst träningslära och kost (innehåll). Motivet till 
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att lärarna väljer just dem som de största och viktigaste teorimomenten är utifrån vad som står 

i ämnesplanen och vad den betonar (innehåll, syfte). Eftersom de momenten innehåller 

mycket fakta och information som eleverna ska få möjlighet att lära sig väljer lärarna att 

undervisa stoffet genom främst teorilektioner i en lärosal (innehåll, syfte, metod). 

Teorilektionerna sker i en lärosal där läraren undervisar oftast med hjälp av en PowerPoint 

som de anser är ett effektivt hjälpmedel till att få ut mycket information till många elever 

(metod, syfte). Målet med det innehåll och de undervisningsmetoder lärarna väljer, är att 

eleverna ska få kunskaper och därigenom en större förståelse för kunskaperna som ingår i 

ämnet samt ämnets betydelse för att de ska ha vetskapen om hur de kan leva hälsosamt resten 

av sina liv (syfte, innehåll, metod).  

4.3 Slutsats  

Sammanfattningsvis visade resultaten att det fanns fler likheter än skillnader mellan lärarna, 

mellan eleverna och även mellan lärarna och eleverna i vad-, hur- och varför- frågorna när 

teoriundervisningens innebörd och plats i ämnet idrott och hälsa studerades. Den största 

skillnaden som visades i undersökningen fanns i hur- frågan och mängden teorilektioner 

lärarna har och eleverna vill ha i kursen. Dock påverkade inte det den övriga synen på teori 

och teoriundervisningen som var relativt enhetlig för både lärarna och eleverna. Elevernas 

bild av teoriundervisningen stämde överens med lärarens beskrivningar av den vilket betyder 

att eleverna är fullt medvetna om när, vad och hur teoriundervisning sker. Både lärarna och 

eleverna menade att teoriundervisning kan ske separat eller integrerat med den praktiska 

undervisningen och då innebär främst information och reflektion. De delade även synen på att 

teori och praktik hänger ihop och stärker varandra där varvning av teori och praktik 

eftersträvas eller bör eftersträvas i den mån det är möjligt. En utökning i användning samt 

värdering av teoridelarna såsom fakta- och förståelsekunskaper i ämnet tycks urskiljas i 

förhållande till vad tidigare forskning och granskningar har visat. Detta gäller framförallt 

förståelsekunskaper som länge har fått minst prioritering i ämnet men som nu tycks vara en av 

de mest betydelsefulla kunskaper i ämnet för att eleverna ska förstå ämnets värde och hur det 

kan påverka deras egna liv. Något att ta i beaktande när jämföranden med den tidigare 

forskningen görs är att den forskningen inte enbart har studerat teoridelarna i ämnet utan hela 

innehållet, hade teorin fokuserats hade resultaten eventuellt kunnat likna resultaten i denna 

studie mer. En annan aspekt som också är avgörande för resultaten är att dessa 

undersökningar är gjorda när de gamla styrdokumenten gällde från 1994 vilka inte betonar de 

teoretiska kunskaperna lika mycket som de nya gör Både lärarna och eleverna anser att teorin 
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och dess innebörd är en viktig del i ämnet vilket betyder att teorins plats är stark i dagens 

idrottsundervisning. Denna slutledning ligger i linje med dagens samhällstrend om att 

teoretiska kunskaper värderas högre än de praktiska vilket både Annerstedt (1990) och 

Gustavsson (2002) påpekade redan för över två decennier sedan. Den trenden tycks 

fortfarande hålla i sig och snarare förstärkas än försvagas vilket vi kan se i t.ex. den nyligen 

utgivna rapporten om PISA- studien där endast 15-åriga elevers teoretiska kunskaper testas 

och analyseras runt om i världen för att kunna jämföras. Min tolkning är att studien visar att 

de teoretiska kunskaperna är viktigare att arbeta med och förbättra inom skolundervisningen 

(artiklar angående PISA- studien finns bl.a. på http://www.svd.se). 

Ämnet idrott och hälsa tycks genomgå en förändring mot en ökning i teoretisk anknytning till 

det praktiska vilket är vad skolverket vill genom hur ämnesplanen numera är formulerad. 

Både lärarna och eleverna är medvetna om teorins betydelse i ämnet och så länge eleverna 

förstår det och ämnets betydelse har läraren uppnått ett av sina mål med teoriundervisningen 

och även idrottsundervisningen. För sedan är det upp till eleven själv att välja hur han/hon vill 

leva sitt liv. Även om teorin har fått en tilltagen plats i ämnet ska ämnet fortfarande vara till 

huvuddel praktisk menar lärarna vilket de lyckas med. Genom denna studie har vi fått höra 

olika idrottslärare säga samma saker om ett ämne som har haft en variation av åsikter under 

lång tid. Det är denna variation som har skapat en osäkerhet kring ämnet och debatten om 

ämnets legitimitet och då vad ämnet ska syfta till har pågått länge. Men frågan är om ett spår 

börjar framträda mer tydligt än andra nu, om ett kunskapsämne som är viktigt i dagens 

skolverksamhet och som bör få ett högre värde samt den undervisningstid som den är 

berättigad till.  

Slutligen innebär teoriundervisningen utifrån denna studie en förening av information och 

reflektion som eleverna ska få möjlighet och tid till att erhålla sammankopplat med den 

praktiska undervisningen. Detta anser både lärarna och eleverna som viktigt i 

idrottsundervisningen och bör eftersträvas för att eleverna då har lättare att ta till sig 

kunskaperna samt förståelsen för dem och deras samband, enligt eleverna själva. Teorin har 

genom denna studie uppvisats ha en hög ställning i ämnet idrott och hälsa. Slutresultatet av 

denna studie blir därmed att teorins innebörd i ämnet idrott och hälsa har visat sig vara 

betydelsefull vilket därmed betyder att teorin har en stark plats i ämnet.  
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4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Mer omfattande forskning om detta område skulle kunna göras för att se om studiens resultat 

och slutsatser är något generellt eller bara vissa enstaka fall. De något oväntade men 

spännande aspekter som har framkommit i denna studie vore intressant att veta mer om och 

om det ser lika ut på andra håll i landet. Men genom denna i förhållandevis breda och 

översiktliga studie kan delområden plockas ut och undersökas djupare med olika 

datainsamlingsmetoder för att få mer tillförlitliga resultat. Till exempel skulle ämnesplanens 

roll i denna ökade betoning på teorin kunna undersökas mer ingående liksom vilka andra 

faktorer som påverkar denna process. Elevernas uppfattningar och åsikter vore intressant att 

undersöka djupare och då även med yrkesförberedande program som kan visa ett annat 

resultat. Att se hur teorin behandlas i grundskolan skulle också vara spännande att undersöka 

för att se bl.a. hur progressionen med just teorin ser ut genom olika årskurser. Jämföranden 

mellan årskurser skulle kunna göras och med gymnasieskolan för att se hur stora skillnader 

det finns däremellan.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Ämnesplan i idrott och hälsa 1 

4.3 IDROTT OCH HÄLSA 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors 

hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med 

välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer 

påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa. 

Ämnets syfte  
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga 

att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare 

ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, 

utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande. 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om 

livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Genom undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta 

i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle. 

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna 

förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina 

behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier. 

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt 

och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik 

och moral i relation till idrottsutövande. 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga 

och hälsa. 

2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer. 

3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa. 

4. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.  

5. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. 

6. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och 

motionsutövande. 

7. Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att 

ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas 

till människan. 

Kurser i ämnet 
• Idrott och hälsa 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. 

• Idrott och hälsa 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1. 

• Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 poäng. 

• Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1 – specialisering. 

I denna publikation har enbart de kurser som är gymnasiegemensamma tagits med. 
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Idrott och hälsa 1, 100 poäng  

Gymnasiegemensam kurs på alla program. 

Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

• Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

• Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. 

• Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning. 

• Rörelse till musik samt dans. 

• Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

• Metoder och redskap för friluftsliv. 

• Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

• Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och 

drunkningstillbud. 

• Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation. 

• Spänningsreglering och mental träning. 

• Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till 

exempel kroppslig balans och lyftteknik. 

  



49 

 

Bilaga 2: Informationsmejl till lärarna 

Deltagande i en undersökning om teorins plats i idrott och hälsa? 

 

Hej! 

Jag heter Eva Johansson och går lärarprogrammet med inriktning idrott och hälsa mot 

gymnasiet på Högskolan i Gävle. Jag läser min sista termin och skriver mitt examensarbete på 

avancerad nivå (30 hp) nu under hösten. Mitt examensarbete handlar om teoretisk 

undervisning i ämnet idrott och hälsa.  

Tidigare indikationer från olika granskningar visar att det finns stora skillnader mellan lärare i 

hur mycket, vad och hur de undervisar teori samt varför och vad som påverkar dessa val om 

den teoriundervisning som de väljer att undervisa. Det är här som Du kommer in i bilden och 

du tillfrågas nu om deltagande i en intervjustudie.  

Syftet med min studie är att utifrån didaktikens grundfrågor vad? hur? och varför? ta reda på 

teorins innebörd och plats i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet utifrån ett lärar- respektive 

elevperspektiv. Yrkesverksamma lärare i det gymnasiegemensamma ämnet idrott och hälsa 1 

kommer att intervjuas om den teoretiska undervisning de bedriver i ämnet samt några elever 

som har läst kursen.  

Mina frågeställningar är: 

 Vad väljer lärarna att undervisa om teoretiskt i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur undervisar lärarna teorin i ämnet idrott och hälsa? 

 Vilket syfte har lärarna med teoriundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur uppfattar eleverna den teoriundervisning de har fått utifrån didaktikens 

grundfrågor? 

Under veckorna 41 och 42 kommer intervjuerna att genomföras där vi har kommit överens 

om tid och plats för intervjun. Intervjun beräknas ta mellan 30-45 min och kommer att spelas 

in med min mobiltelefon. Det är endast jag som kommer att lyssna på inspelningarna och efter 

bearbetningen av intervjuerna kommer dessa inspelningar att raderas. Du är helt anonym och i 

uppsatsen kommer det inte stå något som kan identifiera att det är du som har deltagit i 

studien. Det är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan i denna studie.  

Min fråga till dig är om du skulle vilja delta i min studie och ställa upp på en intervju? 

Jag vill gärna ha svar så fort som möjligt oavsett om du vill delta eller inte, för att jag ska veta 

att budskapet har nått fram.  

Jag skulle vara väldigt tacksam om du vill delta! 

Med vänliga hälsningar  

Eva Johansson  
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Bilaga 3: Intervjuguide till djupintervjuerna med lärarna 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Var gick du din idrottslärarutbildning och vilket år tog du din examen? 

Hur många år har du arbetat som idrottslärare, hur många år på gymnasiet? 

Hur många år har du arbetat på den här skolan som idrottslärare? 

 

Idrott och hälsas syfte 

Vad anser du är det viktigaste syftet med ämnet idrott och hälsa?  

 

Definition 

Beskriv vad teoretisk undervisning är för dig! 

Ser du teori och praktik som två olika delar eller som en enhet? 

Förklara 

 

Teorins betydelse 

Anser du att teoriundervisningen är en viktig del i ämnet idrott och hälsa? 

Förklara 

Har du alltid tyckt lika eller har din syn förändrats? 

Hur? Beskriv 

 

Innehåll 

Vilka moment och delar av moment undervisar du teoretiskt?   

Vad ligger bakom dina val? (ämnesplan, eget intresse, läromedel, tradition på skolan etc.) 

 

Undervisningsmetod 

Beskriv hur du undervisar teori!  

Föreläsningar, läsning i bok, titta på film etc.? 

Läromedel?   

Hjälpmedel och IT-verktyg?  

Vad anser du om att använda IT-verktyg i undervisningen?  

 

Var? (idrottssalen, klassrum) 

Hur mycket tid? (hela lektioner, en kvart…) 

När under kursen?  

 

Sker teoriundervisningen integrerat med den praktiska undervisningen eller separat som en 

egen del? (Använder du båda sätten?) 

Motivera 

Vilka för- och nackdelar ser du med de båda sätten? 
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Vad ligger bakom dina val? (arv från skolan, tolkning av läroplan, temaveckor, samplanering, 

eget intresse, kunskapsområdet, tillgängligt material etc.) 

 

Har du samma upplägg på den teoretiska undervisningen för alla klasser som du undervisar? 

Förklara 

 

Syfte 

Vad är ditt syfte/ mål med den teoretiska undervisningen?  

 

Avslutning 

Är det något övrigt som du vill tillägga om teoriundervisning som inte belysts under intervjun 

eller som du har kommit på nu? 

 

TACK så mycket för att du ville ställa upp på den här intervjun! 
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Bilaga 4: Intervjuguide till fokusgrupperna med eleverna 

Inledande frågor 

Klass? 

Anser ni att idrott och hälsa är ett vikigt ämne? 

Motivera 

Vad vill ni lära er och få/utveckla för kunskaper i ämnet idrott och hälsa?  

 

Definition 

Vad är teori och praktik? 

Vad är det första ni tänker på när ni hör begreppet teoretisk undervisning? 

 

Teorins betydelse 

Anser ni att teoriundervisningen är en viktig del i ämnet idrott och hälsa? 

Förklara 

 

Teorins syfte 

Vad har ni lärt er av den teoretiska undervisning ni har fått?  

Vad har ni fått/utvecklat för kunskaper? 

 

Uppfattning av teoriundervisningen 

Beskriv hur teoriundervisningen brukar gå till! 

Hur skulle ni beskriva den teoriundervisning som ni har fått? 

(intressant, lärorik, viktigt, ointressant, onödig, tråkig etc.) 

Förklara vad ni menar 

 

Vad skulle ni vilja förändra, utveckla, förbättra i den teoriundervisning som ni har fått?  

Skulle ni vilja ha mer eller mindre teori i idrottsundervisningen? 

Förklara, motivera er åsikt! 

 

Vad anser ni om att IT-verktyg används/kan användas i undervisningen? 

Underlättar det förståelsen av teorin?  

Tycker ni att det bör användas mer eller mindre? 

Motivera 

 

Avslutning 

Är det något övrigt ni vill tillägga om teoriundervisning som inte har tagits upp eller som ni 

har kommit på nu i efterhand? 

 

TACK så mycket för att ni ville ställa upp på den här gruppintervjun! 

 


