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Abstract 

Uppsatsen handlar om aktivitetsgraden på lektioner i ämnet Idrott och hälsa. Syftet med 

undersökningen var att mäta hur aktiva ett urval elever var under lektioner i ämnet Idrott och 

hälsa. Mätningarna gjordes med hjälp av stegräknare vid tre tillfällen i tre olika klasser, skolår 1, 

5 och 9. Mätningarna kompletterades med observationer vid varje mättillfälle i vardera klass i 

skolår 1, 5 och 9. Ordinarie lärare som undervisar klasserna i Idrott och hälsa intervjuades.  I 

forskningsbakgrunden tas tidigare relevant forskning upp samt styrdokument och lokala 

arbetsplaner. Resultaten visar att aktivitetsgraden påverkas av undervisningseffektivitet och den 

organisation som förekom under mättillfällena. Genom denna uppsats kom vi fram till att 

aktivitetsgraden inte alltid kan mätas med hjälp av stegräknare utan den beror på den typ av 

aktivitet som eleverna utfört.     

 

 

Ämnesord: Idrott och hälsa, aktivitetsgrad, undervisningseffektivitet, stegräknare, aktiva, 
observationer. 
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Förord 
 

Vi vill tacka de två lärare som vi intervjuat och observerat för vår rapportundersökning. Även 

ett stort tack till alla de elever som gjort våra observationer möjliga. Vi vill även tacka vår 

handledare Mariann Persson som hjälpt och stöttat oss på vägen fram till ett examensarbete 

inom Lärarutbildningen Högskolan Kristianstad hösten 2008. 

 

Marlene Kullberg & Jonas Svensson 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Det är viktigt att elever i alla åldrar stimuleras motoriskt för att kunna utvecklas. Tidigare 

forskning visar att om eleverna är fysikt aktiva förbättras deras skolresultat (Ericsson, 2005).  

Barnens fysiska aktivitet, med skolans Idrott och hälsa undervisning inräknad, är inte tillräcklig 

träning för barnens välmående och hälsa (Faskunger & Shäffer Elinder, 2006). Med detta som 

grund vill vi undersöka dels hur undervisningseffektiva Idrott och hälsa lektioner är och dels 

hur aktiva eleverna är under lektionstillfällena. Vid tre observationer i tre olika åldersgrupper 

kommer undervisningseffektiviteten att mätas med hjälp av observationer och stegräknare. Vi 

kommer att mäta hur många steg eleverna tar under de undervisningstillfällen som observeras 

och sammanställa detta i stapeldiagram. När man som pedagog planerar en idrottslektion 

kräver det mycket eftertanke. Våra egna erfarenheter säger oss att det är svårt att planera en 

lektion som gör eleverna aktiva under hela idrottslektionen. Detta med tanke på att det ska 

plockas fram material, förklara övning/övningar och att plocka undan material. Även som ett 

steg i ledet av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa menar Lpo 94 att ”även hälso- och 

livsstilsfrågor skall uppmärksammas” (Utbildningsdepartementet, 1994).    

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka aktivitetsgraden på elever inom ämnet Idrott och 

hälsa samt vilka faktorer som påverkar elevernas aktivitetsgrad. Eleverna som vi valt att 

observera är i åldrarna sju, tolv och sexton år. Vi kommer att mäta antalet steg med hjälp av 

stegräknare för att få ett så objektivt resultat som möjligt. Enligt Raustorp (2002) tar de minst 

aktiva barnen i genomsnitt mindre än 7 000 steg under en dag. Detta i jämförelse med de mer 

aktiva som under en dag kan ta mer än 25 000 steg. Under en lektion i Idrott och hälsa tar en 

elev, enligt Raustorp (2002), i genomsnitt 2 500 – 3 500 steg. Deras aktivitetsgrad kan bero på 

den aktuella åldersgrupp som eleverna befinner sig i, deras motoriska utveckling och 

erfarenhet eller på den lärare som undervisar eleverna.  Samt vilka faktorer och befintliga 

lokaler som kan tänkas påverka tiden för fysisk aktivitet, då med hänsyn till de lokala 

arbetsplaner som de observerande skolorna har arbetat fram. 
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2. Forskningsbakgrund 
 
Detta kapitel innehåller fakta kopplat till forskningsområdet, lärarrollen, styrdokument och 

lokala arbetsplaner i ämnet Idrott och hälsa som spelar roll för aktivitetsgraden och av 

undervisningen som helhet av Idrott och hälsa lektioner. Litteraturen som behandlats tar upp 

tidigare forskning kring ämnet och är av relevans för de observationer och intervjuer som ska 

genomföras.  

 

2.1 Lärarens roll för undervisningens resultat 

 

Raustorp (2004) anser att för att få en så god lärandeutveckling som möjligt krävs det att både 

elever och lärare är aktiva. Läraren är av största vikt då det handlar om att skapa och 

framställa en positiv inställning till ämnet Idrott och hälsa. För att bedriva en god verksamhet 

krävs det att läraren har en positiv inställning till den grupp som undervisas. Om inställning är 

att människor är lata och overksamma kommer detta att forma undervisningen. Det är 

inställningen gentemot de personer och grupper som kommer att ha övertaget för resultatet. 

För att få en god undervisning krävs det att läraren är bekant med elevgruppen för att förstå 

deras utveckling och gruppens uppträdande. Förmågan att beakta och vara mottaglig är 

nyckeln för att förstå gruppens stämning och önskan.  

 

Raustorp (2004) menar att läraren bör ha välplanerade lektioner då undervisningen ska ske 

och detta är något som eleverna räknar med. För att nå framgång med gruppen krävs det alltså 

en välplanerad lektion. För den sakens skull ska det inte slarvas med instruktionerna utan det 

måste ges tid för reflektion och återtanke. Eleverna är oftast ivriga om att komma igång efter 

långa stunder av stillasittande lektioner. Läraren måste fånga deras intresse för dagens 

aktivitet redan vid inledning av lektionen. Inledningen är därför en av de viktigaste sakerna att 

planera. Om idrottslektionen inleds stillasittande och hörsammande, riskeras det att eleverna 

inte fångas direkt och lusten slocknar. För att eleverna ska känna igen sig gäller det att ha 

fasta vanor och ett bra mönster.  

 

För att få en hög aktivitet på lektionerna menar Raustorp (2004) att läraren kan träna eleverna 

i att fastställa värdet av att medverka på lektionerna. Få eleverna stolta över sin egen närvaro 

och vikten av fysiskt aktivitet. Det är viktigt att inspirera till deltagande, oavsett intensitet, så 
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därför är en positiv förstärkning till eleverna viktigt. När eleverna känner att de klarar av den 

fysiska aktiviteten är det troligt att de fortsätter att medverka. Genom att skapa aktivteter där 

eleverna får lyckas på en frivillig intensitetsnivå, ger detta ett positivt avtryck hos eleven. För 

att göra eleverna motiverade kan läraren ge en rimlig form av utmaning, med detta menas det 

som anses rimligt och inom räckhåll för eleverna. Det ska vara möjligt att nå upp till med 

träning. Om det verkar vara för utmanande för eleverna lutar detta åt att leda till djup 

besvikelse och undvikande av liknande situationer i framtiden. Tillåt eleverna att påverka 

aktiviteterna. En grundförutsättning för högre aktivitet på eleverna är att de får känna ett 

personligt intresse för den planerade lektionen anser Raustorp (2004). Även Arfwedsson 

(2002) menar att läraren ska använda sig av och tillämpa demokrati i besluten som tas kring 

undervisningen.   

  

För att träna självtilliten i gruppen menar Brehm (2006) att läraren kan hjälpa deltagarna att 

göra en förbättring med detsamma. Då eleverna tränar sin självtillit blir resultatet ett högre 

deltagande på lektionerna. Lektionerna kan planeras på ett systematiskt sätt genom att låta 

eleverna klara av de lättare övningarna först innan det är dags att avancera till nästa nivå. För 

att lyfta fram verkliga tecken på framgång handlar om det ge särskild respons till eleverna. 

Det är viktigt att eleverna fokuserar på sina egna personliga framsteg och inte jämför sig med 

andra. Det är vikigt att påminna eleverna om att alla har olika fallenheter och det vikiga är den 

egna utvecklingen. Engström & Redelius (2002) menar att läraren måste se till individen 

bakom eleven. De måste känna sig ”sedda” och känna uppmuntran, och genom detta kan de 

utvecklas både fysiskt och psykiskt genom de övningar som förekommer under lektionerna. 

 

2.2 Motorisk utveckling och betydelse för eleven 
 
Rörelse spelar direkt från födseln en stor roll för barnets inlärning, speciellt när det gäller 

utvecklingen av barnets motorik. Motoriken som i sin tur är grundläggande för att barnet ska 

kunna utvecklas, t.ex. så att barnet kommer att kunna börja gå och springa (Annerstedt m.fl. 

2002).  

 

Utvecklingen av rörelser och motoriken kan delas in i olika perioder under barnets uppväxt. 

Perioderna kan delas in i fyra olika åldersspann: 0-3 år, 3-6 år, 6-10 år och 10-16 år Eftersom 

detta arbete sträcker sig i spannet mellan 6-16 år kommer bara dessa perioder att sammanfattas 

(Annerstedt m fl, 2002). 
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2.2.1 Elevens motoriska utveckling i ålder 6-10 år 

 
Det är i det här stadiet en växtspurt sker och barnet går ifrån den lite knubbiga småbarnsformen. 

Exempelvis blir huvudet mindre i förhållande till kroppen, även armar och ben växer. Detta gör 

att barnet behöver en ”inlärningsperiod” för att anpassa motoriken till den nya kroppsformen. 

Behovet av att vara i rörelse är därför stort och en viktig del för att barnet ska kunna lära sig den 

nya kroppen. Muskler och dylikt ska också anpassas till den nya kroppsformen, detta innebär att 

behovet av rörlig aktivitet ökar. Många av rörelserna är i 6-7 årsåldern väl utvecklade, men 

problemet med att utföra olika rörelser kvarstår. Exempelvis kan det vara svårt att hoppa rep 

själva menar Annerstedt m fl (2002). Åhs (1986) anser att idrottsundervisningen under perioden 

6-8 år bör vara inriktad på att förbättra barnets balansförmåga.  

 

Om barnet har haft en normal utveckling och levt i en stimulerande miljö, kommer de 

grundläggande rörelserna vara färdigutvecklade i 8-9 årsåldern. Men självklart finns det undantag 

där det finns stora skillnader i utvecklingen. Dessa barn kan behöva öva sina grundläggande 

rörelser fram till puberteten. Nu börjar barnet även att utveckla sina grundrörelser och detta kan 

exempelvis leda till att barnet börjar idrotta (Annerstedt m fl, 2002). 

 

2.2.2 Elevens motoriska utveckling i ålder 10-16 år 

 
När de flesta barn är i 10-årsåldern har de genomgått en lugn tillväxtperiod, vilken även kan kallas 

den ”lilla puberteten”. De har under perioden från ungefär 5-8 år, då en växtspurt sker, haft tid på 

sig att anpassa kroppen till den nya dimension och det nya rörelsemönstret. Denna period fortgår 

enda fram till puberteten, som oftast påbörjas en bit in i de tidiga tonåren (Annerstedt m fl, 2002). 

 

Karaktäristiska drag för en som är i puberteten är att sättet att röra sig på kan te sig lite klumpigt 

och hjälplöst. Detta främst hos sådana som under en kort period förändras vad det gäller storlek 

och form. Ett barn i puberteten har ett stort behov av fysisk aktivitet och rörelse för att kunna 

anpassa sig till sin nya kropp. De behöver anpassa rörelserna och fysiska egenskaper så som 

styrka och uthållighet (Annerstedt m fl, 2002).  
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Åhs (1986) skriver att undervisningen för en elev i åldern 10-12 år bör vara baserad på att 

specialisera och utveckla de grundläggande rörelser som lärts ut innan. Detta är en period som 

anses vara mycket lämplig för inlärning. 

 

Under puberteten menar Åhs (1986) att inlärning av nya rörelser inte sker lika lätt som innan. 

Därför kan undervisningen och träningen inriktas på att träna upp de rörelser som eleven innan 

har lärt sig. Det kan också vara svårt att anpassa undervisningen efter gruppen, detta eftersom det 

finns skillnader i hur mycket eleverna har utvecklats individuellt. 

 

2.3 Gruppens betydelse för individens lärande 
 
Genom att iaktta och påverka sin omvärld förstår eleverna dess omgivning. Fast det är deras egna 

iakttagelser och egna aktivitet som leder till att utforska och öka ny förståelse. Interaktion inom 

gruppen är något som människan föds in i och ända från början av våra liv gör människan sina 

upptäckter tillsammans med andra. Människan lever på lärdomar och insikter som de hämtat av 

varandra (Säljö, 2000). 

 

Barnens värld utmärks av fysisk sysselsättning. De gör saker gemensamt. Då barnen kan känna 

sig fria och säkra i sin egen kropp i sällskapet med andra har de goda möjligheter att bli delaktiga 

i en social samhörighet. Att delta fysiskt inom ramen för olika aktivteter tillsammans med andra 

ger lärdomar på många olika plan. Barnen får erfara sig själv i olika roller och uppgifter och kan 

då få möjlighet att förbättra en social trygghet när det gäller att möta nya förhållanden. Då ett barn 

upplever säkerhet med sin egen kropp kan de lättare känna förtroende till andra än de som är 

rörelsemässigt osäkra i de flesta situationer. En osäkerhet inom motoriken gör att barnet lätt 

utelämnas ur aktiviteten (Grindberg, Langlo Jagtöien, 2000).  

 

Gruppen kan även ha en negativ inverkan på en elevs prestation under ett lektionstillfälle. Åhs 

(1986) skriver att med dagens inriktning på lagidrott och aktiviteter i grupp, både i skolan och i 

allmänhet, kan eleven bli negativt inställd till att utföra vissa aktiviteter, exempelvis fotboll. Vissa 

elever kan vara sämre än andra och detta kan göra elever rädda för att ens försöka sig på att 

prestera anser Åhs (1986).  
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2.4 God undervisning inom ämnet Idrott och hälsa 
 
För inte ge eleverna en negativ uppfattning kring ämnet Idrott och hälsa ska skolan leverera 

lustfyllda erfarenheter. Ekberg & Erberth (2000) menar att man inte ska utelämna 

tävlingsmomenten inom ämnet Idrott och hälsa, utan att man inte ska benämna ordet förlorare 

som kan leda till sämre självkänsla. Lärdomar och upplevelser från många olika aktiviteter är 

oundvikliga inslag i elevernas skolning och undervisning. Skolan måste lägga en grund och 

förståelse för vad fysisk aktivitet kan innebära för livet och dess förbättring men även att ge 

intresset till att vara fysiskt aktiv även på fritiden.(Annerstedt m. fl 2002) Elevens 

livserfarenheter, inte bara från skolan utan även från hemmet och fritiden, har stor del till 

hans/hennes förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa och utveckling (Larsson, Nordlund & 

Rolander, 1998). 

 

Idrottsdidaktik handlar om den kunskap som ska förmedlas till eleverna genom Idrott och hälsa 

som skolämne. Arnold (Annerstedt, 1995) pratar om tre olika dimensioner, om, genom och i 

rörelse. Det första handlar om att eleverna får kunskap i olika spelregler och hur man kan göra 

aktivteter medryckande och eggande. Genom att eleverna får dessa lärdomar om idrotten växer 

chanserna att tycka om och glädja sig åt spelet. Det andra handlar i första hand om att eleverna 

kan nyttja rörelse för att komma fram till andra ändamål. Med hjälp av kroppsliga aktivteter kan 

detta bli ett redskap för träning inom det kollektiva, mentala, emotionella eller moraliska 

tillväxten. Den tredje redogör för de kunskaper som enbart kan läras i själva rörelsen hos eleven, 

alltså förbättringen av det kinestetiska kunnandet. För att nå en förbättring av detta krävs det att 

eleverna medverkar fysiskt i aktiviteterna (Annerstedt, 1995). En elev måste anstränga sig för att 

inlärning ska ske. Detta genom att vara företagsam och visa skyldighet för sitt eget lärande 

(Arfwedson, 1998).       

 

Ämnet Idrott och hälsa har många olika infallsvinklar kring undervisningen. Ämnet behandlar inte 

enbart elevernas fysiska träning. Ämnet behandlar även ergonomi, frågor kring livskvalité och 

undervisning angående elevernas fysiska livsstil och hälsa (Larsson, Meckbach, 2007). ”Även 

hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas” anser Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994).  
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2.5 Undervisningseffektivitet inom ämnet Idrott och hälsa 
 
Imvold m. fl (Annerstedt 2001) menar att lärare som planerar sina lektioner i förväg, i 

jämförelse med icke planerade lektioner, både ordnade eleverna och aktiviteterna på ett mer 

effektivt sätt. De utnyttjade tiden under lektionens gång på ett bra sätt, vilket gjorde eleverna 

mer aktiva. För att öka effektiviteten under lektionen bör aktiviteter med samma typ av 

material genomföras i en och samma följd. På så sätt läggs det inte onödig tid på att skifta 

material mellan de olika aktiviteterna.  

 

För att få en så effektiv undervisning som möjligt anser Raustorp (2004) att läraren måste ha 

korta och resultatrika instruktioner. Hastigheten i instruktionen påverkar hastigheten på 

lektionen. En ansträngande och långsam instruktion drar ner tempot på eleverna.  

Problematiken kring elever som inte lyssnar är ett vanligt bekymmer. Ett sätt att arbeta med 

detta som lärare är att använda sig av start- och stoppsignaler, vilket ofta används i 

amerikanska skolor. Eleverna springer då fritt till musik eller tamburinrytm. Då de hör ordern 

”stopp” (freeze) stannar eleverna i basketförsvarsposition och de givs då nästa instruktion 

kvickt och enkelt. På detta enkla sätt hålls tempot alltid högt och eleverna är aktiva under 

lektionstillfället. För att behålla drivet hos eleverna kan man ibland använda sig av något som 

kallas för överlappning. Detta är när man ger instruktioner för en ny uppgift utan att bryta den 

aktivitet eleverna är verksamma med. Till exempel om eleverna är verksamma med bollekar 

och är uppdelade i fyra lag kan läraren ge instruktioner till två av lagen. Starta de två grupper 

som fått instruktionen och be de två resterande lagen att titta och lära av de andra (Raustorp, 

2004). 

 

2.6 Skolplanerna angående ämnet Idrott och hälsa 
Följande avsnitt kommer att ta upp de skolplaner som finns för ämnet Idrott och hälsa, både 

de nationella kursplanerna och de lokala skolplanerna. 

 

2.6.1 Nationella kursplanerna 

 
Enligt den allmänna kursplanen för ämnet idrott och hälsa ska ämnet vara uppbyggt som så att 

dess grundläggande del ska bestå av idrott, lek och rörelse. Idrottspassen ska vara planerade 
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på det sätt så att alla kan delta, oavsett fysiska förutsättningar. Eleven ska få erfarenheter, 

upplevelser och få utvecklas i den takt som eleven bäst är lämpad för. 

 

Ämnet ska inte bara inrikta sig på elevens nutida välbefinnande utan ska också vara uppbyggt 

så att eleven tar ansvar för sitt egna fysiska välbefinnande, t.ex. genom att engagera eleven till 

att ta ett eget ansvar för uppbyggnaden av sin egna fysiska träning.  

 

En central del i ämnet är att eleven ska utveckla en allsidig rörelserepertoar, detta kan 

innebära eleven kan i tidig ålder lägga grund till en aktiv och hälsosam livsstil senare del av 

livet. En positiv syn på rörelse kan innebära att eleven kommer förbättra sin motoriska 

förmåga. Vilket i sin tur kan komma att leda till att eleven utvecklar sinnen såsom 

tankeförmågan och tränar upp sin kondition och styrka.  

 

De allmänna målen för idrott och hälsa i grundskolan innefattar exempelvis: 

• ”utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja 

och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett 

bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa,” 

• ”utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att 

ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap,” (Skolverket) 

 

Målen för kursen för en elev som avslutat det femte skolåret innefattar exempelvis att eleven 

ska ”behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och 

kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik,” (Skolverket) 

 

2.6.2 Lokala Skolplanerna 

 
De båda skolor som har deltagit i observationerna har lokala arbetsplaner vad gäller ämnet 

Idrott och hälsa. 

2.6.2.1 Skola 1 
 
 

Enligt kursplanen ska en elev i slutet av skolår 1 ha genomgått olika moment, exempelvis 

grovmotorik, redskapsgymnastisk och friidrott. Dessa moment är till stor del uppbyggda som 
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så att eleven ska vara i rörelse. Exempelvis i momentet grovmotorik, där ska en elev i skolår 1 

ha fått åla, hoppa, springa, krypa och kasta. I redskapsgymnastik ska eleven exempelvis ha 

fått göra kullerbyttor och hopp med bräda. 

 

Idrottsundervisningen i helhet på skolan har som några mål när det gäller rörelse att eleverna: 

• ”utvecklar kunskap om vad som främjar hälsan” 

• ”stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett 

ansvar för sin hälsa” 

• ”utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att 

ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap.” (Lokala arbetsplaner från de i studien 

undersökta skolorna, s. 1,  2002).  

2.6.2.2 Skola 2 
 
  

En elev ska i slutet av skolår 5 behärska grovmotoriska former såsom att springa, hoppa, rulla. 

Eleven ska kunna utföra enklare danser och rörelseuppgifter till musik. Eleven ska också 

aktivt kunna delta i olika bollspel och bollövningar.   

 

I slutet av skolår 9 ska en elev exempelvis kunna utföra rörelser med kontroll. En elev ska 

också regelbundet delta i undervisningen och andra fysiska aktiviteter som förekommer på 

skolan.  

 

Skolan har som några mål när det gäller rörelse att eleverna: 

• ”förbättrar sin egen kunskap om vad som är bra för sin egen hälsa” 

• ”i någon form fortsätter att vara fysiskt aktiva vid sidan av skolan och på så sätt bidra 

till att förbättra deras eget välbefinnande” 

• ”ska känna glädjen av att idrotta och röra på sig” (Lokala arbetsplaner från de i 

studien undersökta skolorna, s. 5, 2008). 
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3. Problemformulering 
 
Hur aktiva är eleverna under lektioner i ämnet Idrott och hälsa? 

• Vilken betydelse har organisationen under lektionerna? 

• Vilka faktorer avgör hur aktiva eleverna är under lektioner i ämnet Idrott och hälsa? 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer det att beskrivas vilka metoder vi valt att använda för att undersöka vår 

problemformulering. Vi kommer även att motivera metodvalet av den empiriska 

undersökningen. 

 

4.1 Val av metod 
 
De metoder som vi valt att använda oss av är observationer med hjälp av stegräknare och 

intervjuer. Observationerna skedde i tre olika klasser på två skolor. Eleverna är i åldrarna sju, 

tolv och sexton år. Lärarna som intervjuades har olika utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Dessa metoder valdes för att få en bredare översikt om hur Idrott och hälsa lektioner kan 

göras effektiva och för att få höra lärarnas tankar kring undervisningseffektivitet. Vi valde att 

observera olika skolåldrar för att få med klasser från varje skolstadie. Samt att spegla de 

faktorer som spelar roll för en god undervisning. Valet att använda stegräknare som 

mätinstrument kontrollerar ifall aktiviteten på eleverna skiljer sig från olika typer av 

lektionsupplägg och tiden för aktivitet.    

 

Observationer är inte bundna till vad som sägs, utan det inrättar sig mer till vad som händer. 

De grundar sig på vad som setts i olika situationer (Denscombe 2000). Observationerna 

skedde på två olika skolor i tre olika åldersklasser. Anteckningar gjordes utefter ett 

observationsschema som utarbetats. De tillfällen som observerades var vid tre idrottslektioner 

i vardera skolår. Observationerna skedde under 40-60 minuter per lektion. En fördel med att 

använda observation som en metod är att man får en direkt insamling av data. Det är inget 

som snedvrids eftersom observatören är på plats (Denscombe, 2000). En nackdel med 

observationer är kanske just observatören. Kan inte han/hon smälta in på ett bra sätt i miljön 

kan de observerade påverkas negativt och bli lite styrda (Denscombe, 2000).  

 

Intervjuerna skedde efter sista observationstillfället. Intervjuerna var semistrukturerade vilket 

innebär att det finns klara frågor kring ämnet som ska behandlas (se bilaga 1). Intervjuaren är 

dock inte fast vid en speciell turordning vid gällande frågor utan kan vara flexibel vid samtalet 

(Denscombe 2000). Intervjuerna skrevs ned och antecknades med hjälp av fältanteckningar. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig utav intervjuer i ett 

forskningsarbete. En fördel enligt Denscombe är att ”Intervjuer möjliggör en 



 16 

undersökningsinriktning som utvecklas och förändras under arbetets gång” (Denscombe, 

2000, s.162). En nackdel med att använda sig av intervjuer kan vara tillförlitligheten i svaren. 

Svaren är helt beroende på den intervjuades egna tankar och idéer (Denscombe, 2000). 

 

4.2 Urval av skolor och pedagoger 
 
Det första vi gjorde var att välja ut vilka åldersgrupper vi ville observera och två skolor med 

undervisande Idrott och hälsa lärare för att intervjua. Skola 1 ligger i en mellanstor stad. 

Skolan är en 1-9-skola. Elevantalet på skolan är ca 600 st. Den klass som observerades på 

skolan var en klass från skolår ett. Skola 2 är belägen i en mellanstor stad. Skolan är en F-9-

skola. Klasserna som observerades på skolan var klasser från skolår fem och nio. Vi tog 

kontakt med de två lärarna som vi valt ut för att få ett godkännande angående de tilltänka 

intervjuerna och observationerna. Vi kontaktade rektorerna vid skolorna för deras 

godkännande. Vi fick godkänt av både lärare och rektorer. Vi skickade även ut lappar till 

föräldrarna (se bilaga 2) där vi presenterade oss och förklarade att vi skulle göra en 

pedagogisk vetenskaplig undersökning med hjälp av stegräknare under tre idrottstillfällen.  

 

4.3 Etiska överväganden 
 
Vi valde att inte berätta vad vår undersökning handlade om varken för lärarna, eleverna, 

rektorerna eller föräldrarna. Detta för att rapportens resultat inte skulle kunna påverkas. Syftet 

med rapporten fick lärarna reda på först vid intervjutillfället. Lärarna är medvetna om att 

deras intervjuer kommer att vara anonyma och att fältanteckningarna kommer att förstöras 

efter att examensarbetet är godkänt. Även föräldrarna är medvetna om att uppgifterna kring 

observationstillfällena kommer att vara anonyma. Vi bad föräldrarna att ta ställning till om 

deras barn fick lov att vara med i undersökningen, vilket enligt Vetenskapsrådet (2001) är en 

grundläggande faktor för att få ha med barn i undersökningar av detta slag där de är aktivt 

deltagande. 

4.4 Genomförande och uppläggning av den empiriska undersökningen 
 
Tid, datum och plats bestämdes för observationer med de berörda lärarna. Lärarna visste inte 

om vad som skulle observeras för de olika tillfällena. De enda som de hade fått informationen 

om angående observationerna var att eleverna skulle vara utrustade med stegräknare.  
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Då observationerna genomfördes befann sig eleverna i en idrottshall. Observationerna 

påbörjades då tiden för lektionerna skulle börja och inte när alla eleverna var samlade. Vid 

första mötet med eleverna gav vi en presentation av oss och en kortare förklaring av 

stegräknaren. Observationerna skedde med endast en av författarna närvarande. Vi delade upp 

observationerna på de olika skolorna mellan oss. Den person som genomförde 

observationerna satt bredvid och var i bakgrunden för att inte störa läraren eller eleverna.    

 

Intervjuerna skedde med endast en av författarna närvarande. Det genomfördes endast en 

intervju med vardera lärare. I samband med intervjuerna förklarades även rapportens syfte. De 

frågor som skulle ställas under intervjun fick lärarna inte ta del av i förväg.        
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5. Redovisning av resultat 
 
I detta kapitel redovisas observationer och intervjuer som genomförts. Våra resultat kommer 

att redovisas i löpande text och stapeldiagram. De observationer som utförts kommer att ta 

upp tiden för de olika moment som uppkommit under lektionstillfällena. Med hjälp av klocka 

mätte vi tiden för de olika momenten. Vi valde att ta tiden för att se eventuella skillnader 

mellan de olika lektionstillfällen och för att se om skillnaderna påverkar antalet steg som 

eleverna tar. Skolårets samtliga lektioner har varit 60-minuters lektioner, skolår fems samtliga 

lektioner har pågått i 40 minuter och skolår nio har haft lektioner i 50 minuter.     

 

5.1 Resultat av observationer skolår 1 

  
Vid det första observationstillfället var den ordinarie läraren inte närvarande. Den 

vikarierande läraren utgick från en färdigskriven planering som den ordinarie läraren hade 

skrivit. Då alla eleverna var samlade skedde en presentation av författaren och kortare 

förklaring av stegräknaren. Detta tog sammanlagt fem minuter.  Vid lektionstillfället skulle 

eleverna bygga en hinderbana utifrån lärarens förklaring. Genomgången av aktiviteten bestod 

av förklaring av vilket material som skulle plockas fram och vilka som skulle plocka fram 

vilket. Eleverna arbetade två och två med framplockningen. Materialet ställdes fram och 

kontrollerades av läraren som sedan visade hur banan skulle springas. Sammanlagt tog detta 

17 minuter. Efter förklaring av banan fick eleverna springa hinderbanan under 13 minuter. En 

drickapaus togs på fem minuter för att sedan återigen springa hinderbanan i ytterligare 5 

minuter. Läraren bröt aktiviteten och bad att eleverna skulle plocka undan det material som de 

hade plockat fram. Detta tog fem minuter. Lektionstillfället avslutades med en samling då 

stegräknarna samlades in och lästes av under ytterligare fem minuter.  

 

Vid det andra lektionstillfället som observerades var den ordinarie läraren närvarande. 

Lektionen inleddes med en kull-lek under sex minuter. Därefter samlades eleverna för att få 

förklarat för sig vad som skulle ske under lektionen. Läraren förklarade att de skulle hoppa 

hopprep och visade ett antal hopprep som plockats fram av läraren. Detta skedde under fem 

minuter. Eleverna fick själva välja vilken nivå de ville börja på. För de elever som kände sig 

osäkra eller var nybörjare fick börja på en lättare nivå tillsammans med en resurslärare som 

också medverkade vid tillfället. De elever som hade hoppat hopprep tidigare fick 
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valmöjligheten att hoppa lite mer avancerat tillsammans med läraren. En förklaring av olika 

hopptekniker förklarades på de båda stationerna. Sammanlagt fick eleverna hoppa olika 

hopptekniker, både enskilt och i grupp, under 29 minuter. Under dessa 29 minuter togs en 

drickapaus på 2 minuter. Lektionen avslutades med reflektioner från eleverna, under tre 

minuter, om hur aktiviteten hade gått. Stegräknarna samlades in och lästes av efter 

lektionstillfället.  

 

Vid det tredje och sista observationstillfället fick eleverna prova på olika bolltekniker. 

Lektionen inleddes med en samling där läraren förklarade vad som skulle hända under 

lektionen samt en genomgång av en uppvärmning. Detta tog nio minuter. Uppvärmningen var 

en kull-lek som pågick i fem minuter. Då uppvärmningen var färdig samlade läraren eleverna 

för att dela in dom i par och förklara övningarna för samtliga. Indelning och förklaring tog 

sammanlagt 14 minuter. Under lektionens gång avbröts eleverna vid tre tillfällen för 

ytterligare förklaring av nya övningar. Dessa tre förklaringar tog elva minuter. Mellan de 

förklaringarna fick eleverna vara aktiva och arbeta parvis under 21 minuter.  

 

5.1.1 Resultat av stegräknare skolår 1 
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 Figur 1.  

Visar medelvärdet av de antal steg som togs under tre observationstillfällen i skolår 1 

 

Vid första observationstillfället då eleverna utförde hinderbanan, blev medelvärde 1927 steg. 

De var aktiva under sammanlagt 40 minuter under det lektionstillfället. Då andra 
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observationstillfället genomfördes hoppade eleverna hopprep. Medelvärdet för det tillfället 

blev 2656 steg, med en sammanlagd tid för aktivitet på 33 minuter. Det tredje och sista 

observationstillfället fick eleverna prova på olika bolltekniker. Då blev medelvärdet 1542 

steg. Tiden för sammanlagd aktivitet var 26 minuter.     

  

5.2 Resultat av observationer skolår 5 
 
Lektion ett för skolår fem var en fyrtiominuterslektion. Den ordinarie läraren var till detta 

lektionstillfälle inte tillgänglig utan en av de andra gymnastiklärarna höll i lektionen. 

Lektionspasset bestod i ett antal lekar. Därför behövdes det en samling inför varje ny lek som 

skulle genomföras. Det material som behövdes till lektionen hade läraren i förväg plockat fram. 

Av lektionens 40 minuter gick 16 minuter av lektionstiden åt till samlingar och genomgångar. 

Resterande 24 minuter användes till att utföra lekarna. 

 

Vid lektionstillfälle två var den ordinarie läraren tillbaka. Eleverna samlades ihop för att kolla 

närvaro och för att bestämma vad som dagens lektion skulle innehålla. Eleverna fick ge förslag på 

vad de ville göra och sedan röstade de på dessa alternativ. Eleverna valde kälkbandy. Nu skulle 

materialet till kälkbandyn tas fram. Fram- och avplockningen av materialet tog ca fyra minuter 

och eleverna var delaktiga i det hela. Efter att materialet tagits fram hade de en uppvärmning på 

ungefär fyra minuter. Efter uppvärmningen samlades gruppen ihop, lagen skulle delas upp. Denna 

samling tog nio minuter. De båda samlingarna tog sammanlagt upp 15 minuter, 38 %, av 

lektionens fyrtio minuter. Resterande 21 minuter var ägnat åt uppvärmning och kälkbandy. 

 

Vid det tredje lektionstillfället var den ordinarie läraren inte närvarande, utan lektionen leddes 

precis som vid det första lektionstillfället av en av de andra gymnastiklärarna. Lektionen började 

med en samling på cirka fem minuter där läraren berättade vad som skulle göras. Sedan togs 

materialet fram. Vid framtagandet av materialet var eleverna aktiva och de fick i uppgift att ta 

fram några olika saker som skulle användas. I detta fall bänkar och mattor. Lektionens aktivitet 

var ”spökboll” Efter att materialet var framtaget började själva aktiviteten som sedan pågick i 

cirka 28 minuter. Sedan plockades allt material av, även här var eleverna delaktiga. Fram- och 

avplockningen av materialet tog sammanlagt sju minuter att genomföra. 
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5.2.1 Resultat stegräknare skolår 5 
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Figur 2. 

Visar medelvärdet av de antal steg som togs under tre observationstillfällen i skolår 5 

 

Vid det första lektionstillfället då eleverna var aktiva med olika lekar mättes antalet steg till 

2238. Eleverna var aktiva under sammanlagt 24 minuter. Då eleverna, vid den andra 

lektionen, spelade kälkbandy blev medelvärdet 978 steg. Den sammanlagda tiden för aktivitet 

var 21 minuter. Vid den tredje lektionen spelade eleverna spökboll och mätte ett medelvärde 

på 1765 steg. De var då aktiva under 35 minuter.  

 

5.3 Resultat av observation skolår 9  
 
Under tiden som årskurs nio observerades var undervisningen uppbyggd på ett tema på 

ledarskap. Meningen med temat var att eleverna skulle få planera och leda lektioner. Detta 

betydde att läraren var observerande och beredd att gå in och hjälpa till under lektionspassen, 

men ändå vara styrande när det gällde startandet och avslutande av lektionen. Lärarens 

uppgift vid samlingen som skulle börja lektionen var att kolla närvaro och presentera de 

elever som skulle leda under lektionstillfället.  Samlingen efteråt var till för att diskutera hur 

det hade gått och vad som skulle kunna göras annorlunda. Av lektion etts femtio minuter 

lektionstid var 13 minuter ägnade åt samling, både före och efter lektionen. Eleverna, som 

höll i lektion ett, var i det här fallet inte beredda på att det var just de som skulle ha lektionen. 

De fick hoppa in på grund av att de som först var tilltänkta inte var förberedda på att det var 

deras tur att leda lektionen. Framplockningen av materialet tog två minuter. Mycket beroende 
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på att denna lektion skulle handla om handboll. Återstående tid, 35 minuter av lektionen var 

ägnad åt själva aktiviteten.   

 

Lektion två var precis som lektion ett ledd av elever, lektionens övningar bestod av två olika 

bollspel. Läraren startade upp lektionen och samlade ihop alla elever. Läraren tog närvaron 

presenterade de elever som skulle hålla i lektionen. Eleverna tog över och berättade om vad 

vilka aktivteter som skulle göras. Alla samlingar och genomgångar tog upp 17 minuter av 

lektionens tid. Eleverna började med en uppvärmning. Efter uppvärmningen samlades 

eleverna. De två eleverna som ledde lektionen delar upp klassen i fyra lag. Materialet som 

skulle användas hade i förväg plockats fram av eleverna. Materialet bestod av innebandymål, 

klubbor, kälkar (kälkbandy) och ytterligare en sorts klubbor till kälkbandyn. Materialet 

plockads fram och sattes på plats av de två elever som skulle hålla i lektionen. Klubborna 

delades sedan ut till eleverna.  Fram- och avplockningen av materialet tog två minuter att 

genomföra. Efter detta börjar de spela, en grupp spelade innebandy medan den andra gruppen 

spelade kälkbandy. De spelade i tio minuter, för att sen byta aktivitet med varandra.  Allt som 

allt var eleverna aktiva i 31 minuter, uppvärmning och själva huvudaktiviteten inräknad.  

 

Det tredje och sista lektionstillfället leddes precis som de två föregående lektionerna av 

elever. Lektionen började som de två föregående lektionerna med att läraren samlade ihop 

eleverna för att ta upp närvaro och för att berätta vilka två elever som skulle leda dagens 

lektion. De två eleverna berättade att lektionstillfället skulle bestå av hopp och kullerbyttor. 

En uppvärmning följdes efter detta. Sedan plockades materialet fram. En del av materialet 

hade de två eleverna plockat fram innan men de behöver hjälp med resten, detta eftersom det 

var stora grejer som skulle fram. Fram- och avplockningen av materialet genomfördes av 

samtliga elever och tog elva minuter att genomföra. Det blev några olika stationer som 

eleverna kunde välja mellan, en där de kan göra kullerbyttor, en med trampets, en med två 

vanliga tjockmattor och en stor studsmatta. Efter att materialet blivit framplockat fick 

eleverna börja med de olika aktiviteterna. Det fanns ingen speciell turordning utan eleverna 

fick gå mellan stationerna som de själva ville. Sammanlagd tid, med uppvärmning och 

huvudaktivitet var eleverna aktiva i 24 minuter. Med fem minuter kvar av lektionstiden 

samlade läraren ihop eleverna för en sammanfattning av dagens lektion. Sammanlagt tog alla 

samlingarna före, under själva aktiviteten och efteråt, ca 15 minuter av lektionstiden.    
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5.3.1 Resultat av stegräknare skolår 9 
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Figur 3. 

Visar medelvärdet av de antal steg som togs under tre observationstillfällen i skolår 9 

 

Vid det första observationstillfället då eleverna spelade handboll, mättes ett medelvärde på 

2452 steg. Eleverna var sammanlagt aktiva under 35 minuter. Då den andra observationen 

genomfördes spelade eleverna innebandy och kälkbandy under 31 minuter. Medelvärdet av 

steg blev vid detta tillfälle 1721. Vid det tredje och sista observationstillfället utförde eleverna 

hopp och kullerbyttor. Den sammanlagda tiden för aktivitet var 24 minuter och medelvärdet 

steg blev 1760. 

 

5.4 Resultat av intervjuer  
 
Läraren som undervisar ettorna (i fortsättningen refererad som L1) i Idrott och hälsa är en 

kvinna i 30 årsåldern. Hon har en fritidspedagogsutbildning och har arbetat på skolan i drygt 

sex år.  Läraren har undervisat olika skolår inom Idrott och hälsa i lite mer än tre år. 

 

Läraren som undervisar femmorna och niorna (i fortsättningen refererad som L2) i Idrott och 

hälsa är en kvinna i 30 årsåldern. Hon har en lärarutbildning där hennes inriktningar är Idrott 

och hälsa och Matematik/Naturvetenskap för åldrarna 6-12. Hennes arbetslivserfarenhet 

sträcker sig till ett och ett halvt år på denna skola, där hon undervisar i Idrott och hälsa i olika 

åldersgrupper.   
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5.4.1 Lärarnas åsikter om hur lektioner i ämnet Idrott och hälsa kan bli 
undervisningseffektiva 

 
L1 anser att eleverna utnyttjar lektionstiden relativt bra och anser att eleverna är tillräckligt i 

rörelse under lektionstillfällena som ges. Hon nämner problematiken kring elever som är sena 

och säger att detta ofta beror på att föregående lärare släppt eleverna för sent för att hinna ta 

sig till idrottshallen och byta om för att komma i tid då lektionen börjar. Då undervisningen 

av Idrott och hälsa är något nytt för eleverna i skolår ett upplever L1 att eleverna har ett stort 

intresse för detta. Hon säger att ”eleverna uppskattar idrotten och man märker att de försöker 

och anstränger sig”. L1 upplever att mycket av lektionstiden går åt till att ge instruktioner åt 

eleverna och att få dom till att lyssna.  

 

Då material ska plockas fram brukar L1 göra detta om det behövs särskilt material till 

uppvärmningen. Övrigt material, som ska plockas fram till huvudaktiviteten, brukar eleverna 

få plocka fram tillsammans med hjälp av henne. L1 säger att hon anser att det ingår i 

undervisningen av Idrott och hälsa att lära sig plocka fram material. 

 

L2 säger att hur eleverna utnyttjar sin lektionstid är mycket beroende på hur elevgruppen är. 

Är en grupp exempelvis stökig så tar det längre tid att komma igång och det kan ta längre tid 

för dem under själva aktiviteterna. Är en klass skötsam så är det tvärtom, de kommer igång 

snabbt och utför aktiviteterna på ett bra sätt. 

 

L2 berättar att göra framplockningen av material, som kan ta mycket tid av en lektion, så 

effektiv som möjligt gör gymnastiklärarna en grovplanering över skolåret. Där bestämmer 

dem vad som ska göras och när det ska göras. L2 tar upp ett exempel på ett moment med 

mycket material, redskapsgymnastik. Lärarna gör en planering om under vilken period detta 

moment ska utföras. Alla klasser har då redskapsgymnastik samtidigt. Den första klassen på 

morgonen plockar fram materialet medan den sista klassen för dagen plockar av materialet. 

Men lärarna får individuellt bestämma innehållet under själva lektionerna. 
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5.4.2 Lärarnas åsikter angående en god undervisning inom ämnet Idrott och hälsa 

 
L1 anser att undervisningen av Idrott och hälsa inte enbart handlar om att vara i rörelse, utan 

även att eleverna lär sig om hur kroppen fungerar. Hon anser att då man undervisar elever i 

skolår ett handlar undervisningen även om hygien och hur och varför man bör sköta denna. 

L1 menar att eleverna ska lära sig att se ett samband. Att de får lära sig att det inte enbart är 

rörelse som är viktigt utan att de förstår att kost och rörelse har ett samband. Hon anser även 

att eleverna bör få lära sig om avslappning och hur massage fungerar. L1 menar att eleverna 

skulle behöva fler Idrott och hälsa lektioner. Hon skulle vilja ha ett lektionstillfälle mer i 

veckan. Detta för att de flesta elever behöver röra på sig mer. Skolan som L1 arbetar på, 

tränas eleverna mycket på samarbete och menar att ett lektionstillfälle till i veckan hade varit 

bra för att stärka deras samarbete.      

 

L2 säger att Idrott och hälsa enbart inte handlar om att hålla eleverna i rörelse. De ska även få 

lära sig teoretiska moment. Under själva idrottsdelen kan det innebära, som L2 tar som 

exempel, olika sorters volleybolltekniker. L2 säger vidare att en del av undervisningen även 

ska inrikta sig på hälsoaspekten. Där ska eleverna, både praktiskt och teoretiskt, få lära känna 

sin kropp och hur den fungerar, till exempel hur mycket man kan träna sin kropp.  

 

5.4.3 Lärarnas åsikter om faktorer som påverkar undervisningen inom ämnet Idrott och 
hälsa 

 
L1 menar att den största faktorn som påverkar deltagande och aktivitetsgraden hos eleverna 

under Idrott och hälsa lektionerna är själva läraren. Hon säger att ”har man ingen bra läraren, 

har man ingen bra idrott”. Hon menar att läraren måste vara engagerad och att detta är den 

avgörande faktorn för undervisningen. En annan sak som hon tar upp är tillgången på 

material, och hur detta kan påverka idrottsundervisningen. L1 menar även att lokalen är viktig 

för att få en god lärandemiljö. L1 anser även att andra faktorer som spelar roll är om eleverna 

är törstiga eller om de slagit sig. Intresset för undervisningen går förlorad då eleverna är 

törstiga, därför har alla elever blivit informerade om att de ska ha med sig en vattenflaska på 

lektionerna. Detta har införts för att undvika en massa onödig kötid på toaletten för att komma 

fram till kranen.        
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L2 anser att en faktor som är påverkande för deltagandet och aktiviteten inom Idrott och hälsa 

är hur elevernas föräldrar ser på ämnet. Tycker inte föräldrarna att dessa lektioner är särskilt 

viktiga motiverar inte dem sina barn till att ta med kläder för att kunna delta på lektionerna. 

Men lärarna försöker få med dessa elever ändå, exempelvis genom att de ska får gå till den 

lokala mataffären och kolla priser på olika varor.  
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6. Diskussion och analys 
 
I denna del av uppsatsen kommer resultaten från observationerna och intervjuerna att vävas 

samman med litteraturen. Diskussionen kommer att belysa de observerande 

lektionstillfällenas innehåll, Idrott och hälsas didaktik och lärarhållningen på ett reflekterande 

och analyserande sätt. 

 

Vid de första lektionstillfällena i årskurs ett och fem var den ordinarie läraren inte närvarande 

utan ersattes av en annan lärare. Detta är något som kan ha påverkat resultatet som vi fått 

fram. Exempelvis att genomgången av lektionstillfället tog upp nästan halva lektionstiden i de 

båda klasserna. Detta resultat kan bero på att den vikarierande läraren inte var bekant med 

elevgruppen. Detta är något som Raustorp (2004) menar är viktigt för att få en god 

lärandeutveckling. Raustorp (2004) menar också att lektionerna inte bör inledas stillasittande 

för att då kan läraren tappa elevernas intresse. Med tanke på att det var första gången som 

eleverna var utrustade med stegräknare var de obekanta med mätaren och detta kan spela roll 

på det resultat som vi fått fram. Det märktes att eleverna var nyfikna och ville testa 

stegräknaren. En del elever stod och hoppade på stället och för att sedan öppna stegräknaren 

och se hur många steg de hade mätts till. Det hände även att ett fåtal elever tog av 

stegräknaren och skakade den, vilket kan ha påverkat resultatet.    

 

Fram- och avplockning av material tog nästan en fjärdedel av lektionen i skolår ett, vilket kan 

bero på att vikarien inte var helt insatt i var materialet fanns i lokalen. Annerstedt (1995) 

menar att om allt är organiserat i förväg, redskap, uppdelning och så vidare blir tiden för att 

komma igång med lektionen avsevärt mindre. Man kan se en skillnad på aktivitetstid i skolår 

ett mellan lektionstillfällena då L1 var tillbaka vid den andra lektionen. Vid det andra 

lektionstillfället var allt material framplockat i både årskurs ett och nio, vilket gjorde att 

eleverna kunde sätta igång med aktiviteten direkt då genomgången var färdig. L1 säger att 

hon tycker att eleverna ska lära sig att plocka fram och bort material och att detta ingår i 

undervisningen. Detta var dock något som endast observerades vid första lektionstillfället då 

L1 inte var närvarande. Vid det andra lektionstillfället i skolår fem tog samling och 

genomgång upp 15 minuter av en 40-minuterslektion. En anledning till detta tror vi kan vara 

att lektionen inte var riktigt organiserad och genomtänkt. Dessutom kan tiden bero på att 

eleverna själva fick bestämma typ av aktivitet för lektionen.   
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Vid tillfället då eleverna i skolår ett skulle hoppa hopprep hade L1 gjort upp en planering på 

så sätt att eleverna fick valmöjlighet att börja på antingen en lägre nivå för nybörjare eller en 

mer avancerad för de lite mer vana eleverna. Enligt lärarens planering tyder detta på att 

övningarna var anpassade och uppbyggda på ett genomtänkt sätt. Brehm (2006) anser att 

planeringarna bör anpassas och låta eleverna klara av de lättare aktiviteterna innan det är dags 

för nästa nivå. Eleverna ville efterhand hoppa hopprep själv utan lärarens hjälp, vilket läraren 

uppmuntrade dem till. Eleverna kom själva på hur de skulle utveckla övningarna vilket 

Raustorp (2004) menar är en grundförutsättning för en högre aktivitetsnivå på eleverna. L1 

nämner att hon anser att idrotten inte blir bra utan en engagerad lärare. Att eleverna får börja 

hoppa hopprep på olika nivåer och att eleverna, med lärarens uppmuntran, fick utveckla egna 

övningar tyder på ett engagemang hos läraren anser vi.     

 

Många av eleverna i de observerande klasserna hade stort rörelsebehov. De hade svårt att sitta 

still och ville gärna springa med detsamma som idrottslektionerna började. Detta kan bero på, 

enligt Annerstedt m. fl (2002), att eleverna precis går/gått igenom en växtspurt och muskler 

med mera måste anpassas till den nya kroppen. L1 nämner att hon märker att eleverna 

uppskattar Idrott och hälsa lektionerna och att de försöker och anstränger sig. Elevernas 

svårigheter att sitta still kan bero på intresse och ivrighet att sätta igång med aktiviteten.  

 

Under de lektionstillfällena som observerades var både aktiviteterna och fram- och 

avplockning av material planerat som en social träning. Materialet skulle plockas fram 

tillsammans med en eller flera kamrater och i aktiviteterna tränades turordning och samarbete.  

Med hjälp av rörelse i grupp tränas det kollektiva enligt Arnold (Annerstedt, 1995). Detta är 

ett steg i ledet inom idrottsdidaktik. Genom att delta inom många olika aktiviteter tillsammans 

med andra ges eleverna erfarenheter på många sätt menar Grindberg och Langlo Jagtöien 

(2000).  L1 har en medveten planering vad det gäller samarbete då eleverna arbetar två och 

två. Samarbetet i skolår ett tränades på så sätt vid rephoppningen och vid de olika 

bollövningarna då de arbetade två och två.            

 

Då den första lektionen avslutades i skolår fem pratade läraren med eleverna om vikten av att 

vara fysiskt aktiv under vinterhalvåret. Detta var något som dock inte förekom under de 

observerande lektionerna i skolår ett och nio. Diskussion kring livskvalité och hälsa är något 

som Larsson och Meckbach (2007) tar upp som olika infallsvinklar inom ämnet Idrott och 
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hälsa. På så sätt kan man se att den lokala arbetsplanen följs. Den aktuella skolan tar upp 

vikten av att vara fysiskt aktiv även på fritiden och där genom förbättrar sin hälsa och 

livskvalité. De båda lärarna tar i intervjuerna upp vikten av att eleverna får kunskaper om 

både rörelse och om en god livsstil. De tar upp betydelsen av bra hygien och av att lära känna 

sin kropp både fysiskt och psykiskt. Att hygien och livsstil diskuteras tyder på att 

undervisningen inom Idrott och hälsa har många olika aspekter att behandla och undervisa 

eleverna inom. 

 

Båda lärarna använde sig av samma typ av material under hela lektionstiden. Material som 

bollar, kälkar och hopprep fanns med under alla de övningar/aktiviteter som eleverna 

genomförde. Detta ökar på så sätt effektiviteten på undervisningen och eleverna kan vara 

aktiva under en längre period. Det är något som Annerstedt (2001) menar ökar effektiviteten 

och det läggs inte onödig tid på att inhämta nytt material. Detta kan man se då L2 tillsammans 

med övriga Idrott och hälsa lärare planerar att använda sig av samma material under hela 

dagar gör att lektionen kan sätta igång snabbare och ökar effektiviteten på undervisningen.   

 

Medelantalet steg som tas av en elev under en idrottslektion ligger mellan 2 500 – 3 500 steg 

(Raustorp, 2002) Skolår ett kom endast upp i detta värde vid ett lektionstillfälle. Skolår fem 

var i närheten av medelantalet vid ett lektionstillfälle. Skolår nio kom nästan upp i medelvärde 

vid ett tillfälle. Det faktum att eleverna är observerade kan ha påverkat det resultat som 

kommit fram. De kan uppträda på ett sätt som de i vanliga fall inte skulle göra, detta med 

tanke på att de vet om att de är observerade och att de har en stegräknare på sig. Antalet steg 

som eleverna tog under observationerna kan bero på vilken typ av aktivitet som förekommit 

samt om materialet plockades fram av eleverna eller av läraren. Även fast tiden för aktiviteten 

varit hög kan antalet steg vara lågt ändå. Detta kan bero på om eleverna har behövt stå i kö för 

att till exempel hoppa rep eller utfört kälkbandy. På så vis kan resultatet med antalet steg bli 

orättvist. Eleverna kan under lektionens gång ha haft en lång aktivitetstid fast resultatet av 

steg visar på en låg aktivitetsnivå.  Även fast läraren inte har med fram- och avplockning av 

material som en typ av aktivitet i sin planering så är eleverna aktiva ändå. De lektionstillfällen 

som observerats i de olika skolåren har varierat i tid vilket påverkar det resultat vi fått fram. 

Det skiljde 20 minuter mellan det längsta och det kortaste lektionstillfället. Detta bör påverka 

det antalet steg en elev hinner ta under de aktuella lektionerna. För att få ett mer rättvist 

resultat skulle de observerande lektionerna ha varit lika långa och elevantalet skulle ha varit 

detsamma.      
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Vi anser att man till viss del kan mäta tiden för aktivitet med hjälp av stegräknare men inte 

fullt ut. Resultatet blir inte alltid rättvist vilket även våra observationer pekar åt. Eleverna kan 

vara aktiva även fast stegräknarna säger något annat. Mätaren är beroende av att eleverna tar 

steg i någon form av riktning och att de inte utför till exempel kälkbandy då de sitter på en 

rullande bräda. Samtidigt är eleverna fysiskt aktiva även då läraren inte har med det som en 

planerad huvudaktivitet. Ett exempel på sådan aktivitet är fram- och avplockning av material.  

 

De faktorer som påverkar undervisningen skiljer sig mellan de två lärarna. L1 tar upp lärarens 

engagemang, lokal och material som viktiga faktorer. L2 menar att föräldrar spelar en stor roll 

för undervisningen. Om föräldrarna inte anser att Idrott och hälsa är viktigt avspeglar sig detta 

på eleverna. Detta visar sig på så sätt att eleverna inte tar med sig idrottskläder till lektionerna. 

Vi anser att båda lärarnas resonemang stämmer. Mycket beror på lärarens engagemang och 

föräldrarnas åsikter som lätt avspeglar sig på deras barn.    

 

6.1 Metoddiskussion 
 
I följande avsnitt redovisas antalet elever som utrustades med stegräknare vid varje 

mättillfälle samt en diskussion om stegräknarnas tillförlitlighet. Vi tar även upp en jämförelse 

mellan de två lärare som intervjuades. 

 

6.1.1 Avläsning av stegräknare skolår 1 

 
Vid första observationen var 24 elever utrustade med stegräknare men endast 21 stegräknare 

visade sig fungera vid avläsningen efter lektionstillfället. Då den andra observationen 

genomfördes var 21 elever utrustade med stegräknare men även vid detta tillfälle var det ett 

bortfall av fungerande stegräknare. Endast 18 gick att avläsa. Vid den tredje observationen var 

18 elever utrustade med stegräknare. Samtliga gick vid lektionens slut att avläsa.  

 

6.1.2 Avläsning av stegräknare skolår 5 

 
Vid första observationstillfället var 17 elever utrustade med stegräknare, men av dessa 17 

kunde bara 13 avläsas vid lektionens slut. Vid den andra lektionen bar 18 elever stegräknare, 
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men även här var det ett bortfall. Vid lektionstillfällets slut kunde 16 av stegräknarna avläsas. 

Vid den tredje observationen var 11 elever utrustade med stegräknare. Vid avläsningen gick 

samtliga stegräknare att avläsas.    

 

6.1.3 Avläsning av stegräknare skolår 9 

 
Vid första observationstillfället var 19 elever utrustade med stegräknare. Då avläsningen 

skulle ske kunde endast 15 avläsas. Då den andra observationen genomfördes var 16 elever 

utrustade med stegräknare. Av dessa 16 kunde bara 13 avläsas vi lektionens slut. Under den 

tredje observationen hade 19 elever stegräknare. Här kunde 15 avläsas efter lektionens slut. 

 

6.1.4 Stegräknarnas tillförlitlighet 

 
Stegräknarnas tillförlitlighet var under observationerna inte 100 %. Stegräknarna kunde vid 

observationstillfällets början fungera, men då det var dags för avläsning visade det sig att ett 

antal av stegräknarna slutat att fungera. Orsaken till varför detta skedde finns det inget svar 

på. Även känsligheten på stegräknarna varierade, då stegräknarna var av olika sort och märke. 

Vid ett tillfälle registrerades stegen onormalt mycket på en stegräknare då vi fick fram ett 

resultat på cirka 66 000 steg för en lektion.  

 

Som nämnts tidigare hoppade en del elever på stället för att sedan undersöka antalet steg som 

ökat och ett fåtal elever skakade även stegräknarna. Om metoden skulle ha gjorts om vid ett 

annat tillfälle, hade vi valt att ha ett par testomgångar med eleverna innan resultatet till 

uppsatsen skulle mätas. Detta för att eleverna skulle bli bekanta med dels stegräknarna och 

dels vant sig vid vår närvaro. Om metoderna skulle ha gjorts med ett par testomgångar hade 

kanske resultatet blivit något annat än det som kommit fram i vår undersökning.  

6.1.5 Intervjuer 

 
Lärarnas bakgrund, både vad det gäller utbildning och arbetslivserfarenhet, skilde sig åt. Detta 

är något som kan ha påverkat det som sagts i intervjuerna. L2 har exempelvis bara arbetat i ett 

och ett halvt år, medan L1 har arbetat med Idrott och hälsa i drygt tre år. Skolorna som lärarna 

arbetade på hade ingen idrottsprofilering. Något som vi funderat på är om resultatet blivit 

något annat om undersökningen hade utförts på en sådan skola.  
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7. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka aktivitetsgraden och vilka faktorer som påverkar 

elevernas aktivitetsgrad i ämnet Idrott och hälsa. Till syftet och befintlig litteratur kopplades 

tre problemformuleringar: Hur aktiva är eleverna under lektioner i ämnet Idrott och hälsa? 

Vilken betydelse har organisationen under lektionerna samt vilka faktorer avgör hur aktiva 

eleverna är under lektioner i ämnet Idrott och hälsa?  

Vår undersökning är baserad på observationer i tre olika klasser på två skolor. Det har även 

genomförts intervjuer med de två lärare som undervisar klasserna i Idrott och hälsa. 

Uppsatsen tar del av tidigare forskning som tar upp effektiviteten i undervisningen samt 

undervisningens olika infallsvinklar kring ämnet Idrott och hälsa. Intervjuerna som 

genomförts tar upp frågor kring effektiviteten på undervisningen samt andra faktorer som kan 

påverka elevernas aktivitetsgrad. De lärare vi intervjuade uppfattade att eleverna utnyttjade 

lektionstiden väl åt fysisk aktivitet. De båda lärarna har även en medveten planering när det 

gäller fram- och avplockning av materialet. Detta för att öka både samspelet mellan eleverna 

och effektivitet i undervisningen. Tidigare forskning visar att en elev tar mellan 2 500 – 3 500 

steg på en Idrott och hälsa lektion. Detta var ett resultat som endast uppkom vid ett av de 

observerade tillfällena. Vårt resultat kan bero på den typ av aktivitet som läraren valt att göra 

under lektionstillfället. De resultat vi fått fram visar att elevernas aktivitet påverkas av det 

material som används och av de samlingar och förklaring som sker under lektionstillfällena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Källförteckning 
 
Annerstedt, Claes, m.fl, 2002, Motorik, lek och lärande, Multicare Förlag, Göteborg 

 

Annerstedt, Claes (red), 1995, Idrottsdidaktisk reflektion, Multicare Förlag AB, Varberg  

 

Arfwedson, Gerd B, 1998, Undersviningens teorier och praktiker, HLS Förlag, Stockholm 

 

Arfwedson, Gerd B & Arfwedson, Gerhard, 2002, Didaktik för lärare, HLS Förlag, Stockholm 

 

Brehm, Barbara A, 2006, Fysisk aktivitet för alla, SISU Idrottsböcker, Stockholm  

 

Descombe, Martyn, 2000, Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund 

 

Ekberg, Jan-Erik & Erberth, Bodil, 2000, Fysisk bildning, Studentlitteratur, Lund 

 

Ericsson, Ingegerd, 2005, Rör dig - lär dig, Elanders Berlings AB, Malmö 

 

Faskunger, Johan & Shäffer Elinder, Liselotte, 2006, Fysisk aktivitet och folkhälsa, Huskvarna 

http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/R200613_Fysisk_aktivitet_0701.pdf Hämtat 10/12 

2008 

 

Engström, Lars-Magnus & Redelius, Karin (red), 2002, Pedagogiska perpektiv på idrott, Edita 

Norstedts, Stockholm 

 

Grindberg, Tora & Langlo Jagtöien, Greta, 2000, Barn i rörelse, Studentlitteratur, Lund   

 

Larsson, Håkan & Meckbach, Jane, 2007, Idrottsdidaktiska utmaningar, Liber, Stockholm 

 

Larsson, Leif & Nordlund, Anders & Rolander, Ingemar, 1998, Lek Idrott Hälsa – Rörelse och 

idrott för barn, Centraltryckeriet AB, Borås 

 

Raustorp, Anders, 2002, Räkna dina hälsosamma steg, Kunskapsföretaget, Uppsala 

 

Raustrop, Anders, 2004, Att lära fysisk aktivitet, Kunskapsföretaget, Uppsala  



 34 

 

Säljö, Roger, 2000, Lärande i praktiken, Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm  

 

Utbildningsdepartementet, 1994, Lpo 94,  

 

Åhs, Olle, 1986, Utveckling genom lek och idrott, Sandby Grafiska, Lund 

 

Skolverket 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3

872&extraId=2087  Hämtat 10/12 2008 

 
Vetenskapsrådet, 2001, Forskningsetiska principer inom humaniora och samhällsvetenskap, 

Elanders Gotab, Stockholm 

http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_f
ix.pdf   Hämtat 18/12 2008 
 

Övrigt material: 

Lokala arbetsplaner från de i studien undersökta skolorna 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Utbildning, arbetslivserfarenhet…arbetat med Idrott och hälsa i hur många år? 
 
Hur är din uppfattning om hur eleverna utnyttjar lektionstiden? 
 
Hur lägger du upp ditt lektionspass för att få det så undervisningseffektivt som möjligt? 
Plockar du t.ex. fram redskap innan eller är eleverna delaktiga i detta?   
 
Anser du att eleverna är i rörelse tillräckligt länge under dina lektionspass? 
 
Vad anser du vara en god undervisning inom Idrott och hälsa?  
 
Vilka faktorer anser du påverkar Idrott och hälsa lektionerna, med tanke på deltagande och 
aktivitet hos eleverna? 
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Bilaga 2 
 
Hej föräldrar och elever! 

Vi är två lärarstudenter, Marlene Kullberg och Jonas Svensson, som läser på Kristianstad 

Högskola. Vi ska skriva ett vetenskapligt pedagogiskt arbete inom Idrott & Hälsa. Vi kommer 

under tre veckors tid utföra observationer på tre idrottslektioner där Ert barn kommer vara 

med. Under dessa observationer kommer vi att använda oss av stegräknare som barnet själv 

placerar i byxlinningen. Resultaten kommer att sammanställas och redovisas i en C-uppsats. 

Självklart kommer alla resultat vara anonyma och inga namn kommer att nämnas i det 

slutgiltiga arbetet.  

 

Vi ber därför om Ert godkännande så att ert barn kan vara med på denna undersökning. 

Har ni något emot att just Ert barn deltar i undersökningen ber vi Er att lämna in den här 

lappen till barnets idrottslärare, klasslärare eller mentor senast….. Om lappen inte returneras 

till skolan ser vi det som att ni godkänner att Ert barn deltar i undersökningen.  

 

Målsmans underskrift   Barnets namn 

 

………………………….   …………………………. 

 

Vi tackar på förhand både föräldrar och barn för medverkan i undersökningen. 

Vid frågor om undersökningen får ni självklart höra av er till någon av oss. 

 

Marlene Kullberg 070-9950446 

Jonas Svensson 0733-802957 

 

Vår handledare: 

Mariann Persson 044-203335 (mariann.persson@hkr.se) 

 


