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Abstract:
Syftet med studien är att undersöka nyanländas elevers förståelse för ämnet idrott och
hälsa i grundskolans senare del, årkurs 7-9. Studien genomfördes med hjälp av 28
respondenter som svarade på en kvalitativ enkät med öppna frågor om hur de
upplevde ämnet idrott och hälsa på grundskolan. Studien visade att respondenterna
hade blandade erfarenheter av ämnet idrott och hälsa. Respondenternas svar visar att
några upplevde det problematiskt med bedömningssituationen genom att
kunskapskraven var otydliga eller att läraren inte hade förmedlat kunskapskraven för
eleven. Andra respondenter menande på att vissa moment som genomfördes i ämnet
var obegripliga och svåra att genomföra.
I studien framkom även att respondenterna ser på ämnet idrott och hälsa som en
positiv del i grundskolan men att ämnet används som ett verktyg för att bli av med
extra energi för att prestera i skolans andra ämnen.

Nyckelord: Idrott och hälsa, nyanlända elever, KASAM, årskurs 7-9,
grundskolan

Innehåll
1. Inledning ............................................................................................................................4
2. Bakgrund ............................................................................................................................6
2.1 Nyanlända samt flerspråkiga elever och betyg ...........................................................6
2.2 Kursplan idrott och hälsa ..............................................................................................6
2.2.1 Syfte ...........................................................................................................................7
2.2.2 Centralt innehåll ......................................................................................................8
2.2.3 Kunskapskrav ..........................................................................................................8
3. Tidigare forskning.............................................................................................................9
3.1 Idrott med kultur och religion......................................................................................9
3.2 Hälsa.............................................................................................................................. 10
3.3 Kontakten med idrott ................................................................................................. 10
4. Syfte ................................................................................................................................. 12
5. Frågeställning.................................................................................................................. 12
6. Teoretisk utgångspunkt................................................................................................. 13
7. Metod .............................................................................................................................. 16
7.1 Tidigare forskning ....................................................................................................... 16
7.2 Datainsamling .............................................................................................................. 17
7.3 Analysmetod ................................................................................................................ 19
7.4 Metoddiskussion ......................................................................................................... 20
7.5 Forskningsetiska principer ......................................................................................... 21
8. Resultat ............................................................................................................................ 24
8.1 Begriplighet .................................................................................................................. 24
8.1.1 Undervisning ......................................................................................................... 24
8.1.2 Bedömning och kunskapskrav ........................................................................... 26
8.1.3 Hälsa....................................................................................................................... 27
8.1.4 Psykisk hälsa.......................................................................................................... 27
8.1.5 Fysisk hälsa ............................................................................................................ 28
8.1.6 Nyvunna uppfattningar om ämnet idrott och hälsa ........................................ 29
8.1.7 Tidigare erfarenheter av ämnet .......................................................................... 30
8.1.8 Upplevelsen för olika moment i ämnet idrott och hälsa ................................ 31
9.

Hanterbarhet ............................................................................................................. 33
9.1 Samarbeten ............................................................................................................... 34

10.

Meningsfullhet....................................................................................................... 35

10.1 Motivation .............................................................................................................. 35
10.2 Aktivitet .................................................................................................................. 36
11.

Brist på KASAM ................................................................................................... 36

12.

Resultatdiskussion..................................................................................................... 37

13.

Referenslista ............................................................................................................... 40

14.

Bilagor ........................................................................................................................ 42

14.1 Information om studie angående elevers upplevelse av i ämnet idrott och
hälsa. .................................................................................................................................... 42
14.2 Webbenkät ................................................................................................................. 43

1.

Inledning

Den här studien handlar om elever som under grundskolans senare del årskurs 7-9 har
varit eller är nyanländ i Sverige. Studien berör i stort nyanlända elevers upplevelse av
ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Studien är en kvalitativ enkätstudie där 28 elever
deltog, eleverna har ett annat modersmål än svenska samt att det varit nyanlända elever
under grundskolans senare del, alltså årskurs 7-9. En nyanländ elev ska ha varit bosatt
utomlands och påbörjat sin skolgång efter ordinarie skolstart åk 1. En elev anses som
nyanländ i fyra år (Skolverket, 2019).
Enligt publikation från Skolverket (Skolverket, 2016) visar statistiken att trettio procent
av nyanlända elever inte når ett godkänt betyg i idrott och hälsa. Andelen motsvarande
elever med svensk bakgrund är fem procent. Har flerspråkiga elever svårare att förstå
undervisningen i ämnet idrott och hälsa eller är det andra aspekter som spelar in?
I en studie av Åke Huitfeldt, Passar jag in? från 2015, visar författaren på en mängd olika
faktorer som påverkar nyanlända elever och deras motivation till ämnet idrott och hälsa.
Huitfeldt menar på att en aspekt som bidrar till elevens förståelse för ämnet idrott och
hälsa är hur kommunikationen fungerar mellan läraren och elev (Huitfeldt, 2015, s.
112). Vilket i sin tur kan vara en bidragande faktor till elevens betyg. Något som
Skolverket uppmärksammar i en rapport. Skolverket presenterar att många elever med
utländsk bakgrund som startar sin skolgång efter ordinarie skolstart inte når behörighet
till gymnasiet på grund av att eleverna inte får de betyg som krävs (Skolverket, 2016).
Holmegaard och Wikström skriver att det ställs höga krav på elever när det gäller det
språkfärdigheter i skolan, olika ämnen med ämnesrelaterade begrepp kan bli
problematiskt för andraspråks elever. Samtidigt visar författarna att ämneslärare
ibland tycker att andraspråkselever kommer alltför tidigt in i ordinarie
ämnesundervisning (Holmegaard & Wikström, 2014, s. 540–545). Med andra ord
spelar elevernas språkfärdigheter en avgörande roll för hur de tar till sig
undervisningen. Detta måste lärare i olika ämnen förhålla sig till när de förklarar
ämnets innehåll för elever, läraren måste se till elevernas språkkunskaper och utifrån
det förklara lärandemål kunskapskrav. Det är viktigt att eleverna förstår vad som
krävs utifrån lärandemål och kunskapskrav för att ha en möjlighet att nå ett betyg i
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ämnet. Antonovsky skriver att människor behöver känna en känsla av sammanhang
genom meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet, vilket antagligen elever också
behöver känna i undervisningen. Utan detta kan det bli väldigt problematiskt för
eleven att ta till sig kunskaper i olika ämnen (Antonovsky, 2005).
Skolverkets kunskapskrav handlar om kunskaper och inte om att prestera ett visst
resultat på längdhoppet. I kollegiet har vi ställt oss frågor om hur nyanlända elever
förstår innehållet i ämnet idrott och hälsa. Är kunskapskraven begripliga? Upplevs
undervisningen och hanterbar och meningsfull? Förstår eleverna hur de blir
bedömda?
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2.

Bakgrund

2.1 Nyanlända samt flerspråkiga elever och betyg
Skolverket publicerade 2016 rapporten Invandringens betydelse för skolresultaten. Skolverket
har analyserat resultat från PISA, TIMSS och registerdata med uppgifter om elevers
bakgrund och behörighet till gymnasiet under 1998-2015. I rapporten visar Skolverket
på att elever med utländsk bakgrund har sämre skolresultat än elever med svensk
bakgrund. I rapporten visar Skolverket att elever som saknar gymnasiebehörighet ökat
från 10,6 till 14,3 procent, alltså en ökning på 3,7 procentenheter. Vidare visar
rapporten att cirka 85 procent av den ökningen är elever som invandrat till Sverige efter
ordinarie skolstart. (Skolverket 2016, s. 7). I rapporten skriver Skolverket att elever med
utländsk bakgrund som är födda i Sverige samt elever som invandrat innan ordinarie
skolgång har samma behörighetsgrad till gymnasiet som tidigare. Det betyder att denna
grupp inte påverkat rapportens resultat (Skolverket, 2016, s.24)
Skolverket menar på att skolan har fått större utmaningar i och med fler elever som
påbörjar sin skolgång efter ordinarie skolstart. I rapporten påpekar Skolverket att
resultatet av analysen skulle kunna tolkas som att skolan blivit sämre på undervisa elever
med utländsk bakgrund, men att så behöver det inte vara eftersom behörighetsgraden
för elever med utländsk bakgrund som påbörjar skolan i ordinarie skolgång förbättras.
Problemet ligger enligt Skolverket på att elever som påbörjar sin skolgång efter
ordinarie skolgång har färre antal år på sig att klara grundskolan samtidigt som allt fler
elever kommer från länder som har lägre utbildningsnivå, samt att elevernas modersmål
skiljer sig markant från undervisningsspråket vilket gör det svårare att förstå
undervisningen (Skolverket, 2016, s. 49).
2.2 Kursplan idrott och hälsa
Skolverket skriver i kursplanen för idrott och hälsa att:
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.
Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir
fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en
tillgång för både individen och samhället. (Läroplan för grundskola, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s.49)

Kursplanen består av en syftesdel, centralt innehåll och kunskapskraven. Nedan följer
en kort förklaring om de olika delarna i ämnets kursplan.
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2.2.1 Idrottsundervisningens mål
Målet för ämnet idrott och hälsa handlar om att eleven ska utveckla sin allsidiga
rörelseförmåga och ett intresse för fysisk aktivitet. Skolverket skriver att eleven ska få
möjlighet att möta olika slags aktiviteter i undervisningen, samt att eleven ska ges
möjligheter och förutsättningar att utveckla kunskaper om goda levnadsvanor och hur
den fysisk aktivitet förhåller sig till psykisk och fysisk välbefinnande (Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 49).
Eleven ska också få möjlighet att utveckla kunskaper i att planera och genomföra
samt värdera olika rörelseaktiviteter. Kunskaper gällande begrepp som beskriver
fysisk aktivitet samt ges förutsättningar att ta ställning till frågor som rör idrott, hälsa
och livsstil. En annan aspekt som Skolverket trycker på är att eleven ska få möjlighet
att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt till andra genom undervisningen
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017,
s. 49).
Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro
till sin fysiska förmåga. Samtidigt ska eleven utveckla förmågan att vistas i utemiljöer
vid olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv (Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 49).
Skolverket sammanfattar syftet med fyra förmågor:


Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.



Planar, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivitet
utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.



Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden
och miljöer.



Förebygga risker vid fysik aktivitet samt hantera nödsituationer på lan och i
vatten.(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:
reviderad 2017, s. 49).
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2.2.2 Centralt innehåll
Det centrala innehållet i ämnet idrott och hälsa är uppdelat på tre olika block. Det är
rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. I blocket som berör rörelse
ingår komplexa rörelser, lekar, spel, danser, simning och olika träningsformer så som
styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning (Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 51).
Inom blocket hälsa och livsstil handlar det bland annat om att sätta upp mål för fysisk
aktivitet, ord och begrepp för att samtala om upplevelser och effekter av fysisk
aktivitet, olika definitioner av hälsa, sambandet mellan rörelse, kost och hälsa
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017,
s. 51).
Blocket friluftsliv och utevistelse berör moment som orientering, friluftslivsaktiviteter,
allemansrätten, badvett och säkerhet vid vatten, kulturella traditioner i samband med
friluftsliv och utevistelse (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 41).
2.2.3 Kunskapskrav
Kunskapskraven är krav som eleverna bedöms efter. I ämnet idrott och hälsa bedöms
eleverna utifrån momenten som eleverna undervisas i. Ett exempel på kunskapskrav
är: ”Eleven kan delta i lekar spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och
varier och anpassar sin rörelse till viss del till aktivitet och sammanhanget.” (Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 53).
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3.

Tidigare forskning

3.1 Idrott med kultur och religion
Sara Högdin har undersökt hur familjers grundläggande religiösa och filosofiska
värderingar kan mottsätta sig vad som förmedlas i skolan. Högdin intervjuade rektorer
på olika skolor om hur skolan ställer sig till frågan om befrielse av enstaka moment i
utbildningen. Det författaren kom fram till var att skolorna har olika förhållinngssätt
till frågan om att ta bort moment i utbildningen för elever. I undersökningen var det
en skola som skiljde sig från mängden genom att skolan godtog föräldras intyg för
befrielse av moment i undervisningen utan en dialog med föräldrarna (Högdin, 2007 s.
9).
Författaren menar att skolan som tar emot intyg om att ta bort eller låta en elev avstå
från vissa undervisningsmoment undviker en diskussion med föräldrarna, på så sätt
slipper skolan motsättningar mellan personal och föräldrar. Högdin menar på att skolan
har ett tydligt föräldraperspektiv och låter föräldrarna ha en tydlig inflytande roll över
barnens skolgång. Personalgruppen har inte heller diskuterat vad det innebär för eleven
att inte få vara med på vissa av momenten i skolan (Högdin, 2007 s. 9)
Suzanne Lundvall presenterar en pilotstudie om ungdomar från etniska
minoritetskulturer och deras syn på idrott, fysisk aktivitet och skolämnet idrott och
hälsa. Pilotstudiens inriktning var att ge ett underlag till en mer omfattande studie kring
idrott och kön i mångkulturella samhällen. Studien var en intervjustudie där hon
intervjuade 32 ungdomar i ålder 12-18 år. Lundvall presenterar att viktiga analysfrågor
för studien har varit att få kunskap om hur olika mönster i idrott och fysisk aktivitet
uppstår och förs vidare (Lundvall, 2005, s. 256).
En annan studie som också gjorts angående ämnet idrott och hälsa på ungdomar från
minoritetskultur är Huitfeldts studie som gjordes 2015. Studien är en licentiatuppsats
med avstamp i nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisningen. Studien syfte
var att undersöka nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisningen. Huitfeldt
intervjuade sex nyanlända ungdomar i ålder 17-19 utifrån deras möten och erfarenheter
kring idrottsundervisningen i skolan. Huitfeldt sammanfattade studien med att visa på
att ungdomarnas uppväxt på olika sätt påverkade elevens syn på idrottsundervisningen
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i skolan. Han menade också på att det finns olika reella faktorer som också färgar
ungdomarnas syn så som ekonomi, hushållsarbete, kön och religion (Huitfeldt, 2015, s.
115-116). Något som också framkommer i Lundvalls studie är aspekterna som rör
religion och kön. Lundvall presenterar att flickor ser sin idrottsliga förmåga som sämre
eller långsammare än pojkar. Författaren trycker extra på att uppmärksamma gruppen
muslimska flickor som en minoritetsgrupp i ämnet idrott och hälsa. Hon påpekar att
eventuella begränsningar för deltagande i idrott och fysisk aktivitet ligger på
närområdets begränsningar samt synen på vad flickor och pojkar tillåts delta i (Lundvall,
2005, s. 267-268). En annan aspekt som framkom i intervjuerna som Huitfeldt
presenterar är att eleverna också visade på en bristande av förståelse till styrdokumenten
och Huitfeldt menade på att det kan vara en av faktorerna varför nyanlända elever inte
når betyg i ämnet (Huitfeldt, 2015, s.112).
3.2 Hälsa
Annika Ahlberg har i en studie studerat hur niondeklassare ser på hälsa i ämnet idrott
och hälsa. Studien är en kvalitativ studie där studiens syfte var att tolka och försöka
förstå elevernas syn på hälsa. Studien bestod av inledande enkäter på 53 elever,
fokusgrupper på 26 elever samt avslutande enkäter där 48 elever deltog. Ahlberg
kommer fram till att eleverna har god förståelse för hälsa, hon skriver att med god
förståelse kan eleverna redogöra för ett flertal aspekter och hur dessa påverkar hälsa. I
studien framkommer det även att eleverna vill lära sig mer om hälsa kopplat till fysiska
aspekter samt hur man förbättrar sin psykiska hälsa. Till sist lyfter Ahlberg fram att
hälsoundervisningen inte handlar om pedagogiskt upplägg utan mer om att förstå elever
och deras självbild. (Ahlberg, 2016, s. 28–35).
3.3 Kontakten med idrott
I en artikel från Krister Hertting och Inger Karlefors berättar sex nyanlända barn om
sina upplevelser och kontakt med idrott. Författarna skriver att det är svårt att få
kontakt med idrotten i Sverige. Oftast hamnar barnen på en åskådararena istället för att
delta i idrotten. Artikeln lyfter fram att trots politiska intentioner är det svårt för barnen
att komma i kontakt med idrotten på en formell arena och trots att barnet fått kontakt
med en förening är det inte självklart att barnet får vara med och utöva fysisk aktivitet.
Enligt författarna är det en utmaning för det svenska systemet att möta dessa barn och
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ungdomar från en annan kultur. Det krävs förståelse, känslighet och flexibilitet hos
föreningar och idrottsrörelser men att det kommer gynna både föreningar och barn
som vill delta inom idrotten.(Hertting & Karlefors, 2012, s. 10-13). Detta är något som
också Lundvall visar med sin pilotstudie att skolans idrottsämne har en stor inverkan
på ungdomars möjlighet till fysisk aktivitet. Lundvall skriver att ur ett
bildningsperspektiv innebär det att skolan och läraren har ett särskilt ansvar att se till
att eleverna får tillgång och möjlighet att ta till sig kunskap i idrott och andra
kroppsövningsformer. (Lundvall, 2005, s. 256).
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4.

Syfte

Syftet med den här studien är att beskriva den förståelse som nyanlända elever har
av ämnet idrott och hälsa.

5.

Frågeställning

Ovanstående syfte besvaras genom följande frågeställningar:


Hur beskriver nyanlända elever sin upplevelse av ämnet idrott och hälsa?



Hur beskriver nyanlända elever sin förståelse av ämnet idrott och hälsas innehåll
sett till begreppen begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet?
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6.

Teoretisk utgångspunkt

Den teoretiska utgångspunkten för denna studier är hämtad från Aron Antonovskys
myntade begrepp KASAM. Antonovsky utvecklade en teoretisk modell för att kunna
mäta och förstå känslan av sammanhang. Antonovsky menar för att förstå olika
situationer måste situationerna vara begripliga, vi måste kunna hantera dem och de
måste vara meningsfulla. Det kan vi sammanfatta med tre begrepp: begriplighet
meningsfullhet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005 s. 44-46).
Antonovsky menar på att begriplighet kan förklaras i vilken utsträckning man känner ett
inre och yttre stimuli. Informationen måste vara ordnad, sammanhängande,
strukturerad och tydlig. Antonovsky skriver också att en människa med hög känsla av
begriplighet vill att informationen som han eller hon kommer möta i framtiden är
förutsägbar eller att den går att ordna (Antonovsky, 2005, s. 44). I en vidare förklaring
av Antonovskys teori skriver Larsson och Meckbach i boken Idrottsdidaktiska
utmaningar att begriplighet är motsatsen till situationer som inte går att förklara och
situationer som kan te sig slumpmässiga. I undervisningen kan en situation som är
begriplig visa sig i vad det är för moment som ska genomföras och att momentet är
planerat på ett sådant sätt så situationerna inte ter sig slumpmässiga. Larsson och
Meckbach skriver att begriplighet kan kopplas till de didaktiska frågorna vad och varför
just dessa moment. Läraren måste planera vad som ska genomföras under lektionen
samt vilka moment och varför momenten ska genomföras. En aspekt som författarna
trycker på är att misslyckanden kommer kunna ske under begriplighetsaspekten, men
så länge momenten är planerade med utgångspunkt ur didaktiska frågorna var och
varför är situationen inte slumpmässig. Det kommer ge eleven en förståelse för
momentet som ska genomföras och situationen blir då begriplig (Larsson &
Meckbach, 2014, s. 190).
Antonovsky formulerar den andra komponenten av tre som hanterbarhet. Författaren
menar att hanterbarhet kan definieras som till vilken grad man upplever att resurser
står till förfogande för att kunna möta de krav som ställs av stimuli. Han skriver också
att ”Ställs till förfogande” kan tolkas som att det är vilka resurser som är under
personens egen kontroll eller som kontrolleras av andra i personens omgivning så
som hustru, vänner eller kollegor. Enligt Antonovsky så har människor med hög
känsla av hanterbarhet svårt att känna sig som ett offer för omständigheter eller tycka
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att livet är orättvist (Antonovsky, 2005, s. 45) Larsson och Meckbach skriver att
hanterbarhet innebär att man har möjlighet och verktyg för att möta utmaningarna
man ställs inför. I undervisning innebär det att eleven upplever sig ha tillgång till sina
egna och andras verktyg, vilket innebär att ge eleverna möjligheter till att utnyttja sina
fysiska, psykiska och sociala verktyg för att kunna delta i aktiviteten. Det krävs att
läraren har en god kontroll över elevernas personliga verktyg, så att undervisningen
planeras så alla elever har en möjlighet till att lyckas. Frågan som läraren måste
fundera över är hur läraren organiserar undervisningen så att eleverna kan använda sig
av sina resurser (Larsson & Meckbach, 2014,s. 192).
Den sista komponent som Antonysky myntat inom KASAM är meningsfullhet. Med
meningsfullhet menar författaren att det är en motivationskomponent. Personer med
ett starkt KASAM visade alltid på att det fanns områden i livet som var viktiga och
som engagerade dem, något som helt enkelt hade en betydelse för dem. Författaren
påpekar samtidigt på att det i regel var utmaningar som var värda att känslomässigt
engagera sig i. Livet har en känslomässig innebörd och en del av problemen som
uppstår är värda att investera energi i (Antonovsky, 2005, s. 46). Larsson och
Meckbach vidareutvecklar begreppet meningsfullhet genom att förklarar att det
handlar om en positiv förväntan på livet och att man möter utmanande situationer
skriver Larsson och Meckbach. Situationerna som man möter ska vara värda att
investera ett känslomässigt engagemang och intresse i, detta för att situationerna ska
kännas meningsfulla. I undervisningssammanhang innebär det att skapa olika
situationer och lärprocesser som är meningsfulla för eleverna. Larsson och Meckbach
menar att det är en komplicerad och svår pedagogisk utmaning eftersom det som kan
vara meningsfullt för en elev kan upplevas meningslöst för en annan. Ett exempel
som Larsson och Meckbach lyfter fram är att om en elev spelar fotboll i en
idrottsförening så finns en risk att eleven förväntar sig att undervisningen ska vara
likadan som aktiviteterna i idrottsföreningen. När undervisningen inte är lika kan det
kännas meningslöst för eleven. Eleven kan då förvänta sig att målet för aktiviteten är
att vinna medan läraren kan ha ett annat mål med aktiviteten såsom utveckla och öva
på komplexa rörelser Meningsfullhet är svårt att koppla till någon specifik fråga utan
begreppet bygger istället på ett samspel mellan de didaktiska frågorna när det gäller
meningsfullhet för eleven (Larsson & Meckbach, 2014, s. 192).
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En aspekt som författarna Larsson och Meckbach belyser är det inte bara räcker att
utforska de fysiska reaktionerna på idrott, utan även upplevelser av det egna jaget,
attityder, känslor och sociala relationer kan integreras i undervisnigne och på så sätt
nå ett helhetsperspektiv på idrott och hälsa där kropp och själ ses som ett och inte
uppdelat.
I den föreliggande studien kommer Antonvskys begrepp begriplighet, hanterbarhet
och meningsfullhet genomsyra studien.

15

7.

Metod

Studien är en kvalitativ enkätstudie som bygger på öppna frågor om nyanländas
upplevelse av ämnet idrott och hälsa på grundskolan senare del, årskurs 7-9. De
tillfrågade eleverna har under årskurs 7-9 varit nyanlända elever och deltagit i ämnet
idrott och hälsa.
I studien har det övervägs att använda begreppet flerspråkiga elever men valt att
behålla begreppet nyanlända elever för respondenterna, dels för att eleverna någon
gång räknats som nyanlända elever samt att begreppet flerspråkiga elever är ett brett
begrepp då det också kan hänvisa till elever som är födda i Sverige men har ett annat
modersmål. Studien följer definitionen av nyanländ elev på samma sätt som
skolverket definierar begreppet nyanländ som ”en nyanländ elev är en någon som varit
bosatt utomlands och nu bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie
terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter 4 år i skolan räknas inte eleven som nyanländ
längre.”(Skolverket, 2019).
7.1 Tidigare forskning
I studien presenteras tidigare forskning från två databaser, Swepub och ERIC.
Databaserna valdes för att de samlar forskning från svenska lärosäten respektive
internationell forskning inom pedagogikämnet. Sökorden som har används i
databaserna är: Idrott och hälsa, nyanlända elever, flerspråkig elever, svenska som andraspråk,
second language och Physical education. Sökord valdes utifrån studiens innehåll och ämne.
Sökorden söktes var för sig och i kombination med varandra då det fungerade ihop.
Ex: ”Idrott och hälsa” respektive ”idrott” och ”hälsa”. En viktig aspekt i sökandet av
tidigare forskning är att studierna som söktes fram ska vara referee granskade och inte
tidigare än 2011 då den nya läroplanen Lgr 11 blev aktuell i grundskolan. En aspekt
som varit problematiskt vid sökning av tidigare forskning är avsaknaden av studier
inom ämnet. Skolverket presenterade en hel del rapporter som berör delar av ämnet
som studien syftar till men rapporter räknas inte till tidigare forskning och presenteras
därför i studien under rubriken bakgrund.
I Sökningen efter tidigare forskning sammanföll studier och tidigare forskning med
liknande ämnen eller perspektiv vilket medförde att det krävdes en sållning efter
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sökningen. Materialet som hittades i sökningen i de olika databaserna men som aldrig
aktuell för studien sållades bort efter förutbestämda kriterier. Dessa studier sållades
bort eftersom det hade ett lärarperspektiv, alltså hur läraren ser på flerspråkiga och
nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa. Det var aldrig aktuellt för studien eftersom
det är elevens perspektiv som lyfts fram i undersökningen. Andra variabler som
sållades bort var hur flerspråkiga och nyanlända elever såg på andra ämnen än idrott
och hälsa, med andra ord skulle tidigare forskning ha koppling till ämnet idrott och
hälsa.
7.2 Datainsamling
Undersökningsgruppen för studien studerar i en gymnasieskola i norra Sverige. Skolan
har cirka 140 elever varav hälften är flerspråkiga elever. Skolan har sex olika program
och

ett

utav

dessa

program

är

introduktionsprogrammet

(IM)

där

undersökningsgruppen ingår.
Undersökningsgruppen för studien är elever som någon gång under sin årskurs 7-9
varit nyanlända elever. Eleverna ska ha studerat ämnet idrott och hälsa på grundskolans
senare del (åk 7-9) samt kunna göra sig förstådd på det svenska språket. Problematiken
för undersökningsgruppen är just det svenska språket och det skulle kunna medföra att
undersökningsgruppen blir begränsade i sina svar i studien. Den potentiella
problematiken med respondenternas språkkunskaper och bristande förmåga att
uttrycka sig visade sig inte vara ett reellt problem. Visserligen förekom språkliga
misstag, såsom stavfel och fel ordföljd men sammanhanget gjorde det tydligt vad som
avsågs. T.ex. ”sprenga” som springer, ”Det var jag upplevde positivt fotboll” som det jag
upplevde positivt var fotboll och ”… och säga saker som jag har aldrig gurt innan” som och
säga saker som jag aldrig gjort innan.
Metoden för studien är en kvalitativ studie i form av en enkät med öppna frågor.
Besvarande av enkäten har skett under ledning av den som ansvarar för studien. Under
svarstillfället för enkäten fanns möjlighet att ställa frågor och få förtydliganden på
enkäten för respondenterna. Det gav undersökningsgruppen möjlighet att ställa frågor
eller få förtydligande i vissa avseende kring studien (Patel & Davidson, 2008, s. 69). Det
är också något Trost trycker på i Enkätboken, där han menar att ansvarig för enkäten
ska finnas till hands för undersökningsgruppen under svarstillfället (Trost, 2016).
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Enkäten har en hög grad av struktur genom att de svarar på exakt samma frågor men
låg grad av standardisering då enkäten innehåller öppna frågor så att de hela tiden svarar
med sina egna formuleringar (Patel & Davidson, 2008, s. 72).
Precis som Patel och Davidson trycker på i boken Forskningsmetodikens grunder är det
viktigt att undersökningsgruppen informeras om individens roll samt enkätens syfte.
Enkäten är anonym vilket innebär att det varken finns namn, nummer eller någon
annan möjlighet till att identifiera vem som har svarat på enkäten (Patel & Davidson,
2008, s. 70). All denna information presenteras för undersökningsgruppen innan
enkäten påbörjas.
Enkäten består av 12 frågor och besvaras på dator. Undersökningsgruppen blir tilldelad
en webbadress där individen loggar in och svarar på frågorna. Webbformuläret är
framtaget utifrån tjänsten Sunet Survey.
Enkäten är konstruerad efter vad Patel och Davidson kallar en omvänd tratt-teknik.
Tekniken innebär att ställa specifika frågor i början för att sen övergå till mer öppna
frågor. Författarna beskriver att det är en teknik som oftast används då man vill ta reda
på intervjupersonernas inställning till något och inte förväntar sig att individerna ska ha
en bestämd åsikt. Den omvända tratt-tekniken hjälper individerna att tänka igenom
området och skapa sig en uppfattning samtidigt som de svarar på frågorna (Patel &
Davidson, 2018, s. 74).
Som tidigare påtalats i enkäten så har språkvariabeln varit en problematisk aspekt,
eftersom undersökningsgruppen har bristfällig förståelse för det svenska språket och
det har underlättas för respondenterna genom att enkäten utformats med enkla frågor
som ger deltagarna möjlighet till att förstå frågan. Samtidigt fanns möjlighet för eleverna
att ställa frågor om enkäten under svarstillfället. Detta för att kunna förtydliga frågor i
enkäten som respondenterna hade, vilket Trost trycker på. En annan aspekt som Patel
och Davidson också framhäver som en viktig i utförandet av enkäter är: ”När vi
formulerar våra frågor måste vi också tänka på vilket språk vi använder. Den som ska svara på
frågorna måste dels förstå frågornas innehåll, dels uppfatta frågan på det sätt som var meningen.”
(Patel & Davidson, 2018, s. 74-75).
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7.3 Analysmetod
Enkätsvaren har analyserats med hjälp av begreppen begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet som hämtats från Antonovskys teorier om att KASAM, känsla av
sammanhang (Antonovsky, 2005, s. 43).
Analysbegreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet applicerades ett i taget
på enkätsvaren utifrån en kvalitativa innehållsanalys (Braun & Clark, 2006). I andra
steget av analysmetoden delades svaren in kategorier som utmejslades utifrån
enkätsvaren och begreppen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Med begriplighet avses i den här studien uttryck för att förstå vad som ska göras och
varför i det didaktiska sammanhanget. Frågor som kan kopplas till denna komponent
är ”Vad uppfattar du att du lärde dig på högstadiet i ämnet idrott och hälsa? Berätta om hur du
uppfattade undervisningen i idrott och hälsa under årskurs 7-9?”. Där frågorna belyser vad
eleven anammade för kunskaper i ämnet idrott och hälsa och kopplas till begriplighet
genom att eleven förstod vad och varför aktiviteten genomfördes. Exempel på detta är
uttryck som ”Jag lärde mig att vilka träna är dålig för kroppen” samt ”
kunskapskraven svår förstå, läraren prata lite varför.”
Med hanterbarhet avses i den här studien uttryck för vilka verktyg och hur eleven ställs
till förfogande för sina egna och andras verktyg för att möta utmaningen som eleven
fått. Komponenten hanterbarhet kan besvaras via frågor som: ” Berätta om hur du
uppfattade undervisningen i idrott och hälsa under årskurs 7-9? Hur upplevde du olika aktiviteter i
ämnet idrott och hälsa i årkurs 7-9?” Frågorna kopplas till hanterbarhet hur läraren gav
möjlighet till eleven att utnyttja sina eller andras verktyg och förmågor att lyckas.
Exempel på detta är uttryck som ”Idrott och hälsa är gemensam” och ”…
samarbetade med olika klasskamrater dessutom lekte man lekar med många”.
Med meningsfullhet avses i den här studien uttryck att skapa olika situationer och
lärprocesser som är meningsfulla för eleverna. Meningsfullhet landar i frågor som:
”Kan du beskriva något du har lärt dig i ämnet idrott och har som du har haft användning av
utanför skolan? Kan du beskriva något som du har lärt dig i ämnet som du har användning av i
framtiden?”. Det speglar sig i hur läraren lyckas att skapa meningsfulla lärprocesser som
eleven upplevde som begripliga och hanterbara. Exempel från enkätsvar som svarar
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på detta begrepp är uttryck som ”det ska vara ett ämne för att det är lärorikt ämne
och där lär man känna alla andra i klassen lite bättre och det är som rast men lite
roligare tycker jag”, ”det är bra för kroppen och hjärna och man blir frisk, det var
rolige och fantastiskt.”.
Genomförandet av analysen på enkätsvaren analyserades efter (Braun & Clark, 2006)
tematiskt analys. Första delen innebar att färgkoda alla frågor och svar så att frågorna
gick att härleda till svaren. Svaren till en viss fråga koda des i samma färg, och en annan
färg till en annan fråga och så vidare. Svaren från enkäten skrevs sedan ut på A4 papper
och klipptes isär till textremsor där ett svar från en respondent fanns på en textremsa.
När alla svaren var utklippta till textremsor satte analysarbetet igång. Svaren ordnades
i tematiska grupper utifrån innehållet samtidigt som färgkoden visade vilken fråga som
svaret tillhörde. När väl temana började mejslas fram kategoriserades dessa svar i
begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samtidigt som temat blev en
underrubrik till begreppen. I vissa teman följde även underteman som berörde samma
ämne men behövde preciserar än mer än den övergripande rubriken. När rubriken och
teman var satta beskrevs varje tema med text och exempel utifrån respondenterna svar.
7.4 Metoddiskussion
Denscombe skriver att bra forskning bygger på data av god kvalité, om det råder tvivel
på kvalitén på data kan studiens trovärdighet och resultat ifrågasättas. Denscombe
påpekar att det är två aspekter som används för att diskutera den insamlade datan. Det
är trovärdighet och tillförlitlighet (Denscombe, 2018, s. 386-388). Trovärdigheten
mäter studiens relevans och i denna studie innebär det att enkäten ställer rätt frågor för
att kunna svara på studiens syfte. Denscombe skriver att validiteten i data beror på att
man ställer rätt frågor och samtidigt får in rätt svar, om respondenten medvetet gör fel
blir svarsprecisionen och noggrannheten för studien bristfällig. Detta kan kontrolleras
genom att insamlad data kontrolleras innan analys så inga tvivel råder för systematiskt
snedvridning. Om en systematisk snedvridning skulle upptäckas skulle det kunna tyda
på dåliga frågor eller bristfälliga svar (Denscombe, 2018, s.388). I denna studie
kontrollerades insamlad data innan analysprocessen för att undvika det Denscombe
diskuterar i trovärdighetsbegreppet.
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Tillförlitlighet som också kallas för reliabilitet mäter studiens tillvägagångsätt. Studiens
tillförlighet ökar genom en tydlig förklaring om hur studien ha genomförts skriver Trost
i Enkätboken. Denscombe påvisar att en svaghet i kvalitativa studier är att forskarens
”jag” ofta är en del av mätinstrumentet i kvalitativ studie, det betyder att studien är svår
att replikera och att en annan forskare skulle få exakt samma resultat när han eller hon
genomför studien igen och det måste forskaren vara medveten om (Denscombe, 2018,
s. 420-422). Denscombe skriver att det finns sätt att förekomma detta problem genom
en tydlig redogörelse för metod och analys som anammats i studien (Denscombe, 2018,
s. 420-422). För att ge studien en hög tillförlighet presenteras en noggrann genomgång
av de olika delarna i studien samt hur datainsamling och analysen har gått till.
I Enkätboken lyfter Trost fram att reliabilitet mäts via fyra komponenter: Kongruens,
precision, objektivitet och konstans. Kongruens handlar om likheten mellan frågor som
avses mäta samma sak. Precision handlar om hur intervjuaren eller svaranden registrerar
svaren. Trost skriver att objektivitet handlar om skilda intervjuares sätt att registrera
svar och om det registrerar på samma företeelse är objektiviteten hög. Konstans lyfter
fram tidsaspekten och attityden. Reliabiliteten blir hög om alla uppfattar frågan på
samma sätt. Trost menar på att istället för att använda sig av krångliga ord och
negationer som gör att en hel del av respondenterna missuppfattar frågan ska man
använda sig av enkla satser med begripliga och vanliga ord (Trost, 2016, s. 64). Dessa
delar togs hänsyn till när enkäten för studien skapades. En annan del som Trost pekar
på är objektiviteten om hur skilda intervjuare valt att registrera svaren och i denna studie
har jag valt att inte ändra språket på respondenternas svar, dels för att språket är så pass
tydligt att det fortfarande är möjligt att förstå vad respondenten menar.
Att ta i beaktande är att svaren på enkäten kan vara något modifierade av
respondenterna eftersom studiens författare presenterades sig som lärare i ämnet
idrott och hälsa innan respondenterna svarade på enkäterna. Det medför att vissa
respondenter kan ha påverkat sina svar och svarat det respondenten tror eller vill att
studiens författare vill att respondenten ska svara.
7.5 Forskningsetiska principer
Studien har följt de fyra etiska principerna. Informationskrav – innebär att
respondenterna ska informeras om studiens syfte och vad som ingår i studien.
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Informationskravet innebär också att deltagarna ska informeras om att deltagandet i
studien är frivilligt och att respondenten kan hoppa av undersökningen när som helst.
Detta skedde i studien genom att respondenterna meddelades muntligt och i textform
innan enkäten om att det var frivilligt att delta i studien. Samtyckeskrav – innebär att
respondenterna ska lämnat sitt samtycke om att delta i studien. Det innebär att
respondenterna har rätt att själv bestämma om sin medverkan i studien. Att studien
var frivillig försäkrades genom att respondenterna hade möjlighet att avstå studien
och informerades om detta både muntligt och skriftligt innan enkäten skulle besvaras.
Innan respondenterna svarade på enkäten fick de läsa igenom en kort
informationstext:
Genom att du svarar på den här enkäten tillåter du att jag använder dina svar som en del av
mitt examensarbete. Du kommer att vara anonym och inte heller skolan kommer att nämnas.
Att delta är helt frivilligt. Efter att arbetet godkänts kommer all data att raderas. Tack för
din hjälp!

Konfidentialitetskravet – innebär att de insamlande uppgifterna i största möjliga mån
förvaras så ingen obehörig kan komma åt dem. Detta försäkrades genom rådfrågning
hos IT-supporten på Högskolan Dalarna som rekommenderade Survey Sunet tjänst
för att skapa och genomföra webenkäter. Tjänsten från Survey Sunet är ett verktyg
som bland annat forskare, studenter och lärare kan använda sig av för att skapa
webenkäter och tillåter inte obehöriga komma i kontakt med källmaterialet.
Nyttjandekravet – innebär att uppgifterna som samlas in endast får användas i
forskningsändamålet, det vill säga att insamlat material inte kan lånas ut för uppsatsen
blivit godkänd. Respondenterna blev samtidigt informerade om att datan från
webenkäter sammanställs till en uppsats på Högskolan Dalarna och att de har
möjlighet att få läsa den färdiga uppsatsen.
Principerna har förklaras för respondenterna i studien via ett informationsbrev och en
muntlig genomgång innan enkäten påbörjades.
I riktlinjer med forskningsetiska principerna har studiens syfte informerats via en
brevtext till webbenkäten samt muntligt till respondenterna. Kvale och Brinkmann
kallar detta för ett informerat samtycke (Kvale, 2009, s. 87-90). Informationsbrevet
som respondenterna har fått tagit del av är en försäkran om att respondenterna blivit
informerad om de forskningsetiska principerna som rör studien, alltså frivilligheten,
samtycke, konfidentialitet och anonymiteten. Informationen i missivet och i
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informationsbrevet har också getts till respondenterna muntligt innan webbenkäten
delades ut. Respondenterna har också tagit del av information kring
konfidentialitetskravet och att studien inte nämner platser, orter, skolnamn eller namn
på respondenter utan att all sådan information är avidentifierad. Respondenterna har
fått tagit del av att den insamlade data kommer utgöra en del av en examensuppsats i
ämnet idrott och hälsa samt att inga fler personer kommer ta del av enkätsvaren än
författaren och att all insamlad data kommer förstöras när examensuppsatsen blivit
godkänd.
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8.

Resultat

I den här delen presenteras enkäterna och studiens resultat i form av olika teman som
framkommit under analysen från respondenternas svar. De olika teman som
presenteras i resultatet är framtaget utifrån de tre begreppen begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet som ingår i studiens teoretiska utgångspunkt av
Antonovskys och bygger på begreppet KASAM (känsla av sammanhang). Begreppen
från KASAM genomsyrar studien och de olika temata presenteras som övergripande
rubriker: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Under rubriken begriplighet berörs
följande tema: Hälsa, Undervisning, Nyvunna uppfattningar av ämnet idrott och hälsa
och Tidigare erfarenheter av ämnet. Hanterbarhet berör följande tema: Samarbete.
Meningsfullhet berör temata: Meningsfullhet som uttrycks med hjälp av motivation,
meningsfullhet som uttrycks med hjälp av viss aktivitet och brist på KASAM
(Antonovsky, 2005, s. 49)
8.1 Begriplighet
Begriplighet är där flest temata går att koppla samman till, samt att många av
respondenternas svar härleds till hälsa och träning. Begriplighet presenteras i sex olika
teman och i ett fåtal av dessa teman bryts temat ner till en kategoriseringar för att
förtydliga respondenternas svar. Begriplighet handlar om hur eleven upplever de
didaktiska frågorna vad och varför moment genomförs samt hur de upplever
undervisningen i ämnet idrott och hälsa.
8.1.1 Undervisning
Här presenteras respondenternas svar i form av en tabell där respondenterna har fått
svarat på olika moment som är vanligt förekommande i ämnet idrott och hälsa.
Respondenterna svarade om de deltog, om de uppfattade varför de skulle göra detta
moment och om de förstod hur kunskapskraven och bedömningen gick till.
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Tabell 1.1
Aktivitet

Lek och spel
Simning
Dans
Orientering
Friluftsliv
Friidrott
Teori om hälsa
Bollspel

Ja, jag deltog

Ja, jag
uppfattade varför
jag skulle göra
detta moment.

23
25
24
16
15
20
19
23

13
19
12
11
5
8
12
12

Ja, jag
uppfattade
kunskapskraven
och hur lärarens
bedömning gick
till.
11
16
9
6
5
13
8
10

Många utav respondenterna har deltagit i aktiviteterna som presenterades i enkäten.
Ett tydligt mönster som går att skönja utifrån tabellen är att antalet svarande sjunker
vid varje steg till höger kolumnerna. Ett tydligt exempel på detta är vid lek och spel.
Där är det färre än hälften av respondenterna som förstår hur bedömningen gick till
när de deltog i aktiviteten. Detta är genomgående på många av aktiviteterna och störst
skillnad är det på momenten orientering och friluftsliv, där tycks begriplighet vara
svår för respondenterna att förstå. Antonovsky menar på att känna begriplighet
behöver individen känna ett inre och yttre stimuli som är förnuftsmässigt gripbara
och att informationen har en struktur (Antonovsky, 2005, s. 44). I momenten
orientering och friluftsliv är det cirka en tredjedel av respondenterna som förstår hur
kunskapskrav och bedömning gick till i grundskolans senare del. Respondenterna kan
upplevt att informationen för bedömningen inte var strukturerad och fick då ingen
begriplighet för dessa två moment. Det är bara inom ett moment som det särskiljer
sig från den nedåtgående trenden i skalan och det är svaren som gäller momentet
simning. Även där är det färre elever som förstår bedömningen och kunskapskravens
betydelse för undervisningen men skillnaden mellan antal deltagare och antal som
förstår skillnaden är minst inom detta moment. Där upplever sig större delen av
respondenter som deltagit i undervisningen att det har kunskap och begriplighet vad
som förväntas av dem för att klara i momentet.
Friidrotten är ett moment som sticker ut utifrån att det är fler respondenter som
förstår kunskapskraven och bedömningen men respondenterna förstod inte varför
momentet genomfördes. Anledning till det går bara spekulera i och det kan vara att
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respondenterna inte förstod frågan gällande ”friidrott” eller att momentet inte varit
uttalat som ett enskilt moment i ämnet idrott och hälsa för respondenten. Troligtvis
handlar det om en språklig miss där respondenten inte tolkat frågan så som frågan var
menad att ställas, men för att säkerställa detta måste man fråga respondenterna om
detta via intervjuer eller mer djupgående enkäter inom detta ämne.
8.1.2 Bedömning och kunskapskrav
Genom temat som berör förståelsen för bedömningen och kunskapskraven
presenterades en negativ bild från respondenternas sida. Den stora massan av
respondenterna påpekar bara negativa aspekter kring lärarens roll i betygsättning och
bedömning. Respondenterna skriver att nivån på undervisningen och lektionerna var
lägre än nivån på skolans andra ämnen, samtidigt som andra även påpekar att de inte
hunnit lära sig några saker under årskurs 7-9.
Flera respondenter påpekar hur svåra kunskapskraven är och bristande dialog med
läraren i ämnet. Läraren har inte lyckats förmedla kunskapskraven eller hur
respondenterna blev bedömda: ”bra roligt lärorikt men ibland blir det fel bedömning och man
bli besviken på lärare men annars det är bra”, ”Men fik ej bedömning”, ”Kunskapskraven svåra
att förstå, läraren pratade lite” och ”Läraren glömde prata om bedömning.”
Respondenterna berättar att undervisningen är bra, rolig, lärorik men att de blev
besvikna på bedömningen samt att kunskapskraven är svåra att förstå. Brist på
förståelse för styrdokumenten är även en aspekt som Huitfeldt lyfter fram i sin studie,
där han menar på att det kan vara en faktor till varför nyanlända elever inte når betyg i
ämnet (Huitfeldt, 2015, s. 112). Läraren lyckas inte göra aktiviteten begriplig då
respondenterna inte förstår varför aktiviteten genomförs. Det visar även tabellen ovan
där det är flera respondenter som deltar i undervisningen i olika moment men färre
respondenter som förstår varför momentet utfördes och ännu färre som förstår
kunskapskraven samt hur bedömningen gick till.
Frågan om vad respondenterna upplevde negativt med ämnet idrott och hälsa så
svarade ett fåtal respondenter att bedömningen och att förstå språket var
problematiskt. Det kan också vara en aspekt i förståelsen för kunskapskraven och
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bedömningen. En enda respondent lyfter fram betyget som en positiv upplevelse av
ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9. Respondenten svarar att:
Ja bland annat betyg och för hälsa och hur man ska har kläder om man ska till fjället eller
utflykt.

8.1.3 Hälsa
Hälsa är ett tema som återkommer i respondenternas svar. De flesta respondenter
nämner ordet hälsa i sina enkätsvar. Hälsa är ett begrepp som återfanns i många svar
och en sak som blev väldigt tydlig under analysen av detta tema var att begreppet
hälsa hade två betydelser för respondenterna. En betydelse där hälsa handlade om att
vara hälsosam och den andra betydelse där hälsa handlade om en välfungerande
kropp. Det medförde att temat delades in i två olika kategorier i studien. En rubrik
blev Psykisk hälsa och den andra döptes till Fysisk hälsa.
8.1.4 Psykisk hälsa
Många av respondenterna uttrycker sig i sina svar att ämnet idrott och hälsa är viktigt
för att det är bra för hälsan. När respondenterna utvecklar sina svar vad som är bra
för hälsan och vad det har lärt sig under ämnet i grundskolan svarar flertal
respondenter om kost.
Nu fattar jag vad man äta så blir bra för hälsa så vi kan inte vad som häls annars bli sjuk

Respondenternas svar tyder på att de har tagit till sig kunskaper av de teoretiska
delarna i ämnet idrott och hälsa. Det gäller delarna som handlar om kost för att
undvika att bli sjuk. Respondenterna svarar i stort att mat och kost är viktigt för
kroppen. Exempelvis påpekas det i svaren att äta mycket fet mat och olja inte är bra
för kroppen samt vilken mat som är bra eller inte. Ett exempel på detta är:
…Man fick lära sig mycket bra saker som t.ex. kost och vilket vi kan använda oss av i
framtiden när man ska handla kanske inte köpa snabbmat så ofta och varför det inte är bra.

Detta exempel visar att han eller hon som svarat tagit till sig kunskapen från
undervisningen och upplever den som begriplig eftersom respondenten både förstår
vad och varför. Vad genom att respondenten förstår momentet som de arbetet med.
Varför genom att han eller hon förstår att momentets innebörd samtidigt som
respondenten tagit till sig kunskaper om kost som har ett samband till ett välmående.
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Det är några få respondenter som nämner att idrott och hälsa är bra för hjärnan. Ett
svar lyder:
Att det är bra för psykologi, och det skulle bli jobbig att ha inte idrott på skolan, på idrott
eleven kan träna och det bra för vår hälsa och det hjälper oss att kunna lära oss mer.

Samtidigt som två andra respondenter har svarat: ”det är bra att man har idrott i skolan,
för att det är bra för kropp och hjärna.” samt ”det är bra för kropp och hjärna och man blir frisk,
det var rolige och fantasikt.” Dessa svar tyder på att respondenterna också anser att idrott
och hälsa inte bara handlar om den fysiska delen utan även det psykiska måendet.
Några av respondenterna lyfter fram att ämnet är viktigt för hälsan i ett bredare
perspektiv, alltså inte bara för att kroppen som ska må bra, utan även det psykiska
måendet är viktigt.
Respondenternas svar tyder på att momentet hälsa har varit begripligt för dem.
Skolverket lägger vikt i ämnets syftestext där skolverket skriver att eleven bland annat
ska utveckla goda levnadsvanor vilket respondenterna uttrycker i citaten ovan.
Skolverket berör även dessa delar i det centrala innehållet via sambandet mellan
rörelse, kost och hälsa, vilket också avspeglar sig i respondenternas svar (Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 49-51).
8.1.5 Fysisk hälsa
Begripligheten presenteras genom att ett flertal utav respondenterna anser att idrott
och hälsa är ett ämne där fokus ligger på hälsa genom ett kroppsligt perspektiv. Enligt
en del av svaren i enkäten finns mönster där man ser att respondenterna anser att god
hälsa är en tränad kropp och genom en tränad kropp förstår eleven ämnet.
jo det är jätte bra för kroppen om man tränar så bli man hälsosam men ska få väldigt bra
kropp eller sexpack…

Detta är ett tydligt exempel på att en tränad kropp anses vara bra och hälsosam. En
annan respondent svarade på liknande sätt:
min hälsa och kropp blir perfekt

Svaren från respondenterna ovan tyder på att de tycker att ämnet idrott och hälsa blir
begripligt genom träning och att de har uppnått målet att vara hälsosam när kroppen
blir perfekt eller när magrutorna syns. Några andra respondenter har varit inne på
samma bana men också tillagt att det är viktigt att leva länge och hålla sig frisk:
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Absolut att idrott är bra man kan ha fint kropp, hälsosam också så kan man leva längre.

Andra respondenter har varit inne på samma bana men fokus på hälsosam har
handlat mer om att inte bli sjuk och att lära sig att träna på ett bra sätt. Två utav
respondenterna uttryckte sig i sina svar att det är viktigt att lära sig att träna bra för att
hålla sig frisk. Ett exempel på detta är:
Lärde mig vilka träning som är dålig för kropp.

Svaren visar ett tydligt engagemang för kroppen och träning men med två olika fokus.
Ett fokus som handlar om att kroppen ska tränas för att vara fin och se bra ut medan
andra fokuserar på att träning ska utgå från perspektivet att leva länge och hålla sig
frisk.
8.1.6 Nyvunna uppfattningar om ämnet idrott och hälsa
Respondenterna upplevde ämnet idrott och hälsa som ett ämne där de var väldigt
motiverade och positivt inställda inför. Flertal av respondenterna svarade att det inte
finns något negativt med ämnet utan att allt i undervisningen var bra. Enstaka
respondenter uttrycker att vissa aktiviteter eller moment i undervisningen borde tas
bort, några exempel på sådana aktiviteter är dans och orientering. Samtidigt så svarar
andra respondenter att just momentet dans var ett positivt inslag i undervisningen.
Det förekom respondenter som svarade att ämnet gör dem glad och aktiv eftersom
de får röra på sig och mycket och spelar mycket olika slags spel. En respondent säger:
jag tycker det är bra att idrott och hälsa är ett ämne i skolan dar för att eleverna har energi
och de måste ta den ut, om idrott ska inte vara ett ämne i skolan kansh eleverna ska hata
komma till skolan

Det förekom även respondenter som inte uppskattade ämnet på grund av olika
anledningar. Det var anledningar som att man blir trött av idrott, man borde inte ha
idrott i skolan om man är sjuk och att de inte kan eller vill delta i ämnet medan en
annan respondent tyckte att det inte var tillräckligt med bollar i undervisningen.
En av alla respondenter uttryckte sig på följande sätt:
Jag tror idrott är viktigt för varje person och varje liv, i Sverige vi har ämnen och måste klara
med den här ämne

Respondenten upplever att ämnet är begripligt eftersom det är ett ämne i skolan och
att han eller hon måste lyckas med, vilket antagligen betyder nå ett slags betyg. Medan
andra respondenter ser ämnet som ett sätt att bli av med överskottsenergi eller ett sätt
att slappna av och inte tänka på prov.
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Det ska vara ett ämne i skolan för att på idrottslektion slappnar man av inte tänker på prov
eller andra saker man är orolig över. Det är också bra för hälsan att man rör på sig och inte
sitter på en skolbord och får ryggproblem…

Respondenterna ovan tycker att ämnet handlar mer om att höja motivationen samt att
ämnet är till för att öva kroppen för att stärka upp ryggen och undvika ryggproblem
när de sitter i skolbänken. Respondenten anser att ämnet är ett ämne för att slappna
av och inte att utveckla den allsidiga rörelseförmågan som Lgr11 skriftligt uttrycker i
en av förmågorna i kursplanen för ämnet idrott och hälsa (Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 49).

8.1.7 Tidigare erfarenheter av ämnet
I analysarbetet framkom även ett tema där respondenterna jämför Sveriges
undervisning med hemlandets undervisning i ämnet. Ett flertal respondenter har
tidigare erfarenhet av idrott och hälsa, men oftast har undervisningen i idrott och
hälsa varit olika mellan hemlandet och Sverige. Detta medför att många av
undervisningsmomenten som respondenterna får ta del av i idrott och hälsa i Sverige
är nya för dem och kan upplevas som svårt och obegripligt.
Det är ganska svårt att man måste göra mycket svåra grejor. Och det är svårare om man inte
haft idrott och hälsa förut.

Men samtidigt svarar andra respondenter att det är positivt eftersom man också får
mycket nya kunskaper. Kunskaper som gör att undervisningen i Sverige upplevs som
mycket bra.
Idrott är mycket bra särskild här i Sverige för att här man har möjlighet att lära sig simma,
dansa och samtidigt man kan lära sig om hur ex fotboll hockey basketboll går till och skidor
och annat.

De respondenter som lyfter fram skillnader och likheter mellan länderna i
undervisningen av ämnet idrott och hälsa har nedtecknat en positiv bild av Sveriges
undervisning i ämnet jämfört med respondentens hemland. Två respondenter skriver:
”i sverige är det bättre än mitt hemland” och ”… när jag ska jämföra min fåra skolan med detta
skolan känns det som jag har inte haft nå bra idrott och hälsa på mina gamla skola.”
Respondenterna som nämner undervisningen från sitt hemland beskriver oftast
undervisningen som aktivitetsstyrd där fokus ligger på aktiviteten och inte på
kunskapen eller förmågan som den svenska undervisningen fokuserar på.
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Respondenterna skriver bland annat om aktiviteter som fotboll, springa långt och
träna kroppen samt att tävla om vem som är starkast eller snabbast. Det är konkreta
och mätbara moment samtidigt som eleven kan tycka att det är tydligt och begripligt.
När då idrottsundervisningen i nya landet (Sverige) värderar andra förmågor som
viktiga kan begripligheten bli lidande. ”… ibland så blir det fel dömning man blir besviken på
läraren men annars är det bra”. Enstaka respondenter nämner att undervisningen inte
skedde i någon sal eller hall utan undervisningen skedde utomhus. En aspekt som
berörs av fåtal svarande är att i tidigare skolgång i annat land fick inte flickorna delta i
idrottsundervisningen. Respondenten skriver:
I min skola jag gick i hemlandet fick inte tjejer vara med. Det var bara killar som hade
idrottslektioner och dom gjorde var att spela fotboll eller tävla vem om vem som kan springa
snabbast.

Även denna respondent visar på en aktivitetsstyrd undervisning där tävlingsmomentet
och aktiviteten är i fokus på idrottsundervisningen. Det som denna respondent lyfter
fram i början av sitt svar är hur flickorna inte fick delta i idrottsundervisning. Det
respondenten visar med sitt svar är ett kulturellt fenomen som också Lundvall
preciserar i sin studie På vems villkor? Hon menar på att muslimska flickor ser sin
idrottsliga förmåga som sämre än pojkarna, vilket stärks i detta citat då flickor inte
fick delta på idrottsundervisningen i hemlandet enligt respondenten. Det Lundvall
samtidig menar är att muslimska flickor är en grupp som måste uppmärksammas i
ämnet idrott och hälsa (Lundvall, 2005, s. 267-268).
Det kan då vara bra med att precisera att det inte är prestationen som är viktigt utan
det är förmågorna som bedöms utifrån kunskapskraven i ämnet.
Jag lärde mig mycket Idrott i Sverige för att när jag kommer i Sverige först jag inte förstår
Idrott men sen efter några måndaer förstår att Idrott betyder ämne för hälsa…

I det stora hela är mönstret från respondenternas svar att ämnet skiljer sig länderna
emellan och att erfarenheter från deras tidigare möten med ämnet från hemlandet
skiljer sig mellan könen. Mönstret tyder också på att respondenterna anser att
undervisningen av ämnet i det svenska skolsystemet är att föredra utifrån svaren på
enkäterna, men att det är svårt att förstå vissa moment och bedömningen.
8.1.8 Upplevelsen för olika moment i ämnet idrott och hälsa
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Temat Upplevelser för olika moment i ämnet idrott och hälsa är en del av temat begriplighet
som respondenterna svar tolkats utifrån frågorna: Vad anser du vara positivt med ämnet
idrott och hälsa? och Vad uppfattar du att du lärt dig på högstadiet i ämnet idrott och hälsa?
Många respondenter har valt att uttrycka sig genom att berätta om olika aktiviteter
som de tagit del av i undervisningen.
Respondenterna visar på en del av vad begriplighet innebär eftersom de oftast svarar
med en aktivitet som har utförts och aktiviteten kan härledas till vad som ska göras i
undervisningen, men samtidigt har en del av respondenterna missat att beskriva delen
varför i begriplighet. Respondenterna svarar på frågorna med olika attityder och
inställningar till ämnets olika moment samt vad det ska genomföras. Tre exempel på
svaren från respondenterna berör kort bara generellt själva aktivitet som
respondenterna kommit i kontakt med så som: ”Träning springa”, ”Fotboll och annat grejs”
och ”Dans”.
Många av momenten som framkommer i svaren på enkäterna är aktiviteter som
fotboll, simma, dansa och springa. Några enstaka svar nämner momentet orientering.
I ett utav svaren där momentet orientering nämns är respondenten negativt inställd
till momentet, respondenten skriver:
… tråkigt och andra saker som jag tycker är svårt som orientering där det är för det mesta
egen arbete och gå i skogen.

Respondenten visar en förståelse för vad som ska utföras men antagligen har
respondenten inte förstått varför momentet orientering är en viktig del i
undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Respondenten upplever momentet som både
svårt och tråkigt eftersom mesta arbetet sker självständigt och han eller hon behöver
befinna sig i en miljö som antagligen inte är en miljö som respondenten är van att
vistas i.
Momenten simning och dans omnämns ett flertal tillfällen i respondenternas svar och
när det nämns är det oftast i positiva ordalag. Respondenterna skriver att dans och
simning är bra. ”det är bra att man kan lära dansa och simma” och ”man fick lära sig flira
saker t e x dans…” I exemplen uttrycker sig respondenterna med ett ord som han eller
hon antagligen har stavat fel men innebörden av ordet ”flira” förstår vi genom sitt
sammanhang och att respondenten menar flera när hon eller han skriver ”flira”. Det
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respondenten uttrycker är att det är flera saker alltså moment som man fick lära sig
och däribland är dans och simma bra. Det visar att respondenterna både förstår vad
och varför momentet ska genomföras. Det är två av momenten som är utskrivna på ett
konkreta och tydligt sätt i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. När ett
kunskapskrav är konkret beskrivet såsom simning visar det sig i respondenternas svar.
Det är något som är tydligt i matrisen ovan där större del av respondenterna förstår
kunskapskraven för simning än på något annat moment i ämnet. Det blir ännu mer
tydligt då en av respondenterna skriver ut delar av kunskapskravet för simning: ”simm
200 meter”. Simning är ett moment som uttryckligen nämns i kursplanen för idrott och
hälsa. Kunskapskravet för momentet är konkret och tydligt uttryckt. Det står exakt
vad eleven ska prestera för att bli godkänd på momentet och det är att eleven ska
simma 200 meter varav 50 meter på rygg (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 53). Respondenterna nämner också oftast
i sina svar att de har lärt sig simma under grundskolans senare del (årskurs 7-9). Dans
är ett annat moment som eleverna i större utsträckning nämner som en aktivet. Just
dans och simning verkar i stora drag vara två moment som respondenterna upplever
som positiva och har goda erfarenheter kring.
Några få respondenter har också lyft fram momenten skridskor och skidor som är
aktivitet. Dessa moment är som bekant väderberoende och kräver ett kallt klimat och
snö. Större delen av respondenterna beskriver momenten skidor och skridskor i
förbifarten och har en neutral inställning till momenten. I de flesta fall som dessa två
moment omnämns handlar det oftast om att respondenterna tyckte momentet var roligt
eller bra. Två svar från respondenterna sticker ut från mängden och de skriver att:
”Skridskor var helt negativt upplevde för mig.” och ”…skridskor och skidor mycket annorlunda
sports.”. Det kan visa på att respondenterna inte alls tyckte momentet var begripligt för
dem. En del i det kan vara för att det är en helt ny aktivitet som respondenten inte varit
i kontakt med tidigare och att hon eller han inte behärskade eller förstod vad och varför
momentet utfördes. Det kan leda till att respondenten upplevde det som obegripligt
samtidigt som han eller hon inte behärskade momentet och då upplevdes det väldigt
diffust och negativt.
9.
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Hanterbarhet

Hanterbarhet presenteras genom ett tema där respondenterna uttryckte sig på sådant
vis att det går att härleda till temat hanterbarhet i studien. Hanterbarhet handlar om
hur respondenterna får möjlighet att ta del av andras verktyg såsom att dela med sig
av sina egna stimuli. Detta tema presenteras bland annat som samarbete och
grupparbeten.
9.1 Samarbeten
Ett tema som framkommer i respondenternas svar är samarbete eller att arbeta i
grupp. I det stora hela nämner respondenterna samarbete som positivt. Ett antal
respondenter uppmärksammar hur ämnet idrott och hälsa öppnar upp möjligheter för
att öva samarbeta och stärka gruppens band gentemot varandra. Respondenternas
svar visar på att grupparbete och samarbetet är en positiv del av ämnet. Skolverket
nämner samarbetsförmåga i ämnets syfte, där skriver Skolverket att undervisningen
ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017,
s. 49). En respondent skriver:
Det är positivt med ämnet men det mest positiva är att man var med klassen och samarbetade
med olika klasskamrater dessutom lekte man lekar med många.

Respondenterna visar på viss form av förståelse via hanterbarhet eftersom eleverna
tillgodogör både sina och andras verktyg för varandra vilket Antonovsky menar är en
del i att känna hanterbarhet (Antonovsky, 2005, s. 45). Ett litet antal av dessa
respondenter påpekar samtidigt hur positiva de är inför ämnet och alla olika lekar som
de har fått leka. Ett svar som sticker ut ur mängden var där en respondent berättar
om svårigheterna att vara ny i skolan. Respondenten skriver:
…jag var ny i skolan och då kunde jag inte tala svenska så bra alltså det var svårt att förstår
på läraren och elever

Respondenten visar här på hur språket ställde till det för han eller hon i
undervisningen då respondenten inte förstod undervisningssituationen.
Respondenten kunde inte ta del av andra elevers verktyg samtidigt som han eller hon
inte kunde uttrycka sig då språket inte räckte till.
Det generella svaret från respondenter gällande samarbete och grupparbeten är att
dessa delar har bidragit till att ämnet idrott och hälsa upplevs positivt för
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respondenterna som svarat på frågan. Samarbete och gruppuppgifter tillsammans
tycks gynna de elever som är flerspråkiga utifrån respondenternas svar, så länge
eleverna har språkkunskaper som matchar det som krävs och att uppgifterna känns
hanterbara.
10.

Meningsfullhet

Svaren från respondenterna från frågorna gällande meningsfullhet delades upp i två
olika kategorier. En kategori där respondenterna har uttryckt meningsfullhet genom
motivationen för ett moment eller känslorna för ämnet idrott och hälsa. Medan den
andra kategorin som presenteras är meningsfullhet genom att respondenterna både
uttrycker sig om ämnet och aktiviteten. Meningsfullhet i denna kategori är när
respondenterna upplever både begriplighet och hanterbarhet.
10.1 Motivation
Temat som uttrycker motivation för ämnet idrott och hälsa svarar de flesta
respondenterna att ämnet är positivt samt att de lärt sig något som de kommer att ha
användning för i framtiden. Många respondenter har uttryckt sig genom att förklara
hur ämnet är roligt och intressant, vilket är en tydlig motivator för respondenterna.
En respondent skriver:
”det är bra för kroppen och hjärna och man blir frisk, det var rolige och fantastiskt”

En annan aspekt på hur respondenterna känner meningsfullhet genom motivation
visar på hur ämnet upplevs utifrån tidigare erfarenheter av ämnet. Många utav
respondenterna påpekar att undervisningen i ämnet är intressant och roligt jämfört
med hemlandet, exempel på det här är svaret från en respondent:
Jag varit många gånger och det varit jätte rolig för mig för att jag kommer från ett andra land.

En annan respondent visar hur han eller hon upplever meningsfullhet med en mer
djuplodad förklaring av vad respondenten har lärt sig under ämnet idrott och hälsa i
grundskolan. Respondenten uttrycker sig på följande vis:
Jag tycker att är det roligaste lektionen under dom åren för att man testade på olika saker och
det man visste att när det är idrotts lektion så är det något kul man gjorde. Man fick lära sig
mycket bra saker som t.ex kost som vilket vi kan använda oss av i framtiden eller när man
ska handla att kanske inte köpa snabbmat så ofta och varför det inte är så bra.

Motivationen speglas i att respondenten skriver att det var de roligaste lektionerna
under åren och att det något ”kul”. Respondenten utvecklar sedan sina svar genom att
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visa på vad han eller hon fick lära sig och att denna kunskap är bra för framtiden och
en kort förklaring varför det är bra. Det är många utav respondenterna som uttrycker
sig liknande men inte med en lika välformulerad förklaring som ovan. De allra flesta
respondenterna påpekar i någon form att ämnet idrott och hälsa är positivt och
meningsfullt genom att det tagit till sig kunskaper som de har användning av i
framtiden.
10.2 Aktivitet
Meningsfullhet där momentet uttrycker både delar av begriplighet och delar av
hanterbarhet kom fram i ett tema där många respondenter valt att diskutera vissa
aktiviteter som meningsfulla utifrån KASAM´s perspektivet. I detta tema lyste tre
aktiviteter starkt, det var orientering, simning och teoretiska delen som belyser kost.
Ett fåtal respondenter svarade med att orientering är ett moment som de lärt sig och
kommer att ha användning av i framtiden. En respondent svarade:
jag har lärt mig koordinera i skogen, lärt mig träna på bra sätt och att våga göra saker jag
har aldrig gurt innan.

Ett flertal andra svar från enkäten belyste simning som ett moment som de har
upplevt som meningsfullt och att det kommer ha användning av momentet i
framtiden. Ett exempel från en respondent illustrerar hur han eller hon upplever
meningsfullhet hos en aktivitet på ett intressant sätt, respondenten skriver:
Ja simning. Det kan jag använda när hjälpa nån eller att hjälpa mej själv.

Andra moment som enstaka respondenter speciellt framhäver är längdskidor, slalom,
uppvärmning, olika bollspel och att fjällvandra. Ett svar sticker ut från alla andra svar
i frågorna som berör meningsfullhet och det är ett svar som säger att respondenten
inte tror att det finns något som han eller hon lärt sig som individen kommer att ha
användning för i framtiden. Respondenten skriver: ”jag tror inte att det finns nånting som
jag kan använda i framtiden. Det kan troligen härledas till att respondenten inte upplever
aktiviteterna som meningsfulla och därav svaret.
11.

Brist på KASAM

Ett tema som utvecklades under analysens gång är temat ”Brist på KASAM”, det är
ett tema där respondenterna inte visar förståelse varken via begriplighet, hanterbarhet
och meningsfullhet. Det är svar från respondenterna som inte är utvecklade eller inte
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gör sig begripligt i sammanhanget. Några utav respondenterna har valt att uttrycka sig
väldigt kort på vissa av frågorna så som: ja, nej, bra eller vet ej medan andra
respondenter svarat på frågorna diffust eller intetsägande, exempel på detta är från
frågan ”Varför, eller varför inte ska idrott och hälsa vara ett ämne i skolan, tycker
du?”, ”Vet inte”.
Många utav respondenterna har svarat på liknande sätt som ovan och det kan visa en
brist på KASAM eftersom respondenterna inte förstår känslan av sammanhanget i
ämnet idrott och hälsa. Respondenterna tycker inte ämnet är begripligt eller
hanterbart då de inte förstår vad, varför och hur aktiviteten eller momentet ska utföras.
Det finns inget som tyder på att respondenterna upplever ämnet meningsfullt heller
eftersom de inte utrycker någon form av motivation eller kunskap från ämnet. Det
kan också vara ett uttryck för att elevernas språkliga kunskap av det svenska språket
brister.

12.

Resultatdiskussion

Det svaren av enkäterna visar är att respondenterna upplever ämnet idrott och hälsa
som ett positivt ämne i den svenska skolan. Många utav respondenterna upplever att
ämnet är begripligt och att den didaktiska frågan vad är den tydligaste delen av
begriplighet. Medan den didaktiska frågan varför är mer svårförstådd för
respondenterna. Tydligast är momentet simning där flest respondenter både upplever
ämnet som begripligt, hanterbart och meningsfullt vilket kan bero på att det är ett
konkret och tydligt kunskapskrav som mäter om eleven kan eller inte kan simma. Det
framgår tydligt då en respondent också uttrycker delar av kunskapskravet i sitt svar.
Det en del respondenter också uttrycker är besvikelsen kring bedömningen och hur
svårt det är att förstå kunskapskraven. Det kan bero på att eleven inte förstår läraren
när han eller hon försöker att förklara kunskapskraven för eleven, eller så presenteras
inte kunskapskraven för eleven på ett begripligt sätt. Det kan medföra att eleven
upplever momentet som begripligt och hanterbart men när bedömningen av
momentet sker överensstämmer den inte med elevens egna självupplevda känsla för
ämnet och det medför att eleven kan uppleva ämnet som osammanhängande och
svårt. Det blir ingen balans mellan dessa tre begrepp och eleven upplever inte
KASAM.
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En annan intressant aspekt som också framkom i resultatdelen var hur många av
respondenterna såg på ämnet idrott och hälsa. En tolkning av svaren är att ämnet inte
räknas som ett riktigt skolämne utan det är ett ämne där eleven kan springa av sig eller
träna för att inte få ont i ryggen när han eller hon sitter i skolbänken. Troligen kan det
vara en krock av respondentens tidigare erfarenheter av ämnet från elevens tidigare
skolgång i ett annat land. Där ämnet kanske handlade just om att springa av sig sin
överskottsenergi. En annan del i detta är när respondenten svarar att bedömningen är
svår, det kan ha att göra med att bedömningen inte sker på fysisk prestation som
respondenten kanske är van vid från sitt tidigare hemland utan att bedömningen sker
på kunskaper och förmågor. Det kan vara att kunskaperna och förmågorna som mäts
i Sverige kan upplevas som obegripliga och svåra att förstå för respondenter med ett
annat modersmål än svenska.
Hälsa är en aspekt som också varit tydlig bland respondenternas svar. Många av
respondenterna upplever ämnet idrott och hälsa som en viktig del i sitt liv då
respondenterna fått lära sig mycket om hälsa. Det som framkommer inom hälsa är att
det handlar väldigt mycket om kost och hur man tränar för att det ska vara bra för
kroppen. Intressant aspekt i det hela är det fokus som respondenterna lägger vid
begreppet hälsa. Några respondenter anser att god hälsa är att ha en tränad kropp och
aldrig äta något onyttigt medan andra respondenter nämner ett välmående som en
viktig aspekt i begreppet hälsa.
Ett av momenten som är tydligt framskrivet i Lgr11s kursplan för idrott och hälsa är
friluftsliv. Där ett helt block (fem punkter) är vigd åt friluftsliv och utevistelse
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017,
s. 52). Det är bara ett fåtal som nämner friluftsliv i sina svar och det handlar om lager
på lager principen samt enstaka svar som nämner fjällen. Ett av kunskapskraven lyder:
Eleven planerar och genomför friluftsaktivitet med viss anpassning till olika förhållande,
miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och
använder då kartor och andra hjälpmedel.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 53).

Det blir då en kultur aspekt på ämnet idrott och hälsa. Det visar sig även i ämnets
centrala delar där kursplanen uttrycker att elevens ska undervisas i kulturella
traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse (Läroplan för grundskolan,
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förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 52). Har respondenterna
aldrig varit i kontakt detta moment i undervisningen blir det då svårt förstå både
begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet. Det krävs då att läraren presenterar
momentet på ett tydligt och konkret sätt så eleven förstår varför denna del är
meningsfullt, hanterbart och begripligt, inte som en respondent hade upplevt:
För att lärare idrott sa inte till att vi ska gå till orientering och friluftsliv, eller kanske lärare
idrott trodde att det var jag behövde det inte…

Ska eleverna förstå ämnet idrott och hälsa krävs det att läraren är tydlig med vad och
varför momentet genomförs. Läraren måste också vara noga med att elevernas ges
möjlighet att nyttja både sina och andras resurser för att hantera ämnet, samt att det
ska vara meningsfullt för eleven. Eleven ska känna att ämnet ger en kunskap som han
eller hon kan använda eller kommer att ha nytta av.
En del tankar har dykt upp under studiens genomförande, bland annat svaren på
enkäterna som varit av blandad kvalité, det kan bero på hur frågorna var uppbyggda.
En tanke är att vissa av frågorna hade ett komplicerat språk och det visade sig i svaren
som respondenterna gav. Många svar blev korta och fåordiga. En annan del i detta
kan vara dagsformen på respondenterna, det kan varit en dag då respondenten
upplevde enkäten alldeles för lång och komplicerad och orkade då inte svara på allt så
han eller hon lät bli att svara på en del av frågorna.
En svaghet i studien är att begreppet hanterbarhet berördes av en liten del frågor och
det resulterade i att begreppet blev behandlat i en liten utsträckning i resultatdelen
jämfört med meningsfullhet och begriplighet. Det är en del i studien som visade sig
vara något tunn och skulle behövas åtgärdas i en mer djupgående studie. Enkäten
skulle behövas konstrueras om och lägga till fler frågor som berör begreppet
hanterbarhet och hur eleverna tillgodogörs kunskaper för sig själv och med andra i
gruppen.
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14.

Bilagor

14.1 Information om studie angående elevers upplevelse av i
ämnet idrott och hälsa.
Hej!
Jag heter Glenn Mikaelsson och studerar till lärare i ämnet idrott och hälsa vid
Högskolan Dalarna.
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning gällande dina upplevelser
av ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare del, alltså årkurs 7-9.
Undersökningens syftet är att skapa en förståelse flerspråkiga elevers upplevelser i
ämnet idrott och hälsa, samt lyfta fram skillnader och likheter mellan flerspråkiga
elevers förståelse och elever med svensk bakgrund förståelse för ämnets kursplan.
Undersökningen bygger på en enkät med öppna frågor angående dina upplevelser av
ämnet idrott och hälsa. Enkätsvaren är helt anonyma och det innebär at ingen som
arbetar med undersökningen kommer att veta vem som svarat vad. När svaren
kommit in och sammanställs svaren och inget enskilt svar kommer att kunna utläsas.
Ditt deltagande i undersökning är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt
deltagande utan någon motivering. Undervisningen är densamma vare sig du
medverkar i studien eller inte.
Undersökning kommer presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.
Undersökningen har rådfrågats av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna.
Om du har några vidare frågor kan du kontakta mig via email eller telefon.
Mail: glenn.mikaelsson@berg.se
Tel: 073-5467664
/Glenn Mikaelsson

42

14.2 Webbenkät
Genom att du svarar på den här enkäten tillåter du att jag använder dina svar som en
del av mitt examensarbete. Du kommer att vara anonym och inte heller skolan
kommer att nämnas. Att delta är helt frivilligt. Efter att arbetet godkänts kommer all
data att raderas.
Tack för din hjälp!
Enkätfrågor till webbformulär.
Inledande frågor
Svenska eller annat modersmål? (Alla svarar)
Vilka erfarenheter har du av ämnet idrott och hälsa? (Alla svarar)
Har du haft undervisning av ämnet idrott och hälsa innan åk 7-9? (Ja/Nej)
(Vid svar ja, vidare till nästa fråga)
I Sverige/Annat land
(Vid svar nej, vidare till nästa del i enkäten)
Begripligt och hanterbart
- Berätta om hur du uppfattade undervisningen i idrott och hälsa under årskurs 7-9?
- Varför eller varför inte ska idrott och hälsa vara ett ämne i skolan tycker du?
- Vad uppfattar du att du lärde dig på högstadiet i ämnet idrott och hälsa?
- Vad upplevde du var positivt med ämnet idrott och hälsa i årkurs 7-9?
- Vad upplevde du var negativet med ämnet idrott och hälsa i årkurs 7-9?
- Hur upplevde du olika aktiviteter i ämnet idrott och hälsa i årkurs 7-9?
Aktivitet
Deltog Uppfattade Förstod du
Övrig
du varför du kunskapskraven och kommentar
gjorde detta hur lärarens
moment?
bedömning gick till?
Simning
Ja/Nej Ja/Nej
Ja/Nej
Fri text
Orientering
Ja/Nej Ja/Nej
Ja/Nej
Fri text
Dans
Ja/Nej Ja/Nej
Ja/Nej
Fri text
Lek och spel
Ja/Nej Ja/Nej
Ja/Nej
Fri text
Friluftsliv
Teori om hälsa
Meningsfullt
- Kan du beskriva något du har lärt dig i ämnet idrott och har som du har haft
användning av utanför skolan?
- Kan du beskriva något som du har lärt dig i ämnet som du har användning av i
framtiden?
Tack för din hjälp!
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