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Abstract 
Syftet till det här arbetet är att undersöka hur lärarna i skolan utvärderar eleverna i ämnet idrott och hälsa samt 
att undersöka varför ämnet idrott och hälsa är så viktigt för barnen som håller på att utvecklas. 
 
Jag har främst gjort en litteraturstudie där jag granskat vad LPO-94 säger. Men jag har även inriktat mig på 
barns motoriska utveckling för att få en förståelse för varför rörelsen är så viktig för barn. För att ta reda på hur 
lärarna går till väga när de utvärderar eleverna har jag valt att fråga ett antal lärare. Jag frågade även lärarna 
vad de gör med de elever som inte når upp till de utstakade målen samt om det finns någon special idrott på 
skolan. 
 
Det jag har kommit fram till är att utvärderingen ser mycket olika ut beroende på lärare och dess utbildning. På 
många skolor finns det inte möjlighet att få special idrott utan träningen för att nå upp till målen måste ske på 
idrottslektionerna.. Jag har även kommit fram till att rörelsen är mycket viktig för barn och att skolan bör ta 
ämnet idrott och hälsa på mer allvar.  
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1. Bakgrund 
 
 
Efter att ha läst idrott och hälsa som tillvalsämne kändes det naturligt att 
välja detta som ämne till mitt examensarbete. Mina tankar har gått i många 
banor inom just idrottsämnet. Från början skulle arbetet handla om 
inlärning och motorik, men efter diskussion med min handledare kom jag 
fram till att det finns ämnen inom skolidrotten som det inte forskats så 
mycket om. Man kan allt som oftare läsa om att folkhälsan blir att sämre 
och sämre, våra barn sitter allt mer still och äter allt mer onyttig mat. 
Samtidigt som det även står i tidningen att skolorna runt om i Östergötland 
tillhör de skolor i landet som har minst antal idrottstimmar per vecka och 
att Sverige tillhör ett av de länder som har minst antal idrottstimmar i 
Europa. 
 
Vår uppgift som lärare är att påverka och få våra elever att röra på sig samt 
att vårda sin hälsa på rätt sätt. Frågan är hur vi ska hinna med att få alla 
elever att intressera sig för idrott och hälsa samt att få dem att förstå vikten 
av att röra på sig och ta hand om sin kropp. 
 
Inom alla ämnen i grundskolan, då även inom idrottsämnet finns det i 
läroplanen/kursplanen och skolplanen vissa mål som alla elever ska uppnå. 
Det är lätt att skriva fina mål på ett papper, men hur utvärderar man 
egentligen att alla elever når målen och framförallt vad gör man med de 
elever som inte uppnår målen? 
 
Jag kommer i mitt examensarbete att fördjupa mig i varför det är så viktigt 
med idrott och hälsa. Jag kommer även att belysa de mål som finns i Lpo 
94 som alla elever ska nå upp till. Undersökningen i arbetet kommer att 
handla om hur man på olika skolor utvärderar de uppställda målen inom 
idrott och hälsa.  
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2. Syfte och problemformulering 
 
 
Det här examensarbetet är främst en litteraturstudie, där jag vill visa hur 
viktigt skolämnet idrott är. I läroplanen, där alla skolans ämnen finns 
representerade finns det vissa mål som eleverna ska sträva mot, men även 
mål som eleverna förväntas att uppnå. För att ta reda på vad som krävs av 
skolan har jag granskat de nationella styrdokumenten. Jag har även valt att 
undersöka hur ämnet ser ut i stort. Varför har vi ett ämne som heter idrott 
och hälsa och varför är det så viktigt för elevernas utveckling. För att 
framhäva vikten av idrottsämnet har jag även valt att ta med lite om 
idrottsämnets historia. 
 
Mitt syfte med det här examensarbetet är att väcka intresse för ämnet idrott 
och hälsa. Jag vill även ta reda på vad skolan har för uppdrag och vad man 
kan kräva av skolan då man har ett barn som inte når upp till målen. 
 
Med detta syfte som utgångspunkt kommer mina frågeställningar att vara 
följande: 
 
♦ Varför är idrott/rörelse/hälsa så viktigt för barns utveckling? 
 
♦ Hur ser skolornas mål ut i idrott och hälsa? 
 
♦ Hur utvärderas målen? 

♦ Vad erbjuds de elever som inte når upp till angivna mål? 
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3 Litteraturgenomgång 
 
 

3.1 Nationella mål och styrdokument 
 
Skolan har ett kunskapsuppdrag som uttrycks i skollagen, läroplaner och 
kursplaner. Mål- och styrdokumenten utgör en helhet som ska tolkas 
tillsammans. Sambanden mellan dokumenten är mycket väsentlig. 
 
Meningen med mål- och styrdokumenten är att åstadkomma en styrning av 
skolan. Med hjälp av styrdokumenten får skolans verksamhet en gemensam 
inriktning och kan sträva mot samma mål och vila på samma 
bedömningsgrunder. Samtidigt som man har mål och styrdokument så har 
skolan och lärarna möjligheten att utforma verksamheten på olika sätt. 
Detta innebär att eleverna får möjligheten till en individuell lärogång 
beroende på individuella behov och förutsättningar. Men alla strävar mot 
samma mål och ska utveckla samma kunskapskvaliteter (Skolverket, 
Grundskola för bildning, 1998). 
 
Mål och styrdokumenten har även var för sig sin egen roll och funktion: 
 
 

3.1.1 Skollagen 
 
Skollagen är stiftad av riksdagen. Den innehåller de grundläggande 
bestämmelserna om utbildningen inom alla skolformer. Skollagen anger 
övergripande mål för utbildningen samt övergripande riktlinjer för hur 
verksamheten i skolorna skall utformas. I skollagen finns bestämmelser om 
vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna. Men det finns även 
bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, nämligen de som rör 
skolplikt och rätten till utbildning. 
 
Som bilaga till skollagen finns en timplan för grundskolan. Där anges den 
tid för lärarledd undervisning som varje elev har rätt till. Tiden är uppdelad 
på ämne eller ämnesgrupp, men är inte fördelad på årskurser 
(www.skolverket.se, 2001-09-17). 
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3.1.2 Läroplaner 
 
Regeringen fastställer läroplaner för förskolan, dvs för barn under 6 år, det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och de 
frivilliga skolformerna. Läroplanerna skall tillsammans med skollagen 
styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar där är skyldiga att följa dem. 
 
Skolans uppgifter och de värden som ska ligga till grund för 
undervisningen bestäms i läroplanerna. 
 
Läroplanen, som bland annat gäller för grundskolan, är uppdelad i följande 
huvudområden 
 

• normer och värden, 
• kunskaper, 
• elevernas ansvar och inflytande, 
• skola och hem, 
• övergång och samverkan, 
• skolan och omvärlden, 
• bedömning och betyg och 
• rektors ansvar. 

 
För vart och ett utav dessa huvudområden anger läroplanen mål samt 
riktlinjer för arbetet. Målen är av två slag, dels mål som skolan skall sträva 
efter att eleverna når, dels mål som skolan skall se till att eleverna uppnår. I 
läroplanen framgår det klart och tydligt vem läroplanens budskap riktar sig 
till och vem som därmed bär ansvaret. 
 
De nya läroplanerna är betydligt kortare än tidigare läroplaner. Avsikten är 
att de skall vara lättillgängliga och ständigt aktuella i skolans arbete 
(www.skolverket.se, 2001-09-17). 
 
 

3.1.3 Kursplaner 
 
Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen 
i varje enskilt ämne. Det är regeringen som beslutar om kursplanerna för 
grundskolan. De beskriver varje ämne, vad ämnet syftar till och hur det är 
uppbyggt. Kursplanerna anger däremot inte arbetssätt, organisation eller 
stoff. Med utgångspunkt i såväl kursplaner som lokala arbetsplaner är det 
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läraren som tillsammans med eleverna väljer hur de vill arbeta med ett visst 
arbetsområde.  
 
I kursplanerna anges dels de mål som undervisningen i ämnet skall sträva 
mot, dels de mål som skall ha uppnåtts av alla elever vid grundskolans slut. 
Mål att sträva mot anger de kvaliteter som undervisningen skall utveckla 
hos eleverna. De är vida och skall inte sätta någon gräns för elevernas 
kunskapsutveckling. Mål att uppnå beskriver de kunskaper alla elever skall 
ges möjligheter att minst uppnå i grundskolan och vad som skall vara 
vägledande för betyget Godkänt. De flesta elever kommer och skall komma 
mycket längre i sitt lärande (www.skolverket.se 2001-09-17).  
 
 

3.2 Styrdokumenten om ämnet Idrott och hälsa 
 
 

3.2.1 Skollagen 
 
I skollagen anges det hur många timmar som ämnet idrott och hälsa ska ha 
i grundskolan. Kommunerna är skyldiga att ge barnen minst 500 timmar 
idrott och hälsa under hela grundskoletiden. Det innebär att eleverna får 
ungefär en timmes idrott i veckan (Hans Tillberg, ÖC 29/8 01). Skolan kan 
även välja att reducera ett ämne med 20%, vilket då kan innebära 400 
timmar idrott och hälsa. Näst efter Irland har Sverige minst idrott på 
schemat av alla Europas länder (Svenska Gymnastikförbundet, KF och 
Folksam, 2001). 
 
 

3.2.2 Vad säger läroplanen om ämnet idrott och hälsa? 
 
I Lpo 94 kan man läsa mycket om att man ska möta eleverna där de är, ta 
till vara på deras erfarenheter och anpassa undervisningen så att den passar 
alla olika individer. Följande punkter i Lpo 94 kan relateras till ämnet idrott 
och hälsa:   
 
Normer och värden, 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
 
- respekterar andra människors egenvärde, 



 10 
 

- tar avstånd från att andra människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling samt medverkar till att bistå andra människor, 

- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 
vilja att handla också med deras bästa för ögonen. ( Skolverket, 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet… s. 10, 1999) 

 
Kunskaper 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev  
 
- utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
- utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
- känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med 

andra, (Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet… s. 11, 
1999)                 

 
Mål att uppnå i grundskolan 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
 
- kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans 
- har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa 

samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och 
miljön.(Skolverket, Lpo 94, s. 12, 1999) 

 
 

3.2.3 Vad säger kursplanen om ämnet idrott och hälsa? 
 
Ämnets syfte 
 
Idrottsämnet syftar till att alla elever ska utveckla kunskaper om hur den 
egna kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet  och 
friluftsliv  påverkar välbefinnandet. Ämnet skall även syfta till att eleverna 
förstår att deras livsstil påverkar hälsan. För övrigt ska idrottsämnet väcka 
nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter, så att eleverna kan få tips och 
idéer om vad de kan syssla med på fritiden dvs ge eleverna en meningsfull 
fritid. Ett av de grundläggande syftena med ämnet är att skapa 
förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, 
utveckla gemenskap och samarbetsförmåga, men eleverna ska även få en 
förståelse för andra elever och deras förutsättningar (Skolverket, 
Kursplaner och betygskriterier Grundskolan, 2000). 
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Mål att sträva mot 
 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven: 
 
- utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en 

positiv självbild, 
- utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa 
- utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt 

att se, välja och värdera olika former av rörelse ur hälsoperspektiv, 
- stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och 

tar ansvar för sin hälsa, 
- utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt 

stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap 
- utvecklar förmåga att leka, motionera och idrotta på egen hand och 

tillsammans med andra, 
- utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan 

förekomma i samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges 
förutsättningar till ett personligt ställningstagande i idrotts- och 
hälsofrågor, 

- utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 
- får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika 

former av lekar, danser och idrottsformer i olika kulturer, 
- utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrof situationer. 
(Skolverket, Kursplaner och betygskriterier, sid 22f, 2000) 
 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
 
Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek 
och allsidiga rörelser utformat på ett sätt så att alla oavsett fysiska eller 
andra förutsättningar ska kunna delta, få upplevelser och erfarenheter men 
även få möjligheten till att utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande 
är ett hälsoperspektiv som består av både fysiskt-, psykiskt- och socialt 
välbefinnande. Ämnet förmedlar en syn på idrott och hälsa som har 
betydelse både under uppväxttiden och under senare perioder i livet. Ämnet 
stimulerar och engagerar alla att själva ta ett ansvar för uppläggning och 
genomförande av motion och fysisk träning. 
 
Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och 
livskvalitet. Ämnet förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god 
livs- och arbetsmiljö kan främjas. I ämnet involveras också utbildning för 
nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall. 
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Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, 
intellekt och tankar är beroende av varandra. Detta leder till att man hjälper 
eleven att utveckla sin kroppsuppfattning. Ämnet erbjuder möjlighet att i 
ett naturligt sammanhang diskutera såväl hälsofrågor som etiska frågor som 
hör ihop med idrott och friluftsliv. Tillsammans med kunskap om de 
idrottsövningar och trender som finns inom idrotten ger ämnet möjlighet att 
ifrågasätta de idealbilder som sprids via olika medier. I ett etiskt perspektiv 
ryms också frågor om förståelse för människors olika förutsättningar när 
det gäller fysiska aktiviteter. Ett kulturellt perspektiv i ämnet speglar såväl 
egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och rörelseuttryck i andra 
kulturer. 
 
Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig 
rörelse repertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. 
En positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för 
individuella och kollektiva övningar och utvecklar på så sätt den 
improvisatoriska, estetiska och den motoriska förmågan. Detta ger 
möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter 
samt träna kondition, styrka och rörlighet. 
 
Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i 
Sverige när det gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och 
vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och 
erfarenheter som kan stimuleras ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och 
miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för 
betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö (Skolverket, Kursplaner 
och betygskriterier, 2000). 
 
Mål som elever skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
 
Eleven skall 
- behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans 

och kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelser till 
musik, 

- kunna simma och hantera nödsituationer i vatten, 
- kunna orientera sig och hitta i närmiljö genom att använda enkla 

hjälpmedel, 
- ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna 

för allemansrätten, 
- känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan, 

ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om 
skaderisker och om hur skador kan undvikas. 

(Skolverket, Kursplaner och betygskriterier grundskolan, sid 24, 2000)  
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Mål som elever skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
 
Eleven skall 
- förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa 

kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang, 
- kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra 

lämpliga rörelseuppgifter, 
- kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 
- kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika 

hjälpmedel samt kunna planera och genomföra vistelser i naturen under 
olika årstider, 

- ha kunskaper i livräddande första hjälp 
- ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett 

säkert sätt.  
(Skolverket Kursplaner och betygskriterier sid 24, 2000) 
 
 

3.3 Idrott och hälsa 
 
 

3.3.1 Ämnet idrott och hälsa 
 
Idrott ingår i skolans undervisning därför att kroppsrörelse och friluftsliv 
behövs för hälsa och välbefinnande, men även för att eleverna ska tillägna 
sig ett funktionellt rörelsesätt (Annerstedt 1990) 
 
Ämnet Idrott och hälsa bygger på samma värdegrund och har samma 
uppgifter som de övriga skolämnena. Ämnet är del av den helhet som 
skolan skall förmedla till eleverna och ger många möjligheter till att 
förmedla det som står i läroplanen. Med det menas att för att få en 
människa att fungera måste man arbeta med hela människan, man kan tala 
om kroppens, huvudets och hjärtats kunskap. Men ämnet idrott och hälsa 
har även specifika funktioner, en av dessa funktioner är att eleverna får 
känslan av att bara vara, dvs. att när de är fysiskt aktiva får de upplevelser 
av olika slag, bara av att röra sig. Man kan kalla det för exitensiella 
aktiviteter. Jag rör mig för att jag rör mig och inte för att uppfylla andra 
villkor. Ämnet skall också ansvara för de fysiska aspekterna i elevernas 
utveckling. 
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Idrottsämnet utvecklar hela människan, kropp och själ i samspel. Det ger en 
speciell fysisk kompetens: att kunna behärska sin kropp och tillägna sig en 
grundkapacitet, så att man kan klara det vardagliga arbetet och kan lita på 
att kroppen fungerar även när det ställs hårdare krav på den. Om eleverna 
klarar detta ger det en positiv självbild och skapar säkerhet och 
självförtroende. 
 
Ämnet idrott och hälsa har ett egenvärde som bidrar till att höja 
livskvaliteten. Lusten att röra sig, att leka och att dansa har ett sinnligt 
värde som är omöjligt att mäta. Glädjen i att röra sig är viktigare än 
prestationen i sig. Ett viktigt inslag i ämnet är att det ger praktiska, sinnliga 
och estetiska upplevelser, rörelseglädje och lek, men det bidrar även till 
gemenskap och samvaro i en grupp. Allt det här är livskunskaper som är 
betydelsefulla för alla människor (Ekberg och Erberth, 2000). 
 
En av skolans viktigaste uppgifter är att förmedla kunskap, men vad är 
egentligen kunskap och vad är viktig kunskap? Viktig kunskap är sådan 
kunskap som man kan ta med sig genom hela livet och som hjälper barnet 
att klara av kraven från samhället. Det är den kunskapen och färdigheten 
som man kan kalla för livskunskap. 
 
Rörelsen är ett naturligt sätt att utvecklas på både fysiskt, psykiskt och 
socialt. Hälsa och rörelseberedskap är en viktig bas för livskvalitet och 
livskunskap. Möjligheten till utveckling och inlärning får inte missas i vårt 
stillasittande samhälle, utvecklingen måste börja så tidigt som möjligt. Det 
går inte att ta igen den på komvux eller folkhögskola (Huitfeldt m fl. 1998). 
 
 

3.3.2 Vad är rörelse och idrott 
 
Begreppet idrott innefattar mycket. Idrott kan vara både spontan och 
organiserad, men den kan även vara obligatorisk eller frivillig och den kan 
dessutom innehålla tävling i en eller annan form. Oftast är idrotten en 
kombination mellan de här olika delarna. 
 
Spontan rörelse är den lek och annan rörelse som barnet utför omedvetet 
för att kunna utvecklas. För det lilla barnet är rörelse ett naturligt sätt att 
utvecklas både fysiskt, mentalt och kognitivt. Spontanrörelsen innefattar 
även alla de aktiviteter som vi utför senare i livet, det kan vara att t ex vara 
på skolgården, garageplanen, gräsmattan eller att vara på stranden eller i 
skogen. 
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Organiserad rörelse utan tävlingsmoment är aktiviteter som man utför 
frivilligt i former som mulleskolor, dans, gymnastik, scouting  och 
överlevnadskurser. 
 
Organiserad rörelse med tävlingsverksamhet är de aktiviteter där det 
finns en organiserad tävlingsverksamhet så som skidtävlingar för barn eller 
sprinter lopp. 
 
Obligatorisk rörelse är all den rörelse som bedrivs i organiserad form dvs. 
i skolan och på kurser. (Huitfeldt m fl. 1998) 
 
 

3.3.3 Varför idrott 
 
Människan strävar efter att få kontakt, värme och att bli accepterad, men 
hon vill även ha vissa utmaningar. Idrotten och den fysiska aktiviteten 
bidrar till att tillfredsställa dessa grundläggande behov hos människan 
(Ekberg och Erberth, 2000). Det är därför angeläget att eleverna vid varje 
idrottslektion får uppleva 
 
• rörelse – aktivitet – kroppsmedvetenhet 
• spänning – nya utmaningar på egen nivå 
• kreativitet- utveckling – framsteg 
• social gemenskap – samarbete 
• trygghet – att våga 
• glädje 
(Rejdemo, Anita och Tommy, 1990). 
 
Idrotten har, rätt använd, en unik förmåga att utveckla social kompetens. 
Att kunna samarbeta, ta hänsyn till och respektera andra, att känna tillit är 
förmågor som krävs inom idrotten, men även för att man ska kunna fungera 
i dagens samhälle. Grunderna till etik och moral kan läggas på 
idrottslektionerna där det ofta blir konflikter och meningsskiljaktigheter. 
Om dessa situationer bearbetas och får bli utgångspunkt för diskussioner 
och eftertanke kan man vända det till något nyttigt och bra. 
 
När man rör sig och använder sig av sin kropp så utvecklas, förändras och 
förfinas den kroppsliga apparat som kroppens olika system utgör. Våra 
sinnesorgan och perception används och utvecklas samtidigt som man får 
upplevelser och erfarenheter och tar till sig nya sinnesintryck. Använder 
och tränar man sina sinnen och sin perception utvecklas också förmågan att 
tolka och förstå nya och annorlunda intryck. Man jämför dessa med redan 
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befintliga, lagrade, ”data” i hjärnan som utgår från tidigare upplevelser, 
men även nedärvda funktioner. Man bygger upp en mental erfarenhetsbank 
utifrån det man varit med om. Denna bank är sedan utgångspunkten för vårt 
logiskt – abstrakta tänkande. Därför är det viktigt att barnet i fråga får 
många olika intryck och upplevelser. Här finns kanske en av de viktigaste 
funktionerna för skolans idrottsundervisning, speciellt i de lägre 
årskurserna. 
 
I dagens samhälle behöver man inte ha någon större fysisk kapacitet. Man 
använder inte sina muskler, leder, skelett, blodomlopp och nervsystem på 
samma sätt som man gjorde förr, då människan var jägare och samlare. 
Nuförtiden räcker det med att kunna orka lyfta telefonluren, trycka på 
knapparna på fjärrkontrollen och gå den korta biten från bilen till dörren. 
Vår vardag har allt för många bekvämligheter vilket leder till att den 
spontana, nödvändiga rörelsen inte längre är självklar. Allt för många liv 
präglas av stillasittande och fysisk inaktivitet, som vi egentligen inte är 
skapade för. Kroppen mår helt enkelt inte bra av för mycket stillhet 
(Ekberg och Erberth, 2000). 
 
Modern forskning visar att rörelsen och hälsokunskapen idag är mycket 
värdefull med tanke på den moderna stillasittande livsstilen och de extrema 
kroppsideal som gäller. Det moderna samhället har dragit med sig ökad 
fetma, större risk för hjärtinfarkt, osteoporos (benskörhet, förebyggs genom 
kalkrik mat och stimulering av skeletten genom motion där skelettet 
belastas, t ex. vid promenad) och ätstörningar. Dessutom visar även 
forskningen att lek och rörelse har stor betydelse för den kognitiva och 
sociala utvecklingen. En förutsättning för en kognitiv utveckling är enligt 
Piaget att barnen undersöker och leker med sin omgivning. Undersökningar 
som gjorts på äldre ungdomar visar att de som varit aktiva i en 
idrottsförening har större möjlighet till positiva relationer med sin 
omgivning under resten av sitt liv ( Huitfeldt m fl, 1998). 
 
 

3.4 Lekens betydelse 
 
Leken är mycket viktig för att barn ska må bra och utvecklas på ett positivt 
sätt. Barn leker först och främst för att de tycker att det är roligt att leka, 
men leken är även en träning för livet. Man kan jämföra barnens lek med 
djurungarnas lek, de busar och bråkar med varandra för att öva sig i att 
överleva och på så sätt kunna föra arten vidare. Leken är ett måste för barn, 
det är genom leken som de lär sig förstå omgivningen. Barn har förmågan 
till att leka redan när de föds, men det är vi vuxna som måste introducera 
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leken för barnet och få dem att förstå när det är lek och när det är allvar. 
Inom leken finns det ett par grundregler: 
 
Samförstånd - lek eller allvar, man lär sig skillnaden på verklighet och 
allvar. 
Turtagande - ge och ta, ibland bestämmer du och ibland jag.  
Ömsesidighet - man är jämställd oberoende av ålder och kön.  
 
Barn lär sig de här grundreglerna tidigt. Reglerna kan jämföras med de 
viktiga normer som gäller i ett demokratiskt samhälle. 
 
Genom lek lär sig barn bland annat att samverka, samspela, acceptera, ta 
initiativ och att utrycka sina känslor. Leken är även viktig för att barn ska 
utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. I leken främjas den sociala och 
emotionella utvecklingen genom att barnen får ”prova på” olika roller. De 
provar på att vara mamma, pappa, lärare, idrottsstjärna eller idrottsledare. 
När barn leker tillsammans lär de sig naturligtvis av varandra. Genom 
leken så vidgar barn sina vyer, de tränar empati, inlevelseförmåga och 
förståelse. Även förmågan att fungera tillsammans i en grupp övas i 
samband med leken. 
 
Barns fysiska utveckling främjas vid leken, då de på ett naturligt sätt rör 
sig. Barn tränar många motoriska grundfärdigheter som att hoppa, springa, 
balansera, fånga, klättra, rulla, hänga och kasta vid lektillfällen. Först 
utvecklas varje grundfärdighet var för sig, därefter när barnet är 
utvecklingsmässigt moget kan det kombinera rörelserna. 
 
Barn som leker får utlopp för sitt rörelsebehov blir mer koncentrerade och 
motiverade till inlärning. I leken utvecklas alla sinnen, tankeverksamhet 
samt att kunskap befästs. Genom lek sker en naturlig inlärning, den stärker 
även barnets självförtroende om det sker på rätt nivå i förhållande till 
barnets utvecklingsnivå, för en gynnsam inlärning så måste barnet känna 
trygghet och tillit (Lindberg, 2000). 
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3.5 Barns motoriska utveckling 
 
Rörelse är en central del i den mänskliga utvecklingen. Våran kropp är inte 
gjord för att sitta still utan den behöver aktiviteter och rörelse för att den 
ska utveckla kvaliteter som kondition, styrka, snabbhet, ledrörlighet mm 
(Annerstedt 1990). 
 
Varseblivning eller perception är det förlopp som bearbetar det som 
sinnena upplever och som kan jämföra upplevelserna med tidigare 
erfarenheter. Den perceptuella utvecklingen har stor betydelse för den 
motoriska utvecklingen (Huitfeldt 1998). 
 
Den motoriska utvecklingen hos barn går från stora onyanserade rörelser 
till små nyanserade rörelser av kroppsdelarna. Barnets utveckling börjar 
uppifrån och fortsätter nedåt kroppen, det första som ett barn lär sig är att 
styra huvudet, sedan fortsätter utvecklingen nedåt kroppen till bålen och 
benen. Grovmotoriken utvecklas innan eller parallellt med finmotoriken. 
Det är barnets spontana rörelseglädje som gör att barnet tar sig igenom de 
olika utvecklingsfaserna. När en färdighet är intränad går barnet 
automatiskt över till nästa (Huitfeldt). Holle som är inspirerad av Piaget har 
kommit fram till att om ett barn har svårt för en färdighet så ska man inte 
träna den färdigheten utan man ska istället stimulera den färdighet som 
kommer innan i utvecklingsfaserna (Annerstedt, 1990). 
 
Den motoriska utvecklingen delas in i fyra faser : 
 
Reflexrörelse: Utförs alltid på samma sätt vid samma yttre påverkan, en 
del reflexrörelser måste försvinna för att en rörelse ska bli funktionell. 
 
Symmetriskrörelse: Två kroppsdelar rör sig lika ex. passgång. 
 
Asymmetrisk/diffentierad rörelse: Sker diagonalt (korsar kroppens 
mittlinje) utan andra medrörelser. 
 
Automatiseradrörelse: När en rörelse sker utan att man behöver tänka på 
vad man ska göra (Huitfeldt, 1998). 
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3.5.1 Utvecklingsfaser 
 
Den motoriska utvecklingen börjar redan innan barnet är fött. Utvecklingen 
går mycket fort under barnets första levnadsår. 
 
Vid: 
 
2-3 mån kan barnet lyfta huvudet och balanser det längre stunder. 
 
4-5 mån kan barnet samordna ögon, huvud och handrörelser och kan gripa 
efter föremål. 
 
6-7 mån kan barnet sitta utan stöd och stå på alla fyra. 
 
8-9 mån kan barnet sätta sig och krypa. 
 
10-14 mån kan barnet gå med stöd. Det kan vara lättare att springa 
eftersom det då inte ställs lika stora krav på balansen. 
 
2-6 år förbättras barnets förmåga att gå och springa. Genom lekens form 
tränar barnet att hoppa, balansera, klättra, klänga, fånga och kasta. Detta är 
mycket betydelsefullt för att man senare ska klara av 
kombinationsmotoriska övningar. 
 
7-9 år förfinas de grovmotoriska färdigheterna och tekniken utvecklas. 
Detta gör att barnet klara av saker som skidåkning, skridskoåkning och 
bollspel. För att klara av de här aktiviteterna krävs det att man klarar av 
kombinationsmotoriska övningar och att man kan korsa kroppens mittlinje. 
 
10-12 år växer kroppen mycket fort och den motoriska utvecklingen 
stagnerar. De individuella skillnaderna är mycket stora, men de jämnas ut i 
vuxen ålder. Fram till puberteten är den motoriska utvecklingen beroende 
av den fysiska utvecklingen och inlärningen. Efter puberteten påverkas den 
motoriska färdigheten främst av inlärning och träning (Huitfeldt, 1998). 
 
 

3.6 Skolgymnastikens historia 
 
Redan på 1570 talet började man tala om att eleverna skulle ha raster där de 
kunde utföra kroppsaktiviteter. År 1649 talades det för första gången om att 
kroppsövningar, bollspel och springlekar skulle ingå i skolordningen. Ordet 
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gymnastik nämns för första gången i 1807 års skolordning, där står det att 
det ska finnas anstalter där läroverkseleverna ska hoppa, kliva, voltigera 
och simma. Det fanns dock ingen gymnastikundervisning före 1860 trots 
att Carl XIV i folkskolestadgan 1842 bestämde att gymnastik skulle vara ett 
obligatoriskt ämne i skolan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades 
skolgymnastiken till ren soldatträning, detta tonades ner på 1920-talet då en 
nedrustning av Sveriges försvar skedde. Efter detta blev det mer plats för 
lek och idrott. I folkskolan introducerades ämnet gymnastik med lek och 
idrott år 1919 och i läroverket introducerades det i 1928 års 
läroverksstadga.  
 
Gymnastiken var det viktiga inslaget i undervisningen och lek och idrott 
betraktades endast som ett tillägg till den verkliga gymnastiken. Det var de 
kroppsövningar inspirerade av Ling som var de ledande övningarna, de 
andra rörelserna i lek och idrott som betraktades som mer naturliga fick 
endast användas på fritiden. Ända fram till mitten av 1900-talet var 
Linggymnastiken dominerade . men sedan skedde ett paradigmskifte. 
 
Under senare hälften av 1900-talet motiverades ämnet av fysiologiska 
behov. Hälsa, kondition och styrka var de viktigaste målen för 
idrottsämnet. Gymnastik ämnet förändrades från att endast innehålla 
gymnastiska övningar till att omfatta många olika aktiviteter. Allt eftersom 
tiden gick kom allt mer bollspel, musik och motoriska övningar in i bilden. 
Nu för tiden framhäver man även den sociala och estetiska, fysiska och 
psykologiska utvecklingen. Den senaste ändringen gällande skolgymnastik 
skedde när Lpo 94 kom och man ändrade namnet till idrott och hälsa 
(Ekberg och Erberth, 2000).   
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4 Metod och genomförande 
 
 

4.1 Population och urval 
 
I mitt examens arbete har jag valt att i enkätform fråga ett antal 
idrottslärare. Jag skickade ut enkäten till tio skolor. Innan jag skickade ut 
enkäten visste jag inte om idrottslärarna var behöriga eller ej. När jag fick 
in svaren visade det sig att två av lärarna var obehöriga. Alla skolor utom 
en är slumpvis utvalda. Den skola som inte är slumpvis utvald är den skola 
där jag hade min slutpraktik och det kändes på så sätt naturligt att den 
skolan skulle vara med i undersökningen. Skolorna är placerade runt om i 
Östergötland, de är av varierande storlek och en del av skolorna ligger på 
mindre orter eller i byar och en del av skolorna ligger mitt inne i staden.  
 
 

4.2 Uppläggning och genomförande 
 
Jag valde att skicka ut en enkät via e-post till lärarna så att de i lugn och ro 
kunde tänka igenom de frågor som fanns med i enkäten. Jag förväntade mig 
att få in relativt många svar, men intresset för att besvara mina frågor var 
mycket svagt så till slut fick jag via telefon och personlig kontakt in 6 
stycken svar. 
 
 

4.3 Undersökningen 
 
Undersökningen bestod av 5 st frågor. Frågorna var öppna och det var upp 
till läraren att besvara dem fritt och så utförligt som möjligt. I 
undersökningen ville jag bland annat få fram om de övriga lärarna på 
skolan varit engagerade när de lokala målen inom idrottsämnet skrivits. 
Den stora frågan i enkäten var frågan om hur läraren går tillväga när 
han/hon utvärderar eleverna. Jag var även intresserad av att få reda på hur 
skolorna arbetar för att alla moment som finns med i Lpo 94 tränas och vad 
de gör med de elever som inte når upp till de skrivna målen. Till sist ville 
jag fråga om det fanns specialundervisning för de elever som behövde extra 
träning i något moment. 
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5. Resultat 
 
 
Det var intressant att läsa alla enkätsvaren. Här följer en sammanställning 
av alla svaren. Jag kommer att gå igenom fråga för fråga och redovisa vad 
respektive skola har svarat. Jag döper skolorna till A, B, C osv. 
 
 
1. Vem har skrivit de lokala målen i idrottsämnet på er skola? 
 
A. Det är idrottsläraren på skolan tillsammans med annan idrottslärare 

inom samma rektorsområde som skrivit de lokala målen. 
 
B. Idrottsläraren har skrivit de lokala målen, men de är inte reviderade på 

många år 
 
C. Förmodligen har den gamla idrottsläraren skrivit de lokala målen , men 

den nya läraren är inte säker på att så är fallet. 
 
D. Idrottsläraren tillsammans med en del övriga lärare på skolan. 
 
E. Idrottsläraren tillsammans med andra kolleger på skolan. 
 
F. Idrottslärarna tillsammans. 
 
 
2. Hur går det till när ni utvärderar elevernas kunskaper och 

färdigheter inom idrottsämnet? 
 
A. Läraren för anteckningar i en idrottsjournal efterhand som olika 

färdigheter tränas. 
 
B. Läraren tittar uppmärksamt på eleverna under lektionspasset och för 

noteringar över de elever som inte klarar av de utsatta målen. 
 
C. Läraren svarar ”utvärderar och utvärderar”. Om det finns elever som 

inte hänger med så brukar jag pusha lite extra på dem. 
 
D. Läraren tittar på eleverna under lektionstid och för anteckningar om alla 

elever vare sig de klarar målen eller inte. 
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E. Läraren svarar att hon minst en gång per termin ser till att träna de 
färdigheter som målen kräver. Hon tittar på varje elev när den utför ett 
visst moment och antecknar hur det går, på det viset kan hon jämföra 
hur eleverna utvecklas från gång till gång. 

 
F. Läraren ser till att vissa övningar finns med på lektionerna så att han kan 

stå bredvid och pricka av när en elev klarat ett visst moment. 
 
 
3. Hur arbetar ni för att alla elever ska nå upp till målen? 
 
A. Läraren ser till att välja övningar där eleverna efter sina egna 

förutsättningar kan träna och deltaga i idrottsundervisningen. 
 
B. Läraren försöker att planera lektionerna så att alla elever tränar och rör 

på sig. På lektionerna försöker han/hon få in så många moment som 
möjligt. 

 
C. Läraren försöker få alla att nå målen genom att ha en varierad 

undervisning. 
 
D. Läraren planerar idrottslektionerna medveten så att alla olika färdigheter 

tränas. 
 
E. Läraren lägger upp lektionerna så att alla moment tränas. 
 
F. Läraren skriver att de inriktar sig på att träna motoriska 

grundfärdigheterna på lågstadiet och att de ägnar sig åt de andra målen i 
undervisningen på mellanstadiet.  

 
 
4. Hur hjälper ni de elever som inte når upp till målen? 
 
A. Extra träning i de moment som känns svåra. I simningen får eleverna 

extra simundervisning tills år 5 målen är uppfyllda. 
 
B. Extra träning på lektionerna och i extrema fall finns det spec. 

undervisning. 
 
C. Vi pushar extra på dem och gör övningar som kan hjälpa dem. 
 
D. Tränar extra på lektionerna. Lägger in momenten flera gånger för alla 

ska få extra träning. 
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E. För det mesta så tränar vi mer på lektionerna och i vissa fall använder vi 

oss av specialundervisning. 
 
F. Vi försöker få tid till extra träning, men det är svårt att hinna med. När 

målen inom simningen inte uppfylls tränas simningen extra i simhallen. 
 
 
5. Finns det specialundervisning inom idrottsämnet på er skola? 
 
A. Ja. 
 
B. Ja. 
 
C. Nej, inte för tillfället. 
 
D. Nej. 
 
E. Ja. 
 
F. Ja, extra simundervisning. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion  
 
Att göra en undersökning som handlar om hur skolorna i praktiken 
utvärderar eleverna var mycket svårare än jag från början trodde. Min 
förhoppning var att idrottslärarna skulle vara positiva till att svara på mina 
frågor, men så var inte fallet. Om jag redan från början hade vetat att det 
var en så känslig punkt hade jag valt att göra undersökningen på ett annat 
sätt. Jag hade då redan från början tagit personlig kontakt med berörda 
lärare istället för att maila till dem, vilket av många kan uppfattas som 
ganska opersonligt, då man varken har ansikte eller röst att koppla till 
utfrågaren. På det sättet hade jag fått en bättre kontakt med lärarna och de 
hade kunnat öppna sig mer för mig och det hade då förmodligen känts mer 
naturligt för dem att berätta om hur de går tillväga på sin skola. 
 
De svar jag som jag till sist fick in var mycket intressanta att granska. Det 
finns många sätt att utvärdera på. Alla lärare kan inte utvärdera på samma 
sätt, det måste kännas rätt för både läraren och för eleverna. Hur man väljer 
att utvärdera kan även bero på vilken klass man har och vad det är för 
elever som går där. Det märktes en stor skillnad mellan de utbildade lärarna 
och de som arbetade som obehöriga lärare. 

 

6.2 Slutdiskussion 
 
Det här arbetet har varit mycket intressant och roligt att arbeta med. Det är 
kul att få en inblick i hur olika skolor arbetar och hur de går till väga när de 
ska utvärdera barnen. 
 
Att idrott/rörelse och hälsa är viktigt för barnens utveckling och 
välbefinnande har jag alltid vetat men när man läser vad forskare kommit 
fram till blir det mer och mer påtagligt. När barn rör sig får de kontroll över 
sin kropp och de utvecklar en fysisk kompetens som leder till att de kan lita 
på att kroppen klarar av vissa påfrestningar och det i sin tur leder till att de 
får en bättre självkänsla. Det står ofta i tidningen om barns hälsa som bara 
blir allt sämre och sämre. Jag tycker inte man kan anklaga skolorna för att 
barns hälsa blir sämre och att många barn lider av fetma. Jag tror att det är 
många faktorer som spelar in, bl a. beror det på att samhället har förändrats 
mycket den senaste tiden. Vi har allt mer stillasittande jobb och det är lätt 
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att ta fram någon färdiglagad mat istället för att laga något själv. Vi lever i 
en stressad vardag och då är det ännu viktigare att vi lever ett sunt liv med 
rätt kost och med motion. Den nödvändiga rörelsen är inte längre självklar 
utan vi skjutsar våra barn till kompisar och skolan även om avstånden är 
korta. För att få stopp på denna jargong måste vi börja någonstans och 
varför då inte börja med barnen som trots allt är vår framtid. Jag tror att det 
gäller att redan från början visa våra barn vilka positiva effekter som ett 
rörelserikt liv ger. Vi lärare är förebilder och måste på så sätt verkligen 
tänka på vilket budskap vi för fram till barnen. 
 
Barn gör inte det som vi säger utan som vi gör. Rörelsen bidrar inte bara till 
att vi mår bra kroppsligt utan den hjälper oss även med att träna den sociala 
kompetensen. Barn tränar ofta socialt samspel i leken och provar på hur det 
är att vara vuxen och hur man ska behandla sina medmänniskor. Idrott lär 
oss även att acceptera människor för vad de är. Det lär oss även att ta 
motgångar och framgångar. Jag tycker det är viktigt att arbeta med 
attityden vid förluster och vinster. Självklart ska man bli glad när man 
vinner, men det ska inte gå till överdrift så att man förolämpar sina 
kamrater. För många barn är det viktigt att få känna på hur det äratt förlora 
och kunna hantera det på rätt sätt. Klarar man av det på idrottslektionerna 
kanske det kan bli lättare att ta motgångar i senare skeden av livet. 
 
När man läser de styrdokument som finns i Sveriges skolor finns idrott och 
hälsa representerat mellan raderna på många ställen. Man kan då fråga sig 
varför det inte förekommer mer idrott och hälsa i de svenska skolorna. Min 
uppfattning är att idrott inte bara behöver utövas i en gymnastiksal, utan det 
kan lika väl utövas på en matte eller svenska lektion. En liten kort paus 
med rörelse ger så mycket för elevernas välbefinnande, men det ger även 
eleverna en bättre koncentrationsförmåga. På så sätt kan man vinna mycket 
på lektionen även fast man måste ta bort några minuter för rörelse. Jag 
tycker det skulle vara intressant att undersöka hur många lärare som lägger 
in lite rörelse då och då under lektionerna. Av det jag sett under mina besök 
i skolorna så får jag den uppfattningen att det är mycket få som använder 
sig av rörelse.  
 
När jag frågade runt på skolorna om jag kunde få se deras mål inom 
idrottsämnet var det ofta ganska torftiga papper som kom fram. Varför det 
är så kan jag inte svara på men jag tycker att det är sorgligt att ett så viktigt 
skolämne glöms bort. I min undersökning frågade jag lärarna vem det var 
som hade skrivit de lokala målen inom idrottsämnet och till min förvåning 
så var det bara på två skolor som lärare med annan inriktning än idrott som 
deltagit vid formuleringen av de lokala målen. Jag tycker att som 
klasslärare bör vara med och påverka gymnastiklektionerna. Ofta är det så 
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att en gymnastiklärare kommer in i klassen några timmar i veckan, medan 
klassläraren träffar barnen betydligt oftare, det gäller då att båda parterna 
utbyter information så att övningar kan anpassas till just det som eleverna 
behöver för tillfället. 
 
Det var även intressant att se hur olika lärarna utvärderar eleverna. Alla sätt 
är ju bra utan de dåliga. Jag tror att det är viktigt att komma fram till en 
metod som passar en själv och den klassen man arbetar med och då gäller 
det inte bara just idrott och hälsa ämnet. En modell som jag tycker är bra, i 
alla fall när det handlar om de mindre barnen är att man gör det så diskret 
som möjligt så att de inte märker av att de blir bedömda. Ett misslyckande 
kan leda till att hela den idrottsliga lusten släcks. Jag tycker även att det är 
viktigt att eleverna får träna på samma saker flera gånger och visa att de 
med lite träning kan klara av det mesta. Övningarna skall inte vara av 
överkurs utan bara innefatta de mest grundläggande övningarna. Med det 
inte sagt att man ska ta bort de svårare övningarna för det finns de elever 
som behöver lite utmaningar och spänning, men jag tycker inte man ska 
utvärdera och bedöma efter de momenten. 
 
Enligt läroplanen ska alla elever nå upp till de utstakade målen och 
skolorna har skyldighet att jobba för att alla eleverna når upp till målen. Så 
man ska inte nöja sig med ett underkänt i idrottsämnet utan det är bara att 
kämpa på för det ska finnas möjlighet till extraundervisning  även där. 
 
Jag tror att alla människor innerst inne mår bra av rörelse och motion, men 
att man blir för lat. Då bildas en ond cirkel som gör att det är svårt att 
komma igång. Vi ska inte låta våra elever bli för lata för att röra sig. Skolan 
ger bra idrottsundervisning, men den kan bli bättre om man integrerar den 
med andra ämnen. Var inte rädd för att ta in rörelsen till klassrummet. 
Barnen vinner på det och du som lärare vinner på det, så vad finns det att 
förlora? 
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     Bilaga 1 
 
 
Hej, jag heter Jennie Brinkby och går sista treminen på grundskollärar 
programmet. Jag håller för närvarande på med mitt examens arbete, det 
handlar om ämnet idrott och hur man utvärderar målen inom idrott, jag är 
även intresserad av vad som händer med de elever som inte klarar av 
målsättningarna. Studien sker med inriktning åt år 5. 
Det skulle vara till stor hjälp om ni kunde svara på mina frågor. Jag har 
slumpvis valt ut vissa skolor i Östergötland. 
 
 
1. Vem har skrivit de lokala målen i idrottsämnet på din skola ? 
 
 
2. Hur går det till när ni utvärdera elevernas kunskaper och färdigheter 

inom idrottsämnet? 
 
 
3. Hur arbetar ni för att alla elever ska nå upp till målen ? 
 
 
4. Hur hjälper ni de elever som inte når upp till målen ? 
 
 
5. Finns det specialundervisning inom idrottsämnet på din skola ? 
 
 
Hoppas att du har intresse av att hjälpa mig i min undersökning. Jag skulle 
vilja ha in svaren så snart som möjligt. 
 
Tack på för hand. 
 
Har du några frågor så kan du få kontakt med mig på  
tfn:  
 
Skicka svaren till: 
 
 
eller maila på adressen 
 


