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Sammanfattning 
 
Detta arbete är utfört på två stycken gymnasieskolor i en ort i Mellansverige. Syftet med 
arbetet är att se om eleverna, på två skilda gymnasieskolor, uppfattar vilka kunskaper man bör 
uppnå efter avslutad kurs i Idrott och Hälsa A 100 poäng. Hela studien bygger på ett 
elevperspektiv. För att på bästa sätt besvara syftet, har enkätundersökning använts på 
"tillgängliga grupper" på skolorna. Frågeställningarna för arbetet är; I vilken utsträckning och på 
vilket sätt uppfattar eleverna vad de ska uppnå efter avslutad kurs i Idrott och Hälsa A?, vilka är de mål, 
utifrån kursplanen i Idrott och hälsa, som eleverna anser vara de viktigaste att uppnå? och hur ser en 
jämförelse ut mellan dessa två skolor utifrån vad eleverna uppfattar att de skall uppnå i Idrott och Hälsa A? 
 
Resultatet visar att det viktigaste målet som finner stöd i kursmålen är påstående 1; Har 
kunskaper om vad man bör äta för att bibehålla eller förbättra hälsan, som över 90 % av eleverna hade 
kryssat i. Det minst viktiga målet var påstående 14; Ha kunskap om skog och mark och genomföra 
friluftsaktiviteter, som 30 % av eleverna hade kryssat i. Det viktigast målet som inte finner stöd i 
kursmålen är påstående 10; Att vara ombytt till lektionerna, som hade 88 % i svarsfrekvens bland 
eleverna. Här var det minst viktiga målet, påstående 6; att vara skicklig i diverse bollsporter, som 
fick 17 % av elevernas svar. I slutsatserna framkom det att det finns ett tydligt 
hälsoperspektiv i idrottsämnet i de undersökta grupperna på de båda skolorna, man kan 
också se att det finns en snedfördelning av de moment som ingår i kursplanen för Idrott och 
Hälsa A samt att friluftsliv och dans är sällan förekommande i undervisningen i de 
undersökta grupperna på de två skolorna. Slutligen framkom det att lektionsinnehållet och 
undervisningen troligtvis har en betydande roll för elevens uppfattning av kursmålen.  
 
Nyckelord: ”physical education student perspective”, ”learning in physical education”, 
”learning in physical education student”, “Curriculum, sports activities”.  
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1 Inledning 
 
I akademiska studier till lärare i idrott och hälsa uppkommer säkerligen funderingar kring 
ämnets trovärdighet och legitimitet. Ett väldigt starkt argument som talar för idrott och hälsa 
är att det förhoppningsvis skall bidra med kunskaper och glädje, till ett fortsatt fysiskt aktivt 
liv, utanför skolans värld, som är en bra grund för en god hälsa. Framförallt om fysisk 
aktivitet inte kommer naturligt hemifrån. Givetvis skall inte kursmålen glömmas bort, utan 
vara ett medel för att nå viktig kunskap inom ämnet. Det finns dock ett stort utrymme för 
tolkning av kursmålen och detta påverkar givetvis utformningen av undervisningen och 
elevernas kunskapsinhämtande samt lektionernas innehåll. Att ämnet idrott och hälsa det 
senaste decenniet varit ganska hårt ifrågasatt är idag i allmänhet ganska vedertaget. Det finns 
en del forskning, artiklar och utredningar som behandlar ämnet men dessa är framförallt 
gjord på grundskolan och utifrån Lpo-94. Grunden till denna studie var därför dels att fylla 
en kunskapslucka inom detta forskningsområde, men även för att det nyligen gjorts en 
rapport om idrott och hälsas innehåll på grundskolan i år nio1, som återigen aktualiserat 
ämnet. Denna rapport är framförallt gjord ur ett lärarperspektiv och därför fyller denna 
studie, med liknande struktur men utifrån ett elevperspektiv och på gymnasieskolan, ett 
behov av elevers synvinkel och perspektiv på området. Det finns ingen liknande rapport 
gjord med ett tydligt elevperspektiv i Idrott och Hälsa A tidigare och gör därför studien unik 
på sitt sätt. 
 
Ämnet idrott och hälsa har genomgått en stor förändring genom åren, från att ha varit ett 
ämne där fysisk aktivitet och ”springa av sig lektioner” har haft huvudfokus till att, på senare 
år, mer ha blivit ett kunskapsämne2. Har man fortfarande kvar den gamla synen på ämnet 
samtidigt som dagens kunskapsmål skall uppnås blir det kanske en kluven situation. 
Detsamma gäller för elever då det enligt den nationella utvärderingen av grundskolan 
2003(NU-03) har framkommit att det viktigaste med ämnet är att ha roligt och att praktiskt få 
röra på sig3. Om denna inställning gäller för ämnet i den svenska skolan överlag blir givetvis 
vissa kunskapsmål väldigt svåra att uppnå. NU-03 visar också att det fanns skillnader i vad 
kursplanen säger och vad som sker i undervisningen på lektionerna i verkligheten4.  
 
Under många år har lärare och myndigheter varit ansvariga för utformningen och 
implementeringen av de olika kursplanerna. Men på grund av resursbrist kan det ibland vara 
svårt att genomföra alla moment och mål som finns beskrivna i dessa kursplaner5. Det kan 
ibland vara väldigt enkelt att skylla på resursbrist som lärare, faktum kvarstår dock att det är 
kursmålen som lärare har skyldighet att ge sina elever möjlighet att uppnå oavsett 
förutsättningar.  
 
Detta examensarbete handlar om att, ur ett elevperspektiv, ta reda på vad eleverna själva 
anser att de skall ha för kunskaper för att uppnå målen i kursen Idrott och Hälsa A 100 
poäng. Dessutom undersöks vad eleverna anser vara de viktigaste målen att uppnå i kursen 
samt en jämförelse av två skolor. I undersökningen ingår sex olika klasser uppdelat på två 
skilda gymnasieskolor i årskurs två på gymnasiet.  

                                                 
1 Larsson, H, Fagrell, B, Johansson, S, Lundvall, S, Meckbach, J, Redelius, K (2010)  
2 Skolinspektion (2010) s.2 
3 Skolverket (2005) s. 83 
4 Ibid s.74-85 
5 Ha, Amy S, Johns, David P, Shiu, Ellen W (2003) s. 200-203 
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2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på elevers uppfattningar, på två skilda gymnasieskolor, 
om vilka kunskaper man bör uppnå efter avslutad kurs i Idrott och Hälsa A 100 poäng.  
 

3 Frågeställningar 
 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt uppfattar eleverna vad de ska uppnå efter 
avslutad kurs i Idrott och Hälsa A?  

 Vilka är de mål, utifrån kursplanen i Idrott och hälsa, som eleverna anser vara de 
viktigaste att uppnå? 

 Hur ser en jämförelse ut mellan dessa två skolor utifrån vad eleverna uppfattar att de 
skall uppnå i Idrott och Hälsa A? 

 

4 Bakgrund 
 
Idrott och hälsa är ett ämne som kan betraktas utifrån flera perspektiv. Nedan följer ett antal 
fakta, styrkor samt problematik kring idrottsämnet i skolan. 
 

4.1 Bakgrund till studiens uppkomst 
 
Ämnet idrott och hälsa har genomgått en stor förändring genom åren, från att ha varit ett 
ämne där fysisk aktivitet haft huvudfokus till att, på senare år, mer ha blivit ett så kallat 
kunskapsämne6. Att ämnet idrott och hälsa det senaste decenniet dessutom varit ganska hårt 
ifrågasatt är idag i allmänhet ganska vedertaget. Det finns en del forskning, artiklar och 
utredningar som behandlar ämnet men dessa är framförallt gjord på grundskolan, med ett 
lärarperspektiv och utifrån den kursplanen. Grunden till denna studie var därför dels att fylla 
en kunskapslucka inom detta forskningsområde, d.v.s. att göra en liknande studie om idrott 
och hälsas innehåll men med ett elevperspektiv och framförallt på gymnasieskolan.  
Dessutom har det nyligen gjorts en rapport om idrott och hälsas innehåll, som återigen 
aktualiserat ämnets innehåll. Denna rapport ”Jämställda villkor i Idrott och Hälsa – med 
fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse” gjordes 2006-2010 i grundskolan och är 
utformad ur ett lärarperspektiv. Enkäter har gjorts på lärare i idrott och hälsa för att kunna 
utröna elevernas måluppfyllelse7. Dessutom finns en annan rapport inom ett liknande 
område, som tagits i beaktning i denna studie, som heter "Skolämnet i Idrott och Hälsa i 
Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten 2002". Denna rapport tar både upp elevens 
respektive lärarens syn på ämnet Idrott och Hälsa och fokuserar även på lärandeprocessen 
inom detta skolämne8. 
 
Genom denna studie hamnar idrott och hälsas innehåll i samband med färska perspektiv 
samtidigt som det ger en förstorad bild av ämnet i sin helhet, då studien sträcker sig en bit 
längre in i skolsystemet och når gymnasieelever i årskurs två. De aktuella rapporter som 
beskrivits ovan fokuserar framförallt på ett lärarperspektiv och därför fyller denna studie ett 
behov av elevers synvinkel och perspektiv på idrottsområdet samt kunskaper om 
gymnasieelever. 

                                                 
6 Skolinspektion (2010) s.2 
7 Larsson et al. (2010) 
8 Eriksson, C, Gustavsson K, Johansson, T, Mustell, J, Quennerstedt, M, Rudsberg K, Sundberg, M, Svensson, 
L. (2003)  
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4.2 Idrottsämnets framväxt i skolan ur ett historiskt perspektiv 

4.2.1 Idrottens historia 

 
Idrott är någonting som har förekommit otroligt långt tillbaka i tiden. Man har funnit fynd 
som är daterade redan kring 3000 talet före Kristus som visar två figurer som utför någonting 
som kan liknas vid brottning9. Det var dock i Kina som den tidigaste kända idrotten har 
spelat en viktig roll i mänsklig fostran. Idrotten här tog riktig fart under 1000-256 före 
Kristus. Det utövades då brottning, skjutning med båge och fotboll. Även gymnastiken blev 
stor under denna tid som kineserna kallade Kong-Fu10. I Egypten under "hykostiden" fick 
idrotten en roll i form av krigsförberedande. Soldaterna var tvungna att vara vältränade för att 
orka strida. Däremot utövades det även idrott bland befolkningen i form av brottning, 
fäktning och boxning11. I Grekland cirka 1400 år före Kristus fick idrotten en otroligt stark 
ställning i den grekiska kulturen. De grekiska idrottstävlingarna hölls ofta i samband med 
religiösa festen i ära till de grekiska gudarna12. 
 
Under medeltiden skiktades idrotten socialt. Bönderna hängav sig inte åt någon organiserad 
idrott utan mer åt "idrottsliga lekar" vid festligare tillfällen. Borgarna tävlade i smidighet, 
snabbhet och styrka men även bollspel. Ridderskapet hade liknande tävlingar som borgarna 
och ofta utbröt strider under tävlingarna13. Fotboll och andra bollsporter var även dessa ett 
stort folknöje under medeltiden och utövades bland annat i Italien, Frankrike och England14. 
Sveriges historia inom idrotten är rätt lik övriga Europas. Kungafamiljerna ägnade sig mest åt 
aristokratiska kroppsövningar medan borgare och bönder mer ägnade sig åt olika slags spel 
och lekar. Den svenska kungafamiljens intresse för idrott är dokumenterat och Gustav Vasa 
deltog i många olika idrottsliga övningar såsom fäktning, löpning och längdhopp. Erik XIV 
var även han mycket intresserad av idrott och utövade längdhopp, ridning och olika 
bollsporter15. 

4.2.2 Idrottsämnets historia 

 
I den grekiska historian finns förekomsten av idrottslärare väldigt tidigt. Idrotten ansågs då 
vara den viktigaste delen i en ungdoms fostran. Gymnasiet var då en anläggning för fysisk 
fostran men där undervisades det även i musik, skrivning och läsning. Examen erlades genom 
tävlingar i både fysiska och teoretiska ämnen16. I Tyskland under senare delar av 1700-talet 
hade den fysiska fostran en starkare plats i skolan än traditionella skolämnen. Här var idealet 
att utöva kroppsövningar dagligen i minst en timme17. 
 
Skaparen av den svenska gymnastiken hette Per Henrik Ling. Han hade fyra olika 
gymnastiktyper; pedagogisk gymnastik, militärgymnastik, medikalgymnastik och estetisk 
gymnastik. Linggymnastiken blev statens medel att tillgodose den fysiska förmågan i 
skolundervisningen18. En av grundarna till införandet av fysisk fostran i skolan var Johan 
Fischerström. 1794 höll Fischerström ett tal till Kungliga Vetenskapsakademien att fysisk 

                                                 
9 Blom & Lindroth (2002) s.31 
10 Ibid s.34 
11 Ibid s.38 
12 Ibid s.41 
13 Ibid s.61 
14 Ibid s.75 
15 Ibid s.103 
16 Ibid s.45 
17 Ibid s.121 
18 Ibid s.133 
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fostran borde införas i skolorna19. I år 1807s skolordning står det för första gången att 
gymnastik skall finnas med vid läroverken. Det skulle dock endast ske under raster och under 
lärarens uppsikt. I år 1820s skolordning står det dock för första gången att gymnastik skulle 
vara ett obligatoriskt ämne i skolan med tre timmars undervisning i veckan20. År 1813 startade 
Per Henrik Ling den första utbildningen för gymnastiklärare i Stockholm. År 1966 startade 
även en gymnastiklärarutbildning i Örebro och båda utbildningarna döptes då till Gymnastik 
och idrottshögskolan (GIH)21. 
 
Idrottsämnet har sannerligen förändrats över tid. En sak som har spelat stor roll genom åren 
är tidstilldelningsfrågan. År 1928 hade ämnet 4x45 minuter i veckan. I Lgr 62 hade ämnet i 
årskurs 9 2x40 minuter i veckan, under Lgr 80 snittade årskurs 9 på 3x40 minuter i veckan 
medan årskurs 9 under 2001 hade mellan 50-120 minuter i veckan22. Idrottsämnet kräver en 
hel del materiella resurser såsom redskap men även lokaler som är anpassade för fysisk 
aktivitet. Från år 1968 hade 91 % av skolorna regelbunden tillgång till en gymnastikhall 
medan under 2001 var siffran endast 72,5 % 23. Undervisningens huvudmoment år 1984 var 
bollspel med 38 % och just bollspel utgjorde undervisningens huvudmoment även 2001 men 
nu endast med 30 % 24.  
 
På en översikt av de fyra kursplanerna (Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94) så ser man att 
skolan hela tiden har uppmanat till ett brett spektrum av aktiviteter för att kunna förbereda 
eleverna för vuxenlivet och då de själva måste ta ansvar för sin egna fysiska hälsa 25. (Detta 
visar grundskolans läroplaner och ej gymnasieskolans för att det på ett tydligt sätt visar 
innehållsskiftningarna. Gymnasieskolans kursplaner har samma tendenser, genom historien, 
men här har skolformen inte haft samma historiska förankring i det svenska skolsystemet. 
Grundskolan har sedan mycket längre tid funnits med i skolsystemet. Dessutom är 
gymnasieskolans läroplanshistoria sällan förekommande och beskriven i litteratur.)  
 
En översikt av skolans kursplaner för idrottsämnet 1962-1994 
Lgr 62 och Lgr 69 Lgr 80   Lpo 94  
"Huvudmoment" "Huvudmoment"  "Kunskapsområden" 
1. Gymnastik  1. Gymnastik   1. Rörelse, rytm och 
2. Dans  2. Hälsa, hygien och ergonomi dans 
3. Lek  3. Bollspel och lekar  2. Natur och friluftsliv 
4. Bollspel  4. Dans   3. Livsstil, livsmiljö  
5. Friidrott  5. Friidrott   och hälsa 
6. Orientering 6. Orientering och friluftsliv   
7. Skridskoåkning 7. Lek 
8. Skidåkning  8. Simning och livräddning 
9. Simning  9. Skidåkning 
  10. Skridskoåkning, iskunskap 
  och livräddning 
 

                                                 
19 Annerstedt i Annerstedt, Peitersen, Ronholt (2001b) s.75 
20 Ibid s.81 
21 Ibid s.90 
22 Sandahl I Larsson & Redelius (2004) s.48 
23 TIG (1968) & Skolprojektet (2001) ref. I Sandahl I Larsson & Redelius (2004) s. 50 
24 Carlsten (1989) och Skolprojektet (2001) ref. I Sandahl I Larsson & Redelius (2004) s. 52-53 
25 Sandahl I Larsson & Redelius (2004) s.58 
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Hösten 2011 införs en ny läroplan och för gymnasiet gäller härmed GY-11. Det centrala i 
denna gymnasieförordning för gymnasiet består i månt och mycket av hälsa, friluftsliv, fysiska 
aktiviteter, förståelse för rörelseaktiviteter och dess samband med hälsa samt livsstilsfaktorer i 
samband med hälsa. Det finns sju olika punkter som alla finns med i idrottskurserna på 
gymnasiet. Dessa punkter innefattar; fysiska aktiviteter som vidareutvecklar rörelseförmåga 
och hälsa, genomföra och anpassa utevistelser efter olika förhållanden, kunskap om 
betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser, hantera säkerhet och nödsituationer i 
samband med fysiska aktiviteter, kunskap om kulturella och sociala aspekter på fysiska 
aktiviteter, ta etisk ställning i fråga om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till 
idrott och motion samt kunskaper kring ergonomi26. 
 

4.3 Varför undervisa i Idrott och Hälsa? 
 
Genom genomgång av litteratur råder det inte någon enhällig konsensus kring vad som 
egentligen legitimerar ämnet som sådant, men det finns dock ett flertal argument som pekar 
på ämnets betydelse i skolvärlden. 

4.3.1 Folkhälsoskäl 

 
Att vara fysiskt aktiv på olika sätt i den svenska skolan, men ej som tävlingsinriktad, är att 
betrakta som hälsosamt27. Fysisk aktivitet kan ses som en angelägenhet för hela skolan, inte 
bara idrottsämnet och detta beror på barn och ungdomars minskande intresse för kroppsliga 
rörelser och i förlängningen till ökad barnfetma28. Folkhälsoinstitutet är inne på samma linje 
då befolkningen fortfarande har en ökande inaktivitet bland vissa ungdomsgrupper. Detta 
kan försvaga folkhälsan eftersom människan är skapad för ett liv i rörelse29. I 
gymnasieskolans kursplan står det uttryckligen att lära fysisk aktivitet är något viktigt, både 
för hälsa i stunden och i ett livslångt perspektiv:  

 
Gymnasieskolans utbildning i Idrott och Hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, 
psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse 
för hälsan. Ämnet syftar även till att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och 
erfarenheter att de kan välja att delta i lämpliga fysiska aktiviteter för fritiden30. 

 
Som ytterligare en aspekt inom de folkhälsomässiga skälen menar Annerstedt att hälsa är ett 
så viktigt och eftersträvansvärt element att bara det borde egentligen kunna legitimera 
ämnet31. För vissa barn och elever kan också idrotten i skolan var den enda möjlighet man 
har till regelbunden fysisk aktivitet under en vecka32. Den fysiska hälsan har blivit alltmer en 
betydelsefull faktor än vad det varit tidigare för äldre generationer33. 

4.3.2 Studiefrämjande skäl 

 
Regelbunden fysisk aktivitet har ett samband med psykisk hälsa. Med detta menas att fysisk 
aktivitet har en viss antidepressiv effekt och det kan i sin tur påverka humör och självkänsla. 
Detta är två centrala faktorer för en god inlärning, vilket med andra ord innebär att studierna 

                                                 
26 Utbildningsdepartementet (2011b)Ämnesplan idrott och hälsa 
27 Larsson I Larsson & Meckbach (2007) s. 46 
28 Ibid s. 36 ff. 
29 Folkhälsoinstitutet (1979) ref. i Raustorp (2000) s. 11 
30 Utbildningsdepartementet (1994a) Kursplan Ämnet Idrott och Hälsa  
31 Annerstedt i Annerstedt et al. (2001a) s.128 
32 Engström, L-M i Engström & Redelius (2005) s.19 
33 Ekberg (2009) s.48 
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främjas34. I Annerstedt35 skildras ett uttalande av den europeiska idrottslärarorganisationen, 
EuPEA, som menar att ämnets identitet har en koppling till att idrottsämnet i sig ger ett unikt 
bidrag till alla elevers skolundervisning oavsett ämne. Idrott och hälsa är det enda ämnet som 
har kroppen som arbetsredskap och detta gör att ämnet hamnar i en egen position i skolan36.  
 

4.4 Lärandet och kunskap i Idrott och hälsa 
 
Lärandet i idrott och hälsa kan beskrivas utifrån tre dimensioner37: 
 
· Undervisning om rörelse 
· Undervisning genom rörelse 
· Undervisning i rörelse 
 
Undervisning om rörelse handlar om den information om en idrottsaktivitet som 
behövs för att kunna utöva den, exempelvis regler i bollspel. Undervisning genom rörelse 
handlar främst om att rörelsen används för att uppnå andra mål exempelvis sociala, moraliska 
och estetiska. Undervisning i rörelse syftar till att utveckla den kinestetiska förmågan. Det 
enda sättet att utveckla den kinestetiska förmågan är genom att röra på sig 38. Att delta i olika 
former av fysisk aktivitet är därför nödvändigt för att utveckla rörelsekompetensen. De tre 
dimensionerna är beroende av varandra men undervisning om och i rörelse är grunden för 
idrottsämnets bildningsmål och kunskapsobjekt39. Idrott och hälsa har skiftat fokus i sina 
kursplaner. Ämnet har tidigare haft ett starkare fokus på att syfta till fysisk övning. Men 
numera finns även ett starkt bildningsperspektiv inom ämnet, precis som för alla andra 
ämnen i skolan40. Ekberg menar att Idrott och Hälsa har ett särskilt fokus på den fysiska 
bildningen och det kroppsliga lärandet. I detta finns ett egenvärde då kroppsligt lärande 
utvecklar en kroppslig säkerhet som blir beständig genom livet. Idrottsämnet bidrar också till 
ett kvalitativt lärande där förutsättningar för en fördjupad förståelse för den kroppsliga 
praktiken uppkommer. Dessutom ges möjligheter att skapa ny idrottskultur vilket mynnar ut i 
kreativitet, mångfald och nyfikenhet, som alla är element för framtida lärande41. 
 
Quennerstedt, Öhman J och Öhman, M menar att det kan finnas dubbla värden med en 
aktivitet i idrottsämnet: 
 

Detta kan exemplifieras med en situation där eleverna spelar ett lagbaserat bollspel på 
en idrottslektion, med syfte att lära sig att samarbeta. Den individuella dimensionen 
kan då till exempel vara studenternas tidigare erfarenheter av bollspel i skolan eller på 
fritiden, och även deras tidigare erfarenheter av vad det innebär att samarbeta42 
(författarnas översättning). 

 
Ämnet idrott och hälsa har tendenser att vara ett ämne där man främst har ett fokus på 
görandet i olika former av aktiviteter och inte i form av ett lärande. På skolorna har man i 
stor utsträckning missat att kunskapsutveckling i ämnet sker genom reflektion, samtal och 

                                                 
34 US Department of Health and Human Services (1996) ref. i Raustorp (2000) s.14 
35 Annerstedt I Annerstedt et al. (2001b) s.129 
36 Raustorp (2000) s.14 
37 Arnold (1979) Arnold (1985) s.50-61 & Arnold (1999) s. 39-54 ref. i Annerstedt (2001) s.139-140 
38 Ibid 
39 Ibid s 140-143 
40 Annerstedt i Annerstedt et al. (2001b) s.73-110 
41 Ekberg (2009) s.237-239 
42 Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011) s.167 
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diskussion. Detta fundament finns beskrivet i de centrala dokumenten43. Fenomenet grundar 
sig i att man som lärare anser att så länge man är ombytt så lär man sig. Möjligtvis att det inte 
finns en tydlig uppfattning om att det framförallt är ett lärande som skall ske baserat på den 
tid som finns att tillgå. Det viktiga verkar således vara att eleverna rör på sig istället för att de 
har en lärandereflektion om t.ex. synsätt på kroppen eller om olika perspektiv på hälsa och 
fysisk aktivitet44. Lärandet genom, om och i en mångfald av fysiska aktiviteter i skolan bidrar 
till höjd kinestetisk förmåga, praktiskt vetande och att det ökar elevernas bildande45. 
 

4.5 Effekter av fysisk aktivitet 
 
Ett av idrott och hälsas uppdrag är att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala 
förmåga. Här följer en beskrivning av vilka effekter regelbunden fysisk aktivitet kan ge 
människan som helhet som en bakgrund till idrott och hälsas bärande element. 
 
Det är sedan några år tillbaka helt vetenskapligt belagt att fysisk aktivitet är en väldigt viktig 
faktor för att förbättra livskvalitén för de flesta människorna46. Fysisk aktivitet har en 
betydande effekt på de vanliga folkhälsosjukdomar som, hjärt-kärlsjukdomar, åldersdiabetes 
och benskörhet47. Dock är det så att fysisk aktivitet är färskvara och bör underhållas 
regelbundet48. Vi som människor är byggda för att röra på oss och därför behöver vi fysisk 
aktivitet och tillfredsställa vårt inbyggda rörelsebehov49. Några av de greppbara effekter av 
fysisk aktivitet som Johansson tar upp är: kroppen börjar producera endorfiner som man mår 
bra av, konditionen ökar, man orkar mer fysiskt och psykiskt och återhämtningen blir 
snabbare. Man får starkare muskler, leder och skelett, bättre rörlighet, balans och 
koordination vilket ger avspändhet och effektivitet i vardagen, minskade ryggbesvär, friskt 
hjärta och blodkärl, starkare immunförsvar, vikten pendlar mindre och förutsättningarna för 
ett aktivt liv när man blir äldre ökar50. Förutom de fysiska positiva effekterna som fysisk 
aktivitet har på människokroppen finns det också en accepterad uppfattning om att fysisk 
aktivitet har en positiv effekt på symptom för psykisk ohälsa51. Hultgren skriver att barn och 
ungdomar behöver också de en måttlig mängd fysisk aktivitet för att de skall kunna bygga 
upp kroppen under sin uppväxttid. Har man en regelbunden fysisk aktivering som ung har 
man ett högt utgångsvärde som troligtvis ger en lång hållfasthet i rörelseorganen genom hela 
livet52. Fysisk aktivitet kan åstadkomma att man själv upplever sig som aktiv och kreativ och 
som regel känner man en positiv känsla efteråt, såväl fysiskt som psykiskt53. 
 
Duesund sätter ord på en aspekt av effekter för fysisk aktivitet då hon menar att fysisk 
aktivitet ger barn möjligheter till socialisation. Detta eftersom behovet av aktivitet kräver en 
viss form av delaktighet och engagemang från barnet. Genom detta kan då barnet tillägna sig 
sociala färdigheter och synsätt tillsammans med andra54.  
 

                                                 
43 Eriksson et al.(2003) s.42 
44 Ibid. s.42 
45 Centers for Disease Control and Prevention (1997) ref. i Raustorp (2000) s.17 
46 Ekblom & Nilsson (2007) s.10 
47 Ibid. s.36 
48 Ibid. s.40 
49 Johansson (2007) s.7 
50 Ibid. s.8 
51 Ekblom & Nilsson (2007) s.56 
52 Hultgren (2006) ref. i Hultgren (2008) s.36 
53 Forsberg (1995) s.9 
54 Duesund (1996) s.15 



8 
 

4.6 Kursplanen i Idrott och Hälsa A 100 poäng 

Kursplanen i Idrott och Hälsa A55 på gymnasiet har en central roll i vårt arbete eftersom 
själva enkätundersökningen och såväl syftet bygger på en tolkning, analys och genomgång av 
kursplanen. Den senaste läroplanen som kom för gymnasiet var 1995 lpf-94. Detta innebar 
att man förändrade sitt arbetssätt till en mer målrelaterad variant. Detta innebar att eleverna 
skulle uppnå vissa bestämda mål för varje kurs som man läser56. Idrottsämnet bytte även 
namn till Idrott och Hälsa och det innebär att ämnet fick en mer kvalitativ betoning och att 
de idrottsliga färdigheterna minskades. Dessutom ökade friheten för skolorna då man själv 
kan styra innehållet, arbetssättet och tidstilldelningen57. Problemet i samband med införandet 
av den nya läroplanen 1995 var för idrottsämnet att det obligatoriska timtalet skars ned 
väsentligt på gymnasiet58. I en rapport från skolverket som gjordes på grundskolan i år 9 
utifrån kursplanen i Idrott och Hälsa, vilket har stor relevans med vår rapport eftersom man 
som nionde klassare kommer direkt till Idrott och Hälsa A, visade det sig att det var mycket 
idrott men lite hälsa på lektionerna. Dessutom var det stor dominans för bollsporter där 
tävlingsmomentet var högt medan dans, friidrott, orientering, friluftsliv och 
livräddningsövningar hade en mer blygsam framtoning59. 

Läroplanen för Idrott och Hälsa beskriver egentligen bara målen som man skall nå men inte 
vägen dit. Ämnets kärna består i fysisk aktivitet, ett brett ämnesinnehåll, tydligt 
hälsoperspektiv och en stark koppling mellan hälsa och livsstil60. Vidare betonas att ämnet i 
gymnasieskolan ”… syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga 
samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan”61. Dessutom syftar ämnet 
”… även till att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och erfarenheter att de kan välja och 
delta i lämpliga fysiska aktiviteter för fritiden”62. En annan aspekt är att ämnet skall anknyta 
till de starka traditioner som finns i vårt land gällande olika former av vistelser i naturen63. 

Här nedan finns mål ur kursplanen för Idrott och Hälsa A 100 poäng64. Texten visar 
kursmålen som kursen syftar till att nå och som är i högsta grad basen för undersökningen i 
denna studie: 

4.6.1 Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

 
Eleven ska ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa 
samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 
samhällsperspektiv. Eleven ska ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för 
hälsa och välbefinnande. Eleven ska kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt 
anpassat program för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder och ha kunskap om hur den 
egna kroppen fungerar i arbete och vila. Dessutom skall de ha kunskaper i vanliga 
rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda aktiviteter. Eleven ska besitta kunskap 

                                                 
55 Utbildningsdepartementet (1994a) Kursplan Idrott och Hälsa A 
56 Raustorp (2000) s.8 
57 Annerstedt i Annerstedt et al. (2001b) s.90 
58 Nationalencyklopedin (1989-1996)  
59 Skolinspektionen (2010) 
60 Annerstedt i Annerstedt et al. (2001b) s.90 
61 Utbildningsdepartementet (1994b) Ämne – idrott och hälsa 
62 Ibid 
63 Ibid 
64 Utbildningsdepartementet (1994a) Kursplan Idrott och Hälsa A 
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om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv, kunna tillämpa några olika 
metoder för spänningsreglering och stresshantering samt ha utvecklat sin förmåga att 
kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med några danser. Dessutom ska eleven 
kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang. Slutligen ska eleven 
ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp. 

 
Den 1 februari 2011 infördes en ny gymnasieförordning, vilket innebär att kursplanen och 
dess mål för Idrott och Hälsa kommer se annorlunda ut för de elever som börjar gymnasiet 
hösten 201165. Denna kursplan är dock inte beaktansvärd i studien utan enbart nämnd och 
beskriven under rubrik 4.2.2.  
 

4.7 Ämnets problematik 
 
Ämnet idrott och hälsa debatteras ofta i massmedia, framförallt då när det kommer till 
ämnets legitimitet som skolämne66. Enligt Annerstedt så tycks det finnas en uppfattning bland 
allmänheten att idrottsämnet inte anses vara "bildande" och inte någonting som man får 
kunskaper i sett utifrån ett livslångt perspektiv. Ofta kan idrott och hälsa i skolan mer ses 
som en avkoppling från de övriga ämnena som innefattar läsning och skrivning67. Det är 
troligtvis många lärare i idrott och hälsa som känner att deras undervisning skulle förbättra 
hälsan hos eleverna men det kanske inte finns några riktiga bevis till att det verkligen är så. 
Det finns även kritik till ämnet att det är för ensidig betoning i ämnets hälsomål och att det 
inte finns några indikationer på att detta kommer att förändras68. Enligt Misner & Arbogast 
har problemen med ämnet mycket att göra med ämnets trovärdighet och att det inte finns 
dokumenterade effekter av idrottsundervisningen samtidigt som kursplanen för ämnet är 
otillräcklig69. I en stor tysk undersökning framkom det att många idrottslärare helst fokuserar 
på att eleverna skall ha roligt och att det skall vara glädjefyllt att komma till idrottslektionerna 
och inte på innehållet70. Det finns dock flera saker i idrottsämnet som i sig borde legitimera 
ämnet. Exempelvis det faktum att ämnet heter just Idrott och Hälsa, begreppet hälsa är 
väldigt eftersträvansvärt i sig så det borde vara en nyckel till framgång för ämnet. 
Idrottsämnet ger också ett unikt bidrag till elevers undervisning då inget annat ämne är likt 
detta. Ämnet ger även eleverna bildning genom sitt unika inslag av fysisk aktivitet71. 
 
Tydligt är det i alla fall att det finns skilda uppfattningar om ämnets legitimitet. Dock verkar 
det som att det i Sverige har förbättrats något och att ämnet nu står och väger mellan att ses 
som ett rekreationsämne och som ett kunskapsämne. Det finns dock fortfarande ett behov av 
en djupare diskussion om att se ämnets kunskapsobjekt72. 
 
Någonting som kan göra ämnet något problematiskt att lära ut är de begrepp som ingår i 
ämnets namn, idrott och hälsa. För hur är det möjligt att lära ut någonting om man inte vet 
exat vad man förväntas lära ut? Blom och Lindroth skriver om begreppet idrott och att det 
begreppet används flitigt men att det sällan definieras. De menar att uttrycket idrott både 
används som ett samlingsbegrepp och som på benämning på någon form av idrottsaktivitet. 

                                                 
65 Utbildningsdepartementet (2011a) Den nya gymnasieförordningen 
66 Annerstedt I Annerstedt et al.(2001a) s.125 
67 Ibid s.127 
68 Wright (1983) i Mawyer ref. i Annerstedt (2001) 
69 Misner & Arbogast (1990) s.2 
70 Ibid s.129 
71 Annerstedt I Annerstedt et al.(2001a) s.128-130 
72 Karlefors (2002), Skolverket (2005) & Annerstedt (2008) ref. i Ekberg (2009) s.51 
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Skidåkning är en idrott samtidigt som alla grenar utomhus på vintern kan kallas för 
vinteridrotter. Idrotten fick under 1800-talet en definition som löd "idrotten är vår tids 
ridderlighet" och under början på 1900-talet liknades idrotten med kulturlivet73. Gustavsson 
skriver om idrottslig aktivitet som ett uttryck för nyfikenhet på den egna kroppens förmåga 
och samspelet med andra74.  
 
Det andra begreppet i idrottsämnet är hälsa och även detta begrepp har ett flertal 
definitioner. Man kan se hälsa som frånvaro av sjukdom eller ett tillstånd av fullständig fysisk, 
psykisk och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom så även här finns det 
problem för lärarna att kunna peka på det väsentliga i ämnet75.  
 
Skolan förändras hela tiden och nya krav ställs på barn och ungdomar. Kraven i dagens 
samhälle är stora på att man måste vidareutbilda sig för att så småningom få ett jobb, och så 
var det inte i samma utsträckning förr i tiden76. Problemet för idrottsämnet kan dock vara att 
de materiella förutsättningarna som krävs för ämnet, inte utvecklas i samma takt som 
samhället, vilket egentligen är en förutsättning för att kunna bedriva idrott och hälsa i skolan. 
Sandahl skriver att idrottsämnet under slutet på 60-talet hade 91 % av alla skolor i Sverige 
tillgång till en gymnastikhall medan 2001 var siffran nere på 72,5%77. Däremot finns det 
såklart andra sätt än att endast ha undervisningen i en idrottshall, där tiden och utrymmet kan 
vara begränsande. Enligt en studie gjord av Misner och Arbogast är det absolut nödvändigt 
att ge hemläxor även i idrottsämnet. De menar också att man borde lägga undervisningen på 
andra förläggningar i kommunen för att eleverna skall få ytterligare utveckling inom ämnet. 
En annan sak som de trycker väldigt hårt på är feedback. De menar att just feedbacken är den 
viktigaste delen i läroprocessen för barn och ungdomar i skolan78. 
 

4.8 Elevers syn på Idrott och Hälsa i skolan 
 
Det finns forskning sen tidigare, gjord på elevers uppfattningar angående ämnet idrott och 
hälsa. I en forskningsartikel skriven av Linda, R och Banville, D menar de i sitt resultat att 
gymnasieelever gillar idrottsämnet till stor del på grund av att det är roligt. Men eleverna hade 
också en positiv attityd till att få en fysisk bildning i idrottsämnet, men för detta ansåg de att 
det krävdes kursplan- och undervisningsförändringar79. Vidare menar man i studien att 
eleverna ville ha en mer varierad kursplan där fler motiverande aktiviteter innehåller inbyggda 
specifika bildningsmål. Dessutom borde det finnas ett utrymme i kursplanen för den kunskap 
som de lär sig inom idrott på fritiden för att skapa personlig mening inom ämnet80. I 
Skolverkets rapport NU-0381, som dock gjordes på grundskolan, framkom en hel del aspekter 
angående bland annat idrottsämnet, elevers uppfattningar och dess innehåll. Resultatet visade 
att eleverna ansåg att det viktigaste med ämnet var att ha roligt genom att röra på sig, lära sig 
samarbeta, få känna att kroppen duger, få ett bättre självförtroende och kunna bli vältränad82. 
Eleverna upplever också att de fått lära sig genom idrottsämnet att må bra av att utföra 

                                                 
73 Blom & Lindroth (2002) s.11 
74 Gustavsson (1994) ref. i Ekberg (2009) s.27 
75 SIDA (2007) ref. i Ekberg (2009) s.32 
76 Nilsson (1998) ref i Ekberg (2009) s.35 
77 Sandahl I Larsson & Redelius (2004) s.48 
78 Misner & Arbogast (1990) s.4 
79 Linda & Banville (2006) s.396 
80 Ibid 
81 Skolverket (2005)  
82 Ibid s.77 
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fysiska aktiviteter samt att få pröva på olika idrottsaktiviteter. Det som man inte får lära sig så 
mycket om är, friluftsliv, dopning och ätstörningar83. Både lärare och elever anser i studien att 
det inte är så viktigt att man får lära sig att tävla och konkurrera med andra. Lektionerna 
präglas av lekar och bollaktiviteter men allt för sällan ges utrymme för diskussion och 
reflektion. Man tar innehållet i ämnet för givet och själva lärandet i ämnet hamnar i andra 
hand84. Även elever i de lägre årskurserna förknippar inte innehållet på idrottslektionerna med 
hälsa och lärande utan ser detta som ett tillfälle att vara fysiskt aktiv och i rörelse85. 
Inställningen hos både lärare och elever är att så länge som man är ombytt till lektionerna och 
deltar så lär man sig86. Dessutom verkar det som om att flertalet elever kan få godkänt i 
ämnet så länge de bytt om, även om de knappt deltagit och visat på ett lärande87. 
 
I en artikel skriven av Ha et al. menar författarna att intresset för fysisk aktivitet minskar i 
omfattning i och med att eleverna blir äldre. Detta grundar sig i att kursplanen för 
idrottsämnet har fallerat i uppdraget att motivera unga människor att deltaga i 
idrottsundervisningen88. Eriksson et al. visar i sin rapport att 59 % av eleverna som läser 
idrott i årskurs två på gymnasiet har ökat sin förmåga att samarbeta, 49 % har lärt sig att ta 
hänsyn till pojkar och flickor, 98 % kan simma 200 m, 86 % kan hitta i skogen med hjälp av 
karta och kompass och 57 % kan dansa tre olika danser89. Om vad man lärt sig i ämnet, säger 
65 % av eleverna i årkurs två på gymnasiet, att man lärt sig att man mår bra av att röra på sig, 
60 % har lärt sig om olika idrottsaktiviteter och 61 % har lärt sig hur man kan förbättra sin 
kondition90. Dessutom säger 59 % av eleverna att idrottsämnet har bidragit till lusten att röra 
på sig och 70 % säger att deras kondition, styrka och rörlighet har förbättrats91. Larsson 
skriver att elever i de lägre åldrarna har liknande uppfattning om idrottsämnet som de äldre, 
de menar att det viktigaste inom ämnet är att vara fysisk aktiv och ha roligt. Man förknippar 
inte heller ämnet med något specifikt lärande, trots att det anses vara ett av skolans viktigaste 
ämnen92. Det viktiga hör samman med att man skall få god kondition och inte bli för tjock93. 
Redelius visar i sin undersökning att elever i grundskolans senare år uppfattar att olika 
bollspel och lekar är vanligt förekommande men att dans, simning, orientering, friluftsliv och 
gymnastik är mindre vanligt förekommande. Dessutom verkar görandet vara mer centralt än 
själva lärandet i ämnet94. Tydligt är att de specifika moment som beskrivs i kursplanen är 
sällan förekommande på lektionerna och ersätts i månt och mycket av olika lekar och 
bollspel95. 
 
Larsson, H, Fagrell, B, Johansson, S et al96 har i slutet av 2010 gjort en undersökning av 
idrottsämnet i årskurs nio med ett lärarperspektiv. Denna rapport är i tidsperspektiv väldigt 
aktuell och stärker således relevansen för vår undersökning, trots att vi undersöker Idrott och 

                                                 
83 Skolverket (2005)  s.78 
84 Ibid 
85 Sandahl (2005) ref. i Ekberg (2009) s. 51 
86 Skolverket (2005). s.83 
87

 Ibid s.87 
88 Ha, et al. (2003) s. 200-203 
89 Eriksson et al. (2003) s. 42 
90 Ibid 
91 Ibid 
92 Larsson i Larsson & Redelius (2004) s.146 
93 Ibid 
94 Redelius i Larsson & Redelius (2004) s.157 & 164 
95 Ibid s.164  
96 Larsson, H, Fagrell, B, Johansson, S, Lundvall, S, Meckbach, J, Redelius, K (2010)  
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Hälsa på gymnasiet med ett elevperspektiv. De aktiviteter som tydligt karaktäriserar innehållet 
på lektionerna (samstämmigt som med Redelius undersökning ovan) är målspel, bollekar, 
lekar, konditionsträning, styrketräning och racketsporter. Det som sällan förekommer är 
dans, simning, orientering, hjärt- lungräddning, ergonomi, kost, dopning, idrottsskador och 
friluftsliv97. Angående målen är man i denna undersökning rörande överens om att lära sig 
tävla och konkurrera, skapa intresse för miljöfrågor och ge kunskaper i de vanligaste 
idrottarna ej är viktiga mål. De viktiga kunskapsmålen är således; uppmuntra ett bestående 
intresse för fysisk aktivitet, skapa självkänsla, uppleva rörelseglädje, simning, social 
kompetens och att sköta sin hälsa98. I rapporten framgår också att lektionerna inte hade 
någon markerad avslutning med feedback, diskussion och reflektion samt att man kan nå ett 
högt betyg i ämnet fastän man besitter en smal kompetens99. 
 
 

5 Metod 
 
För att på bästa och enklaste sättet besvara frågeställningarna med studien valdes 
enkätundersökning som undersökningsmetod. Med syftet till studien i beaktning behövdes 
väldigt många deltagare delta i undersökningen. Att utforma intervjuer var inte ett alternativ 
där dessa görs individuellt100 och tid till detta fanns inte. För att underlätta sammanställningen 
av enkäterna användes hög grad av strukturering samt hög grad av standardisering när 
enkäterna utformades. Detta innebär att enkäterna var lika konstruerade för alla deltagande i 
studien, och det fanns inga öppna frågor i enkäten utan frågorna hade fasta svarsalternativ101 
(se bilaga 1). Undersökningen var helt frivillig och konfidentiell, vilket deltagarna 
informerades om genom det informationsbrev som hade upprättats och bifogats tillsammans 
med enkäten vid enkätutdelningen (se bilaga 3). Nedan följer en beskrivning av 
tillvägagångssättet. 
 

5.1 Undersökningsgrupp och urval 
 
Tankarna kring valet av skolor började genast. På två stycken gymnasieskolor har kontakter 
sedan tidigare skapats. Ur bekvämlighetssynpunkt ansågs det därför att det vore smidigt att 
välja just de här skolorna som undersökningsskolor. Kontakt togs för att fråga om det var 
möjligt att göra undersökningen på deras skola. Det är givetvis väldigt viktigt att man får ett 
beviljat tillstånd när en undersökning som denna skall göras på en verksamhet som en 
skola102.  
 
I denna undersökning har två stycken gymnasieskolor i en mellanstor ort i Mellansverige 
ingått. Den gymnasieskola som vi kallar för skola A har ca 750 elever fördelat på nio olika 
program och skola B har ca 600 elever fördelat på sex olika program under detta läsår. Skola 
A har mestadels teoretiska program och skola B har mer praktiska program. Vi har på skola 
A gjort två undersökningar på programmet SM-räddningstjänst samt en undersökning på 
handelsprogrammet medan vi på skola B har gjort två undersökningar på byggprogrammet 
och en på industriprogrammet. Innan undersökningen startade bestämdes det att skulle bli en 
lagom stor undersökningsgrupp att få ihop elever ifrån tre klasser på varje skola att delta, 

                                                 
97 Larsson et al. (2010 s.39-40  
98 Ibid s. 44 
99 Ibid s. 90 & 106 
100 Patel & Davidsson (1994) s.69 
101

 Ibid s.62 
102 Ibid s.61 
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alltså totalt sex stycken klasser. Då det inte fanns tid och resurser till att undersöka alla elever 
i årskurs två som läser Idrott och Hälsa A på dessa två skolor, tvingades det att göras en 
avgränsning. I detta fall användes en så kallas "tillgänglig grupp" vilket varken är ett stickprov 
eller fall men som på grund av tidsaspekt och ekonomiska resurser valdes ut. Det kan då 
endast hävdas att resultatet enbart gäller den undersökta gruppen103. Det fanns dock två krav; 
att det skulle vara elever i årskurs två som just nu läser kursen Idrott och Hälsa A. Urvalet 
skedde sedan genom att idrottslärarna på respektive skolor ringdes upp av oss och de fick 
hjälpa till att plocka ut tre stycken grupper som passade deras schema och aktiviteter och som 
självklart också passade in i vårt schema. Eftersom detta är en mindre undersökning är det 
svårt att få ett bra urval, då tidsaspekten har varit det som har begränsat möjligheterna. Enligt 
Bell så är det väldigt svårt att få ett bra urval om man genomför just en mindre undersökning 
men att man får göra så gott man kan. Det är vanligare under denna typ av studie att urvalen 
blir mer tillfälliga än slumpmässiga104. 
 

5.2 Enkäter  
 
Enkäterna skapades efter att vi läst in oss på problemområdet, där kursplanen granskades 
noggrant. Några tips på hur enkäterna skulle kunna se ut togs från studien ”Jämställda villkor 
i Idrott och Hälsa- med fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse” 105. Enkäten för det här 
arbetet är utformad så att på fråga ett finns det 20 stycken påståendet angående vilka kursmål 
som finns i kursplanen för Idrott och Hälsa A. Det är dock endast 12 av dessa påståenden 
som verkligen finns med i kursplanen. Resterande åtta är kvalitéer för att eventuellt kunna 
uppnå målen i Idrott och Hälsa A men det är inga kursmål i sig (se bilaga 2). På andra frågan 
har eleverna fått kryssat i hur viktiga varje påstående är från "mycket viktigt" till "inte alls 
viktigt" utifrån samma 20 påståenden som fråga ett. På den tredje och sista frågan har 
eleverna fått plocka ut de fem påståendena som de anser vara de viktigaste. De har även fått 
gradera dessa med siffrorna 1-5 och återigen har samma 20 påståenden använts (se bilaga 1). 
 
Enkäterna har logiskt granskats av vår handledare för examensarbetet innan de lämnades ut 
till undersökningsgruppen för att stärka innehållsvaliditeten106. Enkäten har även, innan 
utlämnandet, provats på gemensamma idrottskompisar som går i årskurs två på gymnasiet 
och som läser Idrott och Hälsa A. De var dock endast tre stycken och enkäten har därmed 
inte provats på lika många som det avsågs att utföra studien på. 

 
5.3 Genomförande 
 
Det som var starten till hela studien var att formulera syftet med arbetet och att läsa in oss på 
problemområdet som valts. Sedan ringdes rektorerna på respektive skola upp, för att få ett 
godkännande till att göra enkätundersökningen på just deras skola, vilket gav omedelbar 
positiv respons. Sedan ringdes idrottslärarna på dessa skolor upp för att höra med dem om 
denna enkätundersökning skulle vara genomförbar, och även de var mycket positiva. 
Samtidigt lämnades de krav som fanns för undersökningen, vilka var; gymnasieelever i 
årskurs två som läser Idrott och Hälsa A. Det meddelades också att det var önskvärt att få tre 
stycken klasser att utföra undersökningen på.  
 

                                                 
103 Patel & Davidsson (1994) s.57 
104

 Bell (2005) s.147 
105

 Larsson et al. (2010) 
106

 Patel & Davidsson (1994) s. 86 
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När utformandet av enkäten var klart och fått ett godkännande för utlämning, ringdes 
återigen idrottslärarna på de två skolorna upp och då bestämdes datum och tid för besöken. 
Alla besök har skett under idrottslektionerna för samtliga klasser. Innan några enkäter 
lämnades ut till någon klass informerades det om att det var frivilligt att deltaga i studien och 
att alla svar skulle behandlas konfidentiellt. Det uppmanades även att ta sig tid att läsa igenom 
det informationsbrev som fanns bifogat med enkäten (se bilaga 3). Enkäterna har delats ut på 
plats och eleverna har fyllt i dem under vår uppsikt för att kunna lämna tillbaka dem när de 
var klara. Det har tagit varje elev cirka 10 minuter att fylla i enkäten. Anledning till att det 
valdes att vara på plats när undersökningen genomfördes var för att ytterligare, förutom 
informationsbrevet, trycka på frivilligheten med deras medverkan i studien samt att kunna 
uppmuntra och motivera individerna till medverkan107. Det fanns även en misstanke om att 
fler elever eventuellt skulle avböja att vara med i studien om vi som utförde denna inte var 
synliga för dem. 
 
Det föll sig så att alla undersökningar på skola B skedde först. Dessa skedde genom att det 
var två besök under en förmiddag då endast en av oss var närvarande. Det första besöket 
skedde i bowlinghallen, precis när lektionen startade och det andra besöket den dagen skedde 
i idrottshallen ca 30 minuter in i lektionen, de fick alltså göra ett avbrott i undervisningen för 
att besvara enkäten. Det tredje besöket skedde under en morgon samma vecka då återigen 
endast en av oss var närvarande. Detta skedde i början på lektionen i idrottshallen. 
 
Utlämningen av enkäterna för skola A skedda alla tre under samma dag, två stycken grupper 
på förmiddagen samt en efter lunch.  På denna dag var vi båda med och genomförde 
utlämnandet och informationen av enkäterna. På den första lektionen var två stycken klasser 
sammanslagna och samtliga satt i idrottshallen. På lektionen efter lunch, genomfördes även 
denna undersökning i idrottshallen. Flera av eleverna, på båda skolorna, har haft frågor på en 
fråga i enkäten, och det var vad ordet ergonomi betyder och här har de då informerats om 
vad ordet betyder. 
 

5.4 Databearbetning 
 
För att få ett överskådligt resultat har det valts att sammanställa enkäterna och redovisa dessa 
i tydliga diagram och tabeller. Enkäterna har funnits framför oss på papper när det har 
arbetats med sammanställningarna. Varje fråga, varje klass och varje skola har sammanställts 
så att det skulle vara enkelt att kunna se resultatet. Det finns även en sammanställning av 
båda skolorna tillsammans för att se hur utfallet blev då. För att på ett klargörande sätt 
sammanställa rådatat användes en frekvenstabell108. Detta gjorde det mer överskådligt för oss 
att på varje fråga göra en total sammanställning. Enligt Patel & Davidsson så är statistiken 
den vetenskap där man behandlar olika sätt att kvantitativt bearbeta information109 vilket är 
vad det har gjorts i denna studie. 
 

5.5 Bortfall 
 
Totalt sett så har det lämnats ut och återfåtts 92 stycken enkäter ifrån skolorna. Det har dock 
skett ett missförstånd mellan oss och hos några elever angående den sista frågan i enkäten. 
Några har nämligen fyllt i frågan felaktigt och deras svar har därför inte tagits med på just den 
frågan men de finns med på de övriga två frågorna. Det har förekommit 10 felaktigt ifyllda 

                                                 
107

 Patel & Davidsson (1994)  s. 61 
108 Ibid s.92 
109 Ibid s.90 
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enkäter på den sista frågan, här finns alltså endast 82 stycken svar. Åtta av bortfallen var på 
skola B och två stycken på skola A. På fråga två har det endast inkommit 91 korrekt ifyllda 
svar av 92 utlämnade enkäter på grund av att en enkät var felaktigt ifylld. Denne persons svar 
finns dock med på fråga ett. Eftersom vi befann oss på plats när enkäterna delades ut och 
återficks och ingen tillfrågad individ valde att avböja medverkan i undersökningen finns 
därmed inget externt bortfall110. Däremot har det, enligt beskrivningen ovan, förekommit 
internt bortfall111 vilket även står beskrivet under respektive fråga i resultatredovisningen. 
 

5.6 Etiska överväganden 
 
Det iakttogs stor noggrannhet med att informera undersökningsgruppen om att deltagandet i 
denna studie var helt frivilligt. Med enkäten fanns även ett informationsbrev (se bilaga 3) med 
beskrivning av betydelsen för att medverka i denna studie och som individerna uppmanades 
att ta sig tid att läsa. Vi har tagit del av Högskolan Dalarnas etiska rekommendationer och 
krav. Detta medförde att ingen etisk prövning krävdes eftersom samtliga deltagare i studien 
var över 15 år samt att studien inte inskränkte på de etiska kraven. I och med att vi var på 
plats och delade ut enkäterna och såg hur eleverna såg ut blev inte deltagandet anonymt, då 
Bells beskrivning av anonymitet är att deltagarna under inga omständigheter skall kunna 
identifieras och att inte ens forskaren själv vet vilken som har deltagit112. Däremot fick de ett 
löfte om konfidentialitet vilket betyder att vi gav dem ett löfte om att deras svar inte skall 
kunna identifieras113.  
  

                                                 
110 Patel & Davidsson (1994) s.132 
111

 Ibid s.133 
112 Bell (2005) s.57 
113 Ibid 
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6 Resultat 
 
Här följer resultatet från enkätundersökningen. För att tydliggöra resultatet fungerar 
frågeställningarna, för denna studie, som rubriker och på så vis gör det enklare att koppla 
syfte med resultat.  

 
6.1 I vilken utsträckning och på vilket sätt uppfattar eleverna vad de ska 
uppnå efter avslutad kurs i Idrott och Hälsa A?  
 
I diagram 1 visas hur eleverna i undersökningen uppfattar vad de bör uppnå efter avslutad 
kurs i Idrott och Hälsa A. Alla påståenden finns i sin helhet bifogat i bilaga 1. I detta diagram 
är endast de påståenden som finner stöd i kursplanen för Idrott och Hälsa A utplockade. 
Som kan utläsas i diagrammet är det några kursmål som sticker ut i och med att de har en hög 
svarsfrekvens. Påstående 1, 2, 5, 11 och 19 har totalt sett över båda skolorna en svarsfrekvens 
på över 75 %. Det vill säga, 3 av 4 elever anser att dessa påståenden är absolut nödvändiga 
för att uppnå kursmålen. Det allra viktigaste påståendet var påstående 1; Har kunskaper om vad 
man bör äta för att bibehålla eller förbättra hälsan, som över 90 % av eleverna hade kryssat i. 
Påstående 3, 14 och 16 var det däremot under 40 % som kryssade i att dessa var viktiga för 
att uppnå kursmålen. Det minst viktiga påståendet var påstående 14; Ha kunskap om skog och 
mark och genomföra friluftsaktiviteter som 30 % av eleverna hade kryssat i.  
 

 
Diagram 1. Här visas de påståenden, utifrån enkäten, som finner stöd bland kursmålen. Antalet som svarade på 
denna enkät totalt för både skolorna var 92 stycken, 50 stycken på Skola A och 42 stycken på Skola B. 
Påståenden: 1: Har kunskaper om vad man bör äta för att bibehålla eller förbättra hälsan, 2: Ha kunskaper om 
riskerna för hälsan om man använder alkohol, tobak eller droger, 3: Förståelse för människor för människors 
hälsa/ohälsa ur ett samhällsperspektiv, 5: Kunna värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsan, 7: Att 
kunna planera och utföra ett program för din fysiska aktivitet, 11: Ha kunskap om kroppens funktion i 
ansträngning samt vila, 12: Få kunskaper om de vanligaste idrotterna, 14: Ha kunskap om skog och mark och 
genomföra friluftsaktiviteter, 15: Kunskaper om stresshantering och avslappning, 16: Att känna till och utöva de 
vanligaste danserna, 17: Vara förtrogen med ergonomi, 19: Kunna tillämpa livräddande första hjälp. 
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I diagram 2 visas hur eleverna i undersökningen uppfattar vad de bör uppnå efter avslutad 
kurs i Idrott och hälsa A. Alla påståenden finns i sin helhet bifogat i bilaga 1. I detta diagram 
är endast de påståenden som inte finner stöd i kursplanen för Idrott och Hälsa A utplockade. 
Påstående 10 och 13 har båda, totalt sett över båda skolorna över 80 % i svarsfrekvens. Det 
allra viktigaste påståendet var påstående 10; Att vara ombytt till lektionerna, som hade 88 % i 
svarsfrekvens bland eleverna. Påstående 4, 6 och 8 hade som högst 25 % i svarsfrekvens. Det 
påstående som hade minst antal procent var påstående 6; att vara skicklig i diverse bollsporter, 
som fick 17 % av elevernas svar.   
 

 
Diagram 2. Här visas de påståenden, utifrån enkäten, som ej finner stöd bland kursmålen. Antalet som svarade 
på denna enkät totalt för både skolorna var 92 stycken, 50 stycken på Skola A och 42 stycken på Skola B. 
Påståenden: 4: Att vara aktiv i förenings- och/eller spontanidrott på fritiden, 6: Vara skicklig i diverse 
bollsporter, 8: Att lära sig tävla och konkurrera med andra elever, 9: Att vara glad och positiv på lektionerna, 10: 
Att vara ombytt till lektionerna, 13: Att stötta mina kamrater och vara en god medspelare, 18: Att vara förtrogen 
med ett flertal olika simsätt, 20: Att skratta och ha roligt tillsammans på lektionerna. 
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I tabell 1 visas på vilket sätt eleverna, totalt och på båda skolorna, anser påståendena vara 
viktiga för att uppnå kursmålen i Idrott och Hälsa A. Bland de påståenden som finner stöd i 
kursplanen (vitmarkerade fält) menar 65 % av eleverna att påstående 19: Kunna tillämpa 
livräddande första hjälp, är mycket viktigt.  41 % av eleverna anser att påstående 16: Att känna till 
och utöva de vanligaste danserna, inte alls är viktigt. Bland de påståenden som inte finner stöd i 
kursplanen (gråmarkerade fält) menar 58 % av eleverna att påstående 10: Att vara ombytt till 
lektionerna, är mycket viktigt. 39 % av eleverna anser att påstående 6: Att vara skicklig i diverse 
bollsporter, inte alls är viktigt. 
 

Tabell över svarsfrekvens totalt för båda skolorna, på vilket sätt eleverna  
anser påståendena vara viktiga för att uppnå kursmålen i Idrott och Hälsa A 
 
Tabell 1. Alla siffror är i procent. 92 stycken svar varav en var ej godkänd. Totalt 91 svar.  För att se 
respektive frågeställning se bilaga 1. Gråmarkerade fält är påståenden som ej finner stöd i kursmålen 

 
 

 

Påstående Mkt Viktigt  Viktigt Mindre Viktigt Inte alls viktigt 

1 26 % 62 % 12 % 0 % 

2 29 53 16 2 

3 4 37 49 10 

4 3 20 46 31 

5 11 63 24 2 

6 4 12 45 39 

7 7 46 40 7 

8 3 14 46 37 

9 33 45 21 1 

10 58 35 4 3 

11 28 50 20 2 

12 7 45 39 9 

13 44 46 9 1 

14 2 21 56 21 

15 10 47 34 9 

16 2 20 37 41 

17 18 46 24 12 

18 15 38 37 10 

19 65 24 10 1 

20 36 50 12 2 
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6.2 Vilka är de mål, utifrån kursplanen i Idrott och Hälsa, som eleverna anser 
vara de viktigaste att uppnå? 
 
I diagram 3 visas resultatet av fråga tre i enkäten, där eleverna skulle gradera fem av 
påståendena från 1-5 i hur viktiga de var för att uppnå kursmålen i Idrott och Hälsa A. 
Diagrammet visar dock endast de fem mest valda påståendena och inte graderingarna. De 
fyra mest valda alternativen totalt för båda skolarna var påstående 1, 2, 10 och 19. Minst 70 % 
av eleverna totalt på båda skolorna har valt påstående 1: Har kunskaper om vad man bör äta för 
att bibehålla eller förbättra hälsan, bland de fem viktigaste som de skulle välja.  

 

 
Diagram 3. Här visas de fem viktigaste påståendena som eleverna valt oavsett gradering. 92 svar varav 50 
stycken på Skola A och 42 stycken på Skola B. Totalt var 10 stycken enkäter ej godkända, sammanlagt 82 svar, 
varav 48 från Skola A och 34 från Skola B. Påståenden: 1: Har kunskaper om vad bör äta för att bibehålla eller 
förbättra hälsan, 2: Har kunskaper om riskerna för hälsa om man använder alkohol, tobak eller droger, 5: Kunna 
värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsan, 9: Att vara glad och positiv på lektionerna, 10: Att vara 
ombytt till lektionerna, 19: Kunna tillämpa livräddande första hjälp. 
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I diagram 4 visas resultatet av fråga tre i enkäten, där eleverna skulle gradera fem av 
påståendena från 1-5 i hur viktiga de var för att uppnå kursmålen i Idrott och Hälsa A. 
Diagrammet visar dock endast de påståenden som fått flest av graderingen 1. De fyra mest 
valda påståendena totalt för båda skolorna med gradering 1 var 1, 10, 13 och 19. 21 % av 
eleverna totalt har valt påstående 19: Kunna tillämpa livräddande första hjälp, med gradering 1.  
 

 
Diagram 4. Här visas de fem viktigaste påståendena som eleverna valt med gradering 1. 92 svar varav 50 
stycken på Skola A och 42 stycken på Skola B. Totalt var 10 stycken enkäter ej godkända, sammanlagt 82 svar, 
varav 48 från Skola A och 34 från Skola B. Påståenden: 1: Har kunskaper om vad bör äta för att bibehålla eller 
förbättra hälsan, 6: Vara skicklig i diverse bollsporter, 9: Att vara glad och positiv på lektionerna, 10: Att vara 
ombytt till lektionerna, 13: Att stötta mina kamrater och vara en god medspelare, 19: Kunna tillämpa 
livräddande första hjälp. 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 6 9 10 13 19

Vad eleverna anser vara det viktigaste 
kunskaperna för att uppnå kursmålen i 

Idrott och hälsa A 
- De fem mest valda påståendena med gradering 1 

Skola A

Skola B

Totalt

Påstående 

Antal  

ettor 



21 
 

I diagram 5 visas resultatet av fråga tre i enkäten, där eleverna skulle gradera fem av 
påståendena från 1-5 i hur viktiga de var för att uppnå kursmålen i Idrott och Hälsa A. 
Diagrammet visar dock endast de fem minst valda påståendena. De fem minst valda 
påståendena, totalt för båda skolorna, var påstående 3, 4, 8, 14 och 16. De allra minst valda 
påståendena med endast 2 % vardera var 14: Ha kunskap om skog och mark och genomföra 
friluftsaktiviteter, samt 16: att känna till och utöva de vanligaste danserna.  
 

 
Diagram 5. Här visas de fem minst viktiga påståendena som eleverna valt oavsett gradering. 92 svar varav 50 
stycken på Skola A och 42 stycken på Skola B. Totalt var 10 stycken enkäter ej godkända, sammanlagt 82 svar, 
varav 48 från Skola A och 34 från Skola B. Påstående: 3: Förståelse för människors hälsa/ohälsa ur ett 
samhällsperspektiv, 4: Att vara aktiv i förenings- och/eller spontanidrott på fritiden, 8: Att lära sig tävla och 
konkurrera med andra elever, 14: Ha kunskap om skog och mark och genomföra friluftsaktiviteter, 16: Att 
känna till och utöva de vanligaste danserna.  
 

Då dessa diagram visar vissa utvalda delar av det fullständiga resultatet så finns resultatet i sin 
helhet bifogat i bilaga 4, 5 och 6.  

 
6.3 Hur ser en jämförelse ut mellan dessa två skolor utifrån vad eleverna 
uppfattar att de skall uppnå i Idrott och Hälsa A? 
 
Det finns både likheter och skillnader mellan de båda skolorna. Likheterna är dock fler än 
skillnaderna. Bland de påståenden som finner stöd bland kursmålen är svarsfrekvensen bland 
alla påståenden i hög grad lika förutom påstående 7: Att kunna planera och utföra ett program för 
din fysiska aktivitet och 16: Att känna till och utöva de vanligaste danserna (se diagram 1). På Skola A 
ansåg 80 % av eleverna att påstående 7 var viktigt medan på Skola B var siffran endast 57 %. 
På Skola B ansåg 57 % av eleverna att påstående 16 var viktigt medan på Skola A tyckte 
endast 16 % detsamma.  
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Bland de påståenden som inte finner stöd i kursplanen för Idrott och Hälsa A är 
svarsfrekvensen mellan skolorna även här likvärdig förutom påstående 4: Att vara aktiv i 
förenings- och/eller spontanidrott på fritiden och 6: Vara skicklig i diverse bollsporter (se diagram 2). På 
Skola A ansåg 36 % av eleverna att påstående 4 var viktigt medan på Skola B var siffran 
endast 10 %. På Skola A ansåg 26 % av eleverna att påstående 6 var viktigt medan på Skola B 
tyckte endast 7 % detsamma. 
 
Det finns också en mindre skillnad i hur eleverna på skolorna graderat de olika påståendena i 
fråga tre. De fem mest valda påståendena på Skola A var 1, 2, 9, 10 och 19 medan på Skola B 
var det 1, 2, 5, 10 och 19 (se diagram 3). De fem mest valda påståendena med gradering 1 var 
på Skola A 1, 9, 10, 13 och 19 medan på Skola B var det 1, 6, 10, 13 och 19 (se diagram 4). 
De fem minst valda påståendena var precis likadan på båda skolorna, påståenden 3, 4, 8, 14 
och 16 (se diagram 5).  
 
På Skola B ansåg över 70 % av eleverna att påstående 19: att kunna tillämpa livräddande första 
hjälp var ett av de viktigaste målen medan endast 35 % tyckte detsamma på Skola A (se 
diagram 3). Förhållandet på påstående 19 är också likadant som ovan när det gäller vilket 
påstående som eleverna graderat med en etta (se diagram 4). På Skola A ansåg 8 % av 
eleverna att påstående 4: Att vara aktiv i förenings- och/eller spontanidrott på fritiden var minst 
viktigt medan på Skola B var siffran 0 % (se diagram 5).  

 
6.4 Resultatsammanfattning  
 
Att utläsa från diagrammen samt tabellerna så syns det att eleverna inom vissa områden, som 
finner stöd i kursmålen, i hög utsträckning vet vad de skall uppnå efter avslutad kurs i Idrott 
och Hälsa A. Däremot inom några andra områden är förhållandet det motsatta. Dessutom 
finns det, bland några av de påståenden som ej finner stöd i kursmålen, hög svarsfrekvens. 
Bland de påståenden som finner stöd i kursplanen i Idrott och Hälsa A anser eleverna att ha 
kunskaper om vad man bör äta för att bibehålla eller förbättra hälsan vara det viktigaste 
kursmålet. Bland de påståenden som inte finner stöd i kursplanen i Idrott och Hälsa A anser 
eleverna att vara ombytt till lektionerna var det viktigaste kursmålet. 

 
På frågeställning två i enkäten anser eleverna att kunna tillämpa livräddande första hjälp och 
ha kunskaper om vad man bör äta för att bibehålla eller förbättra hälsan var de viktigaste för 
att uppnå målen i Idrott och Hälsa A. Den minst viktiga kunskapen, enligt eleverna, för att nå 
målen är att ha kunskap om skog och mark och genomföra friluftsaktiviteter. 
 
I det stora hela liknar elevernas åsikter, på båda skolorna, varandra betydligt när det kommer 
till vilka kunskaper man bör ha för att uppnå kursmålen i Idrott och Hälsa A. Dans och 
livräddande första hjälp var de påståenden som skiljer mest mellan eleverna på skolorna.  
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7 Diskussion 
 
Här följer en diskussion av studiens resultat utifrån de frågeställningar som genomsyrar 
studien. 
 

7.1 Metoddiskussion 
 
Det finns några saker att diskutera kring metoden i detta arbete. När arbetet väl kom igång på 
riktigt blev det väldigt bråttom med att få ut enkäterna till skolorna då de snart skulle ut på 
påsklov och det var önskvärt att få tillbaka enkäterna innan lovet. Önskvärt vore det kanske 
också att alla klasser skulle vara från olika program för att eventuellt få ett annat utfall på 
resultatet men det var inte möjligt på grund av vårt och deras schema. Det blev därför två 
klasser ifrån samma program på båda skolorna och därmed en "tillgänglig grupp" istället för 
ett stickprov114. Fördelarna med ett stickprov hade varit att vi hade kunnat generalisera 
resultatet till att gälla för en större grupp elever inom det undersökta området115.   
 
Innan enkäten lämnades ut testades den på några testpersoner för att stärka 
innehållsvaliditeten, alltså att prova den innan det verkliga genomförandet för att se om 
frågorna är välformulerade och tydliga116. När man gör en undersökning måste man givetvis 
veta att man undersöker det man har för avseende att undersöka, det vill säga att 
undersökningen har god validitet. Det måste även finnas information om detta görs på ett 
tillförlitligt sätt vilket kallas reliabilitet117. 
 
Det borde kanske också ha varit ännu mer övertydligt när det kommer till fråga tre då det 
blev en del internt bortfall 118där på grund av missuppfattning av frågan. Dock var detta svårt 
att förutse, eftersom det på försöksenkäterna som gjordes, uppstod inte detta problem. Det 
kan dock ha att göra med miljön som eleverna satt i då de flesta av dessa bortfall skedde i 
bowlinghallen, då eleverna säkerligen var mer fokuserade på att komma ut och spela bowling 
istället för att fylla i denna enkät. Några elever satt i gymnastikhallen och några i 
bowlinghallen vid ifyllnaden av enkäterna. Dessa har därmed inte fyllts i av alla i 
undersökningsgruppen under samma tid eller i exakt samma miljö och vi båda har heller inte 
har varit delaktiga tillsammans under alla fem enkätutlämningstillfällena, något skild 
information kan därför ha utlämnats. Detta skulle kunna sänka reliabiliteten, vilket innebär 
hur väl mätinstrumentet (enkäten) står emot slumpinflytande av olika slag119. Dock har vi 
använt oss av hög grad av standardisering samt hög grad av strukturering vilket höjer 
reliabiliteten120. Det var dock tidspressen som satte stopp för att få alla elever inom samma 
miljö när de fyllde i dem. Detta skulle absolut kunna gå att förbättra om studien skulle göras 
igen. 
 
En annan sak som bör ha tagits i beaktning innan, angående fråga tre, var att det hade varit 
enklare för både oss, i och med resultatsammanställningen, och för eleverna att endast kryssa 

                                                 
114 Patel & Davidsson (1994) s.57 
115 Ibid. s.54 
116

 Ibid. s.86 
117

 Ibid s. 85 
118 Ibid s.133 
119 Ibid s. 87 
120

 Ibid  
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i de fem viktigaste kursmålen och inte dessutom gradera dem. Graderingen kan ha varit den 
del som försvårade för eleverna att uppfatta frågan rätt. 

 
7.2 Elevernas uppfattningar om vad man bör uppnå efter avslutad kurs i 
Idrott och Hälsa A 
 
Att utläsa ur resultatet är det relativt tydligt att eleverna anser att de kursmål som innehåller 
ett hälsofokus är kunskaper man skall uppnå efter avslutad kurs i Idrott och Hälsa A. 
Genomgående har dessa kunskaper bland alla eleverna ett stort fokus. Detta kan tydliggöras 
genom att påstående 1: ha kunskaper om vad man bör äta för att bibehålla hälsan kryssades i av 90 
% av eleverna som ett mål man bör uppnå efter avslutad kurs i Idrott och Hälsa A. Detta kan 
kanske ha ett samband med att man sedan 1994, när den senaste läroplanen togs i bruk har 
man skiftat ämnet mot ett mer hälsoperspektiv121. De läroplanerna som föregick denna hade 
inte likvärdigt tydligt hälsofokus122. Innehållet i ämnet har skiftat fokus från att syfta till fysisk 
övning till att det numer finns ett starkt bildningsperspektiv, precis som för alla andra ämnen 
i skolan123. På just dessa två skolor, i de undersökta grupperna, kan man då se att läroplanen 
har en betydande roll gällande detta hälsoperspektiv och bildningen i hälsa. Ämnet heter 
faktiskt idrott och hälsa så begreppet hälsa är väldigt eftersträvansvärt i sig och borde således 
vara en nyckel till framgång för ämnet124. I en studie av Eriksson et al. finns det liknande 
tendenser då de visar i sitt resultat att 65 % av eleverna i årskurs två på gymnasiet har lärt sig 
att man mår av att röra på sig125. Det finns med andra ord liknande tendenser för 
hälsoperspektivet i andra studier. Kursplanens starka hälsofokus har alltså en stark roll på 
flera undersökningsgrupper och skolor. 
 
Resultatet visar också på en annan intressant aspekt. Friluftsliv, dans och hälsa ur ett 
samhällsperspektiv anses inte vara viktigt för eleverna att uppnå efter avslutad kurs. Dessa 
mål kryssades i av mindre än 30 %, vilket tyder på att dessa moment torde förekomma 
mindre frekvent på de undersökta grupperna på de två skolorna. Friluftsliv kräver en ganska 
omfattande tidsrymd, planering och resurser och kan därför vara ett område, trots sin 
förankring i kursmålen, ett bortprioriterat mål. Det är intressant att hälsa ur ett 
samhällsperspektiv rankas mycket lägre än när eleverna utgår från sin egen hälsa. Hälsa i ett 
individfokus är troligtvis enklare att relatera till än att sätta hälsan i ett större mer komplext 
sammanhang. I skolverkets rapport NU-03 visas även liknande resultat som i denna studie 
när eleverna menar där att de inte får lära sig så mycket om friluftsliv126. Redelius visar i sin 
undersökning av elever i grundskolans senare år att dans, simning, friluftsliv, livräddande 
första hjälp och orientering är mindre vanligt förekommande127. Friluftsliv och dans är 
faktiskt de mål som funnits med i läroplanen sedan Lgr-62128 och noterbart är att skolan 
fortfarande inte lyckats etablera dessa moment innanför dess väggar. Resultatet i denna studie 
och Redelius undersökning om att livräddande första hjälp är mindre vanligt förekommande 
motsäger sig. Eftersom 65 % av eleverna på skolorna i denna studie anser detta vara en 
mycket viktigt kunskap att uppnå efter avslutad kurs, borde detta moment vara vanligt 
förekommande på de undersökta grupperna på skolorna.  

                                                 
121 Sandahl I Larsson & Redelius (2004) s.58 
122

 Ibid 
123 Annerstedt i Annerstedt et al. (2001b) s. 73-110 
124 Annerstedt i Annerstedt et al. (2001a) s.128-130 
125 Eriksson et al. (2003) s. 42 
126 Skolverket (2005) 
127 Redelius i Larsson och Redelius (2004) s. 157 & 164 
128 Sandahl I Larsson & Redelius (2004) s.58 
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Drygt 80 % av eleverna i studien anser att vara ombytt till lektionerna och stötta sina 
kamrater och vara en god medspelare är viktiga kunskaper att uppnå efter avslutad kurs i 
Idrott och Hälsa A. Faktum är att dessa påståenden inte är kunskaper för att uppnå 
kursmålen utan egentligen eventuella förutsättningar för att kunna uppnå de mål som finns i 
kursplanen. Att vara ombytt kan vara nödvändigt i de fall man behöver men fortfarande kan 
man som elev besitta kunskaperna och färdigheterna i kursmålen utan regelriktig klädsel. Här 
finns någon sorts inbyggd norm att klädseln är väldigt viktig i just detta ämne på dessa skolor. 
Eriksson menar att på skolor har man i stor utsträckning missat att kunskapsutveckling i 
ämnet sker genom reflektion, samtal och diskussion. Fenomenet grundar sig i att man som 
lärare anser att så länge man är ombytt så lär man sig129. Det verkar som om även eleverna har 
uppfattat ämnet på detta sätt. Detta stöds i denna studie. Enligt vår mening är det givetvis en 
fördel att vara ombytt men man borde som elev ha kunskap om att man kan klara målen utan 
denna klädselnorm.  
 
Av de kursmål som ej finner stöd i kursmålen säger bara 25 % av eleverna att vara skicklig i 
bollsporter, aktiv i föreningsidrott och tävla och konkurrera med andra vara viktig kunskap 
för att uppnå kursmålen. Vi anser att idrottsämnet har ett annat kunskaps- och bildningsvärde 
än övrig idrott och sport. Detta bekräftar Ekberg då han menar att idrottsämnet bidrar till ett 
kvalitativ lärande där förutsättningar för en fördjupad förståelse för den kroppsliga praktiken 
uppkommer och ger möjligheter att skapa ny idrottskultur130. Det verkar således som om 
eleverna har insett skillnaderna mellan skolidrott och övrig idrott. Här har man på åtminstone 
dessa två skolor lyckats att implementera de viktiga kunskaps- och bildningsmålen som finns i 
ämnet.  
 

7.3 Vad eleverna anser vara de viktigaste kursmålen i Idrott och Hälsa A 
 
Denna punkt är liknande som rubrik 7.2 eftersom resultaten går i varandra. Utifrån resultaten 
är bilden här också väldigt tydlig över vilka typer av kunskaper som eleverna värderar vara 
viktiga att uppnå efter avslutad kurs. Hälsoperspektivet är viktigt då påstående 1, ha kunskaper 
om vad man bör äta för att bibehålla eller förbättra hälsan, är det påstående som kryssats i som en av 
de fem viktigaste bland alla elever på skolorna. Dessutom är kunskaperna om skog, mark och 
friluftsliv samt att känna till några danser lägst prioriterade i graden av viktighet. Det finns 
alltså ett tydligt samband mellan de kvalitéer som antalet elever kryssat i på fråga ett i enkäten 
och vad de anser vara det absolut viktigaste kursmålen i fråga två. Eleverna vet antagligen 
dessa saker på grund av vad som förekommer i undervisningen, vilket kan peka på en 
snedfördelning av momenten i kursplanen. Syftet med ett starkt hälsoperspektiv lyser kraftigt 
igenom i studien men tydligt är att det saknas specifika moment som exempelvis 
utomhusvistelser och dans. Ett antagande som görs är då att, idrottsämnet har förändrats 
över tid och något som spelat roll är den minskade tidstilldelningen131. Dessutom kräver 
idrottsämnet en hel del materiella resurser som är anpassad för specifik fysisk aktivitet132. 
Dessa faktorer inklusive ekonomiska resurser kan vara en förklaring till bristfälligt friluftsliv. 
Dock rättfärdigar dessa faktorer ej den bristfälliga elevuppfattningen kring dansmomentet.  
 
Totalt sett är livräddande första hjälp, det påstående som av flest elever, har graderats med en 
etta. Alltså det absolut viktigaste målet att uppnå efter avslutad kurs i Idrott och Hälsa A. 
Troligtvis kan detta bero på att detta påstående är väldigt specifikt och något utrymme för 

                                                 
129 Eriksson et al. (2003) s. 42 
130 Ekberg (2009) s. 237-239 
131 Sandahl I Larsson & Redelius (2004) s.48 
132 TIG (1968) & Skolprojektet (2001) ref. I Sandahl I Larsson & Redelius (2004) s. 50 
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tolkning finns ej. Har eleverna haft undervisning i detta under kursen är den rimliga 
tolkningen att eleverna också anser att detta är en viktig kunskap som man bör uppnå inom 
ramarna för kursens innehåll. Det handlar dessutom om livet och att kunna rädda liv kontra 
exempelvis att vara skicklig i bollsport slår med all säkerhet högre. Numer finns ett starkt 
bildningsperspektiv inom ämnet133, vilket livräddande första hjälp kan vara ett exempel på. 
Även elever utan stort intresse för fysisk aktivitet kan antagligen se denna kunskap som något 
de kan bära med sig genom hela livet och därför blir angelägenheten av detta kursmål än 
högre. 
 
En annan intressant aspekt är att påstående 20; att skratta och ha roligt tillsammans på lektionerna, 
har kryssats i av 60 % av eleverna på de båda skolorna som en viktig kunskap för att uppnå 
målen i Idrott och Hälsa A. Detta resultat styrks av flera undersökningar som också visar på 
liknande resultat. Linda, R och Banville, D, menar att gymnasieelever gillar idrottsämnet till 
stor del på grund av att det är roligt134. I en tysk undersökning framkom det att många 
idrottslärare främst fokuserar på att eleverna skall ha en rolig och glädjefylld tid under 
lektionstimmarna135. I NU-03 ansåg eleverna att det viktigaste med ämnet var bland annat att 
ha roligt genom att röra på sig136. Självklart skall idrottsämnet vara lustfyllt men absolut inte 
uppfattas som ett kunskapsmål av eleverna. Denna kvalité är kanske eftersträvansvärd för att 
få en sund atmosfär men är fortfarande inget som kan betygsättas utifrån kursmålen. Här 
menar vi att det borde finnas en tydligare avgränsning mellan kunskapsmål och de kvalitéer 
som är förutsättning för att gott lärande. Frågan är om liknande resultat angående att ha roligt 
på lektionstimmarna skulle uppkomma vid en studie av något teoretiskt ämne.  

 
7.4 En jämförelse mellan de två skolorna 
 
Dessa två skolor som helhet har en liknande syn på vad man skall uppnå i Idrott och Hälsa 
A. Detta kan ha att göra med att de undersökta skolorna i studien ligger på samma 
geografiska plats i Sverige. Det finns dock några intressanta skillnader mellan skolorna som 
på sitt sätt särskiljer dem i vad eleverna anser man skall ha uppnått efter avslutad kurs. Det 
som skiljer sig bland påståendena som finner stöd i kursplanen är påstående 7; kunna planera 
och utföra ett program för din fysiska aktivitet (Skola A 80 %, Skola B 57 %) och påstående 16; att 
känna till och utöva de vanligaste danserna (Skola A 16 % och Skola B 57 %). Dessa skillnader har 
troligtvis sådana enkla förklaringar som att det förekommer olika undervisning på de olika 
skolorna. En skarp spekulation skulle kunna exempelvis vara att läraren på Skola B är mer 
förtrogen med rörelser till musik och därför förekommer sådana moment på fler 
undervisningstimmar än på Skola A. Vi tror att det som förekommit på lektionerna är också 
den kunskap som eleverna uppfattar att de skall uppnå efter avslutad kurs i Idrott och Hälsa 
A. En annan intressant skillnad mellan skolorna är angående påstående 19; kunna tillämpa 
livräddande första hjälp. Vi skrev under föregående rubrik att detta påstående var viktigt totalt 
för båda skolorna men detta handlar om att en skola drar upp procentsatsen (se diagram 4). 
På Skola B menar 70 % att detta påstående är viktigaste med gradering 1, medan på Skola A 
anser bara 35 % detsamma. Som vi nämnt tidigare menar bland annat Larsson et al. att hjärt- 
lungräddning sällan förekommer i idrottsämnet137. Vi har dock visat i vår studie att detta inte 
stämmer för en av de undersökta skolorna. Då vi inte har gjort ett stickprov går det heller 
inte att generalisera resultatet för hela Sverige. Vi påvisar dock att det på dessa skolor skiljer 

                                                 
133 Annerstedt i Annerstedt et al. (2001b) s. 73-110 
134 Linda & Banville (2006) s.396 
135 Misner & Arbogast (1990) s. 129 
136 Skolverket (2005) 
137 Larsson et al. (2010) s. 39-40 
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sig när det gäller livräddande första hjälp. Vi anser även här att lektionsinnehållet spelar en 
betydande roll och att det eventuellt skiljer sig i materiella resurser, kompetens och 
prioritering. 
 
Bland de påståenden som inte finner stöd i kursmålen (se diagram 2) skiljer det sig mellan 
påstående 4; att vara aktiv i förenings- och/eller spontanidrott på fritiden (Skola A 36 % och Skola B 
10 %), påstående 6; att vara skicklig i diverse bollsporter (Skola A 26 % och Skola B 7 %). Se även 
diagram 5, där liknande förhållanden angående påstående 4 råder. Den generella tolkningen 
av detta, utifrån de två skolorna, är att det på Skola A på något sätt är viktigt att vara fysisk 
aktiv utanför skolan och ha gott sinne för bollspel för att uppnå kunskaperna i kursmålen. 
Åtminstone verkar detta vara elevernas uppfattning om påståendena. 
 

8 Slutsatser 
 
Resultatet i studien är inte generaliserbart utan gäller för den grupp av elever och de två 
skolor som innefattas i studien. Dock ger resultatet intressanta och anmärkningsvärda 
indikationer för idrottsämnet.   
 

 Det finns ett tydligt hälsoperspektiv i idrottsämnet i de undersökta klasserna på de 

båda skolorna 

 Studien tyder på en snedfördelning av de moment som ingår i kursplanen för Idrott 

och Hälsa A 

 Det tyder på att friluftsliv och dans är sällan förekommande i undervisningen i de 

undersökta klasserna på de två skolorna 

 När de undersökta eleverna på skolorna väljer den viktigaste kunskapen för att uppnå 

kursmålen efter avslutad kurs väljer de livräddande första hjälp 

 Lektionsinnehållet har troligtvis en betydande roll för elevens uppfattning av 

kursmålen 

 Det finns tydliga likheter och skillnader mellan de två skolorna i vad eleverna 

uppfattar vara viktigt att uppnå efter avslutad kurs i Idrott och Hälsa A. En likhet 

mellan skolorna är exempelvis påstående 1; ha kunskaper om vad man bör äta för att 

bibehålla eller förbättra hälsan och en skillnad är exempelvis påstående 6 att vara skicklig i 

diverse bollsporter 

 Att som elev känna glädje på lektionerna är positivt, men som lärare i idrott och hälsa 

är det ett måste att kunna skilja på kvalitéer för att eventuellt uppnå kursmålen och 

kursmålen i sig 

 Då eleverna troligtvis blir färgade av lektionsinnehållet är det viktig att som lärare i 

idrott och hälsa strukturera upp och få med alla olika kursmål i undervisningen 
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9 Fortsatt forskning 
 
Som fortsatt forskning skulle det i hög grad vara intressant att bredda och fördjupa uppsatsen 
genom att dels, observera innehållet på ett antal lektioner, intervjua och få lärares syn på 
innehållet i idrottsämnet samt att utöka antalet undersökta skolor. Det är alltid intressant att 
se om det resultat som framkommit genom studiens elevperspektiv också överensstämmer 
med lärarperspektivet. Det är absolut angeläget att fortsätta forska på detta område och ha en 
kritisk syn på ämnets innehåll, undervisning samt ämnets kunskap och bildande. Eftersom 
denna studie endast sträcker sig över två skolor, skulle en större undersökning med fler elever 
och skolor över hela Sverige ge en mer rättvis och generell bild över kunskaps- och innehålls 
läget i Idrott och Hälsa A. Dessutom finns det alla anledning att göra en liknande studie inom 
en snar framtid då det till hösten inträder en ny läroplan, GY-11. Här finns det då möjligheter 
att jämföra om den problematik som finns i idrottsämnet idag på något sätt förändras i och 
med en ny kursplan. Frågor som skulle vara intressanta i vidare forskning kan vara; Hur ser 
den allmänna bilden av innehållet i idrottsämnet ut på Sveriges gymnasieskolor? 
Överensstämmer elevers och lärares bild av innehållet i idrottsämnet? Är den geografiska 
plats man bor på avgörande för vilket innehåll man har i Idrott och Hälsa A? Har den nya 
läroplanen, GY-11 medfört några förändringar eller skillnader av innehållet i idrottsämnet? 
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11 Bilagor 
 
Bilaga 1 

Enkätundersökning  
Svara så noggrant du kan och utelämna helst inga svar. 

Skola:……………………….………… Klass: ………..... 
 
Vilka av följande alternativ anser DU att man bör ha kunskap om/kunna för att kunna uppnå 
kursmålen i Idrott och Hälsa A 100 poäng? Kryssa i alla de alternativ som du anser viktiga.  
 
1. Har kunskaper om vad man bör äta för att bibehålla eller förbättra hälsan?  
 
2. Ha kunskaper om riskerna för hälsan om man använder alkohol, tobak eller droger?  
 
3. Förståelse för människors hälsa/ohälsa ur ett samhällsperspektiv? 
 
4. Att vara aktiv i förenings- och/eller spontanidrott på fritiden? 
 
5. Kunna värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsan?  
 
6. Vara skicklig i diverse bollsporter? 
 
7. Att kunna planera och utföra ett program för din fysiska aktivitet?  
 
8. Att lära sig tävla och konkurrera med andra elever? 
 
9. Att vara glad och positiv på lektionerna?  
 
10. Att vara ombytt till lektionerna? 
 
11. Ha kunskap om kroppens funktion i ansträngning samt vila? 
 
12. Få kunskaper om de vanligaste idrotterna? 
 
13. Att stötta mina kamrater och vara en god medspelare? 
 
14. Ha kunskap om skog och mark och genomföra friluftsaktiviteter?  
 
15. Kunskaper om stresshantering och avslappning?  
 
16. Att känna till och utöva de vanligaste danserna? 
 
17. Vara förtrogen med ergonomi? 
 
18. Att vara förtrogen med ett flertal olika simsätt? 
 
19. Kunna tillämpa livräddande första hjälp? 
 
20. Att skratta och ha roligt tillsammans på lektionerna? 
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Kryssa i för varje alternativ i vilken grad som påståenden är viktiga för att uppnå 
kursmålen i Idrott och Hälsa A 100 poäng? 
 

1. Har kunskaper om vad man bör äta för att bibehålla eller förbättra hälsan?  
 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

2. Ha kunskaper om riskerna för hälsan om man använder alkohol, tobak eller droger? 
 
Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

3. Förståelse för människors hälsa/ohälsa ur ett samhällsperspektiv? 
 
Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 

 
4. Att vara aktiv i förenings- och/eller spontanidrott på fritiden? 
 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

5. Kunna värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsan?  
 
Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 

 
6. Vara skicklig i diverse bollsporter? 
 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

7. Att kunna planera och utföra ett program för din fysiska aktivitet? 
 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

8. Att lära sig tävla och konkurrera med andra elever? 
 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt  
 

9. Att vara glad och positiv på lektionerna?  

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

10. Att vara ombytt till lektionerna? 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 
11. Ha kunskap om kroppens funktion i ansträngning samt vila? 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

 
12. Få kunskaper om de vanligaste idrotterna? 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 
 
 
 

13. Att stötta mina kamrater och vara en god medspelare? 
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Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

14. Ha kunskap om skog och mark och genomföra friluftsaktiviteter?  

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

15. Kunskaper om stresshantering och avslappning?  

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

16. Att känna till och utöva de vanligaste danserna? 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

17. Vara förtrogen med ergonomi? 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

18. Att vara förtrogen med ett flertal olika simsätt? 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

19. Kunna tillämpa livräddande första hjälp?  

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
 

20. Att skratta och ha roligt tillsammans på lektionerna? 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 
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Rangordna fem av dessa frågor i den ordning du anser dem vara viktiga för att uppnå 
målen i Idrott och Hälsa A 100 poäng. Observera att du endast skall rangordna fem 
olika alternativ genom att sätta siffrorna 1,2,3,4 och 5 i rutan. Siffran 1 är det mål som 
du anser vara det viktigaste att ha kunskap om i Idrott och Hälsa A. 
 
1. Har kunskaper om vad man bör äta för att bibehålla eller förbättra hälsan?  
 
2. Ha kunskaper om riskerna för hälsan om man använder alkohol, tobak eller droger?  
 
3. Förståelse för människors hälsa/ohälsa ur ett samhällsperspektiv? 
 
4. Att vara aktiv i förenings- och/eller spontanidrott på fritiden? 
 
5. Kunna värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsan?  
 
6. Vara skicklig i diverse bollsporter? 
 
7. Att kunna planera och utföra ett program för din fysiska aktivitet?  
 
8. Att lära sig tävla och konkurrera med andra elever? 
 
9. Att vara glad och positiv på lektionerna?  
 
10. Att vara ombytt till lektionerna? 
 
11. Ha kunskap om kroppens funktion i ansträngning samt vila? 
 
12. Få kunskaper om de vanligaste idrotterna? 
 
13. Att stötta mina kamrater och vara en god medspelare? 
 
14. Ha kunskap om skog och mark och genomföra friluftsaktiviteter?  
 
15. Kunskaper om stresshantering och avslappning?  
 
16. Att känna till och utöva de vanligaste danserna? 
 
17. Vara förtrogen med ergonomi? 
 
18. Att vara förtrogen med ett flertal olika simsätt? 
 
19. Kunna tillämpa livräddande första hjälp? 
 
20. Att skratta och ha roligt tillsammans på lektionerna? 
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Bilaga 2 
 

Enkätundersökning  
Svara så noggrant du kan och utelämna helst inga svar. 

Skola:……………………….………… Klass: ………..... 
 
Vilka av följande alternativ anser DU att man bör ha kunskap om/kunna för att kunna uppnå 
kursmålen i Idrott och Hälsa A 100 poäng? Kryssa i alla de alternativ som du anser viktiga.  
 
1. Har kunskaper om vad man bör äta för att bibehålla eller förbättra hälsan?  
 
2. Ha kunskaper om riskerna för hälsan om man använder alkohol, tobak eller droger?  
 
3. Förståelse för människors hälsa/ohälsa ur ett samhällsperspektiv? 
 
4. Att vara aktiv i förenings- och/eller spontanidrott på fritiden?* 
 
5. Kunna värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsan?  
 
6. Vara skicklig i diverse bollsporter?* 
 
7. Att kunna planera och utföra ett program för din fysiska aktivitet?  
 
8. Att lära sig tävla och konkurrera med andra elever?* 
 
9. Att vara glad och positiv på lektionerna?*  
 
10. Att vara ombytt till lektionerna?* 
 
11. Ha kunskap om kroppens funktion i ansträngning samt vila? 
 
12. Få kunskaper om de vanligaste idrotterna? 
 
13. Att stötta mina kamrater och vara en god medspelare?* 
 
14. Ha kunskap om skog och mark och genomföra friluftsaktiviteter?  
 
15. Kunskaper om stresshantering och avslappning?  
 
16. Att känna till och utöva de vanligaste danserna? 
 
17. Vara förtrogen med ergonomi? 
 
18. Att vara förtrogen med ett flertal olika simsätt?* 
 
19. Kunna tillämpa livräddande första hjälp? 
 
20. Att skratta och ha roligt tillsammans på lektionerna?* 
 

*Dessa rödmarkerade alternativ är påståenden som kan vara medel för att uppnå kursmålen men inte ett kursmål i sig. 
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Bilaga 3 
 

Enkätundersökning till elever i år 2 gymnasiet 
- Information om vad elever själva anser att man bör kunna för att uppnå kursmålen i 

Idrott och Hälsa A. 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om vilken typ av 
kunskap som DU själv anser att man bör inneha för att uppnå de kursmål som finns i Idrott 
och Hälsa A. 
Undersökningens syfte är att ta reda på och undersöka två skolor utifrån ett elevperspektiv 
hur man som elev vet eller anser att man bör kunna för att uppnå de mål som finns i 
kursplanen. Denna undersökning kommer att involvera två olika skolor och jämföras utifrån 
detta. Undersökningen genomförs som ett examensarbete och blir intressant då en liknande 
undersökning gjorts tidigare men på högstadiet.  
Två skolor med tre stycken år 3 klasser kommer att tillfrågas för denna enkätundersökning. 
Urvalet är baserat på de klasser som läst Idrott och Hälsa A på gymnasiet. 
Enkätundersökningen tar max 10 minuter att genomföra. Fördelen att delta kan vara att du 
själv får en inblick i kursmålen och ditt uppnående i kursen. Resultatet, får de som vill, ta del 
av.  
Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och vi använder oss av 
kodifiering. Exempelvis år 2, skola A, klass 1. De enda som kommer att få tillgång till 
informationen är författarna och dess handledare. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna inom ämnet 
Pedagogiskt Arbete III, Idrott och hälsa. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Handledare är: Jenny Isberg, jis@du.se 
 
Falun 2011-04-13 
 
Joakim Engström Josefine Engström   
Manhemsvägen 5B Rymdgatan 6B  
79132 Falun 784543 Borlänge  
0730425543 0702958451  
h06joaen@du.se h06josen@du.se  

 
 
 
 
 
……………………………………… ………………………………………. 
Joakim Engström Josefine Engström 

mailto:jis@du.se
mailto:h06joaen@du.se
mailto:h06josen@du.se
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Bilaga 4 
 

Tabell över svarsfrekvens totalt för båda skolorna, vad eleverna själva 
anser vara de viktigaste påståendena för att uppnå målen i Idrott och 
Hälsa A 
 

Påstå-
ende 

Grad-
ering 1 

Grad-
ering 2 

Grad-
ering 3 

Grad-
ering 4 

Grad-
ering 5 

Totalt 
antal 
svar 

1 15 st 11 st 11 st 14 st 9 st 60 st 

2 4 9 7 5 12 37 

3 1 1 1 3 2 8 

4 1 - - 1 2 4 

5 4 4 5 4 14 31 

6 2 3 1 1 1 8 

7 3 6 3 4 1 17 

8 - - 3 3 - 6 

9 5 2 7 3 5 22 

10 16 11 12 2 4 45 

11 - 4 3 6 8 21 

12 1 5 2 4 2 14 

13 6 3 5 10 5 29 

14 - 1 - - 1 2 

15 3 2 1 5 3 14 

16 - - - 1 1 2 

17 1 2 5 2 2 12 

18 - 5 1 2 3 11 

19 17 6 8 8 3 42 

20 2 9 3 3 9 26 

Antal gradering (1-5) som varje påstående fått. Gråmarkerade fält är påståenden som ej finner 
stöd i kursmålen. 92 svar. 10 st ej godkända enkäter, totalt 82 svar. 
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Bilaga 5 
 

Tabell över svarsfrekvens totalt för Skola A, vad eleverna själva anser vara 
de viktigaste påståendena för att uppnå målen i Idrott och Hälsa A 
 

Påstå-
ende 

Grad-
ering 1 

Grad-
ering 2 

Grad-
ering 3 

Grad-
ering 4 

Grad-
ering 5 

Totalt 
antal 
svar 

1 11st 8 st 7 st 6 st 3 st 35 st 

2 2 5 2 1 9 19 

3 1 - 1 2 - 4 

4 1 - - 1 2 4 

5 3 - 3 4 4 14 

6 - 2 1 1 1 5 

7 3 4 3 3 1 15 

8 - - 2 1 - 3 

9 4 2 7 2 4 19 

10 10 7 6 1 2 26 

11 - 3 3 4 2 12 

12 1 3 2 4 2 12 

13 3 - 3 8 3 17 

14 - - - - 5 1 

15 2 - - 2 1 5 

16 - - - 1 1 2 

17 - - 1 1 2 4 

18 - 2 1 2 3 8 

19 4 5 4 2 2 17 

20 2 6 1 1 4 14 

Antal gradering (1-5) som varje påstående fått. Gråmarkerade fält är påståenden som ej finner 
stöd i kursmålen. 50 svar. 2 st ej godkända. Totalt 48 svar. 
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Bilaga 6 
 

Tabell över svarsfrekvens totalt för Skola B, vad eleverna själva anser vara 
de viktigaste påståendena för att uppnå målen i Idrott och Hälsa A 

Antal gradering (1-5) som varje påstående fått. Gråmarkerade fält är påståenden som ej finner 
stöd i kursmålen. 42 svar. 8 ej godkända. Totalt 34 svar 

 
 

Påstå-
ende 

Grad-
ering 1 

Grad-
ering 2 

Grad-
ering 3 

Grad-
ering 4 

Grad-
ering 5 

Totalt antal 
svar 

1 4 st 3 st 4 st 8 st 6 st 25 st 

2 2 4 5 4 3 18 

3 - 1 - 1 2 4 

4 - - - - - 0 

5 1 4 2 - 10 17 

6 2 1 - - - 3 

7 - 2 - 1 - 3 

8 - - 1 2 - 3 

9 1 - - 1 1 3 

10 6 4 6 1 2 19 

11 - 1 - 2 6 9 

12 - 2 - - - 2 

13 3 3 2 2 2 12 

14 - 1 - - - 1 

15 1 2 1 3 2 9 

16 - - - - - 0 

17 1 2 4 1 - 8 

18 - 3 - - - 3 

19 13 1 4 6 1 25 

20 - 3 2 2 5 12 


