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Abstract 
 
The study is about Physical Education as a 
subject that offers students in Upper Secondary 
School a possibility to a life long interest in 
exercising. The study focuses on whether there 
is a difference between study concentrate 
programmes and profession concentrate 
programmes. The study also includes differences 
among exercising and non-exercising students. 
Earlier research shows that many youths don’t 
have an exercise form that they spend their 
spare time in. This study is based on a 
quantitative questionnaire performed by 87 
students in an Upper Secondary School in 
northern Sweden. The results indicate that the 
subject gives the student a good theoretical 
ground why they should exercise. The study also 
showed that the subject gives many of the 
students an exercise form that they believe 
that they can continue with. The students’ with 
the most negative attitudes regarding Physical 
Educations occurred in profession concentrate 
programmes and among girls. 
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1. Inledning 
 
Samhället har förändrats mycket de senaste decennierna och det gäller också skolmiljön och 
den fysiska aktiviteten för barnen. Från att Sverige varit ett bondesamhälle har vi nu idag ett 
väldigt avancerat kommunikationssamhälle med mycket stark infrastruktur med kommunala 
transportmedel. Under bondesamhället placerades ofta skolorna mellan socknar och detta 
ledde till att många elever var tvungna att promenera långa sträckor varje dag till skolan1. 
Idag åker de flesta elever skolbuss till skolan om de inte bor nära skolan.  
 
Det är inget nytt att vi som bor i I-länder har fått börja betala ett pris för att allt är 
lättillgängligt för oss med väldigt litet krav på fysisk aktivitet2. På senare tid har det kommit 
flera larmrapporter om övervikt och sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet varav 
Yrkesföreningen för Fysisk Aktivitet (YFA) står för en del. Även sjukskrivningar relaterade 
till fysisk inaktivitet har ökat enligt forskarna i ovanstående förening3.  
 
Media har en längre tid fokuserat på ämnen kring övervikt och fysisk aktivitet och samhället 
har ett stort intresse för ämnet. Under senare tid har TV-program som Tjockholmen, Forma 
Kroppen m.m. intresserat många personer4. Medias intresse för ämnet speglas även i 
matprogram på TV där fokus ligger på att folk i allmänhet inte vet hur de skall klara av att 
hålla sin normala vikt, vilket skapar ett behov av dessa TV-program.  
 
Dagens kroppsideal är helt annorlunda än vad som beskrivs om befolkningens fysiska status i 
forskningen, dvs. ett samhälle med övervikt och sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet. 
Idealet är att man skall vara vältränad och ha god hälsa (hälsa definieras i detta fall som att 
vara i god fysisk form). Pressen på dagens ungdomar är mycket hård för att få den perfekta 
kroppen. Anorexi och dopning är vanligt förekommande bland ungdomar som inte är aktiva 
inom någon tävlingsidrott utan kämpar för att de skall kunna ha idealkroppen. Kroppen anses 
ha blivit ett projekt som skall exponeras och genom kroppen visar man sin framgång och 
status i samhället5. 
 
Detta kroppsideal, medias fokusering på fysisk aktivitet och samhällsförändringen där fysisk 
aktivitet kan väljas bort kan leda till fysisk inaktivitet. Det finns möjlighet att använda sig av 
tekniska hjälpmedel som exempelvis rullband vilket ersätter den fysiska aktiviteten som krävs 
för att gå. Detta gör att det krävs att du ökar din fysiska aktivitet på fritiden för att inte 
drabbas av sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet. Det är ett stort ansvar på dagens lärare 
att vägleda eleverna till att kunna fungera i dagens samhälle. Idrottslärare har möjlighet att ge 
elever de  kunskaper om fysiska aktiviteter och hälsa som krävs för att kunna överleva längre 
i samhället. 
  
I kursplanen för Idrott och Hälsa A för gymnasieskolan står det att fysisk aktivitet är viktigt 
för hälsan och att ett brett ämnesinnehåll skall presenteras för eleverna, detta för att kunna 

                                                 
1 Bergendahl, L & Kallings, L & Strandell, A. Fysisk aktivitet i skolan, Skolhälsovård. Nr 1. Göteborg, 2002-
2003. Sid. 6 
2 Engström, L-M. Idrott som social markör, Göteborg 1999. Sid. 12 
3 Yrkesföreningen för Fysisk Aktivitet. (2003). FYSS Fysiskt Aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling. Stockholm 
4http://www.boxer.se/?page=768&display=2817:2890 Toppnotering för TV4 Plus. Boxers hemsida. 2004-11-25. 
5 Engström, 12 
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leda till ett livslångt fysiskt aktivt liv. Det står även att eleverna skall kunna planera och utföra 
personligt anpassade träningsprogram6.  
Dessa aspekter anser jag är viktiga att vi som idrottslärare erbjuder eleverna och det är faktiskt 
vårt uppdrag som lärare för Idrott och Hälsa A. 
 
Kravet på livslångt lärande har varit ett av ledorden för den moderna skolan i och med 
läroplanerna från 19947. Samma sak torde nog gälla även för idrotten anser jag. Skolan borde 
också ge eleverna möjlighet till ett livslångt fysiskt aktivt liv. Därför valde jag att göra mitt 
examensarbete om ”Elevers uppfattning om Idrott och Hälsas betydelse för ett livslångt 
idrottande”. Vetenskapsrådet ger en bra motivering som jag anser var viktig för mitt val om 
att forska om hälsa: 
 
”Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma 
att t.ex. förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors 
medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser”8  
 
2. Bakgrund 
 
Jag kommer i denna del att redovisa hur idrottslärarens uppdrag skall bedrivas enligt aktuell 
litteratur från Idrottslärarutbildningen och styrdokumenten (läroplaner och kursplaner). Hur 
går diskussionen om skolans roll när det gäller fysisk aktivitet bland de styrdokument och 
läroböckerna i lärarutbildningen? Jag kommer även att belysa forskning kring 
fysiskaktivitet/fysiskinaktivitet och de eventuella skillnader man därvidlag funnit mellan 
studieförberedande- och yrkesförberedande program. Definition av begreppet fysisk aktivitet 
avslutar bakgrunden.  
 
2.1. Utveckling av Idrottsämnet i gymnasieskolan  
 
De senaste 40 åren har den schemalagda idrottstiden minskat och idag har vi endast 33 
procent av tiden som var schemalagt under 1960-talet. Detta gäller även 
idrottsdagar/friluftsdagar där minskningen skett från 10-12 till 3-4 dagar i dagsläget. I 
dagsläget finns det mer individuella kurser inom idrott och endast 100 gymnasiepoäng är 
obligatoriska. Nackdelen med dessa individuella kurser är att ”fel” elever går kurserna, 
eftersom det är oftast de som redan är fysiskt aktiva som är intresserade av och troligtvis 
väljer dessa valfria idrottsrelaterade kurser9. Det gör att det blir ännu viktigare att vi som 
idrottslärare försöker nå så många elever som möjligt under Idrott och Hälsa A. Det finns en 
risk att det är den enda fysiskt ansträngande kursen de fysiska inaktiva eleverna kommer att få 
under hela sin gymnasietid. Det är genom Idrott och Hälsa A vi som idrottslärare har chansen 
att motivera eleverna att starta ett livslångt idrottande eller någon slags fysisk aktivitet på 
fritiden. Genom att förmedla teorier om hälsovinster och ge dem möjlighet att prova på 
många olika idrotter och motionsformer ger vi eleverna möjlighet att hitta sin nisch för att ha 
ett livslångt fysiskt aktivt liv. OS guldmedaljören på skridskor Tomas Gustafsson ger en bra 

                                                 
6 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3201&extraId= 
Kursplan Idrott och Hälsa A. Skolverkets hemsida. 2004-11-25. 
7 http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-2s.pdf  1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). 
Skolverkets hemsida. 2004-11-25. 
8 http://www.vetenskapsradet.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0 Forsknings etiska principer. 
Vetenskapsrådets hemsida. 2004-11-25. 
9 http://www.rf.se/t3.asp?p=13729 Fakta om idrottsämnet, Riksidrottsförbundets hemsida. 2004-11-24 
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beskrivning av att skapa en inre motivation med orden ”Har man någon gång fått 
grundintresset inom något område så lever det kvar”10. 
 
Statistiken visar att ämnet Idrott och Hälsas timmar har minskat men studier visar också att 
den bör öka istället för att kunna ge eleverna kunskaper och viljan att ha ett livslångt fysiskt 
aktivt liv. Detta leder till en hopplös ekvation för oss idrottslärare att hinna mer på mindre 
timmar. Idrottslärarna skall ha med mer teori om hälsa samtidigt som de skall låta eleverna 
testa mer olika motionsformer.  
Riksidrottsförbundet skriver på sin hemsida att:  
 
”Den samlade vetenskapen är överens om att fysisk aktivitet förebygger många sjukdomar 
och skador. Särskilt viktig är den fysiska aktiviteten för barn och ungdomar. Motion främjar 
inlärning och är dessutom en lika naturlig som nödvändig avkoppling i skolarbetet. Lika 
viktigt är att idrott i skolan bidrar till att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Ämnet 
Idrott och hälsa spelar naturligtvis en central roll i det här sammanhanget. Men lika viktigt 
är att få in fysisk aktivitet som en del av skolans vardag, oavsett ämne”11. 
 
Annerstedt et al beskriver idrottsämnets historik och karaktäriserar skolidrotten från och med 
1994 som en hälsofas. Där sambanden mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet tas upp 
i kursen. Inga obligatoriska sporter finns i kursen utan endast simning och orientering nämns 
som obligatoriskt för alla elever resten är upp till idrottsläraren vilka sporter som tas upp. 
Detta har lett till att det kan se mycket olika ut på landets olika skolor12.  
Idrott och Hälsa ämnet styrs indirekt av många intressenter som Skolverket, 
Folkhälsoinstitutet, idrottsrörelser, handikapporganisationer, främjandeorganisationer, lärare, 
föräldrar och elever. Alla är med och bestämmer utformningen av Idrott och Hälsa A enligt 
Annerstedt et al13. Patriksson skriver i en analys om lärarroller att olika socialt - samhälleliga 
samband styr villkoren idrottslärarna arbetar under14. 
 
På Skolverkets hemsida beskrivs den fysiska aktiviteten i ämnets karaktär enligt kursplanen 
att ämnets kärna utgörs av fysisk aktivitet och att alla skall kunna vara med oavsett 
förutsättningar. Även elevernas livsstil för hälsan är en viktig del för ämnet. Hur deras 
kroppar fungerar i arbete och vila. Elevernas skall även kunna ta initiativ och ansvara för att 
leda, deltaga och genomföra fysiska aktiviteter. Samarbete, jämställdhet och rörelseglädje är 
andra ledord som nämns som viktiga att uppnå inom kursen15. 
 
En mycket viktig funktion som Idrott och Hälsa A har är att sätta rörelseglädjen i centrum 
oavsett vilken form av motion som tillämpas under lektionerna. Annerstedt et al beskriver 
motsatsen av rörelseglädje så här: ”Uttråkade barn är ointresserade, uttråkade barn bråkar och 
uttråkade barn gör livet surt både för läraren och andra elever”16. Lärarna måste skapa en god 
undervisningsmiljö för alla inblandade i ämnet Idrott och Hälsa A. I dagens skola skall lärarna 
även se till varje individ som de undervisar. Ämnet är inriktat inte bara på fysisk hälsa utan 
                                                 
10 Nationella Folkhälsokommittén. Motion och Idrott – fördelar och faror för hälsan. Stockholm. 2000. Sid. 70 
11 http://www.rf.se/t3.asp?p=13724 Därför bör den fysiska aktiviteten öka Riksidrottsförbundets hemsida. 2004-
11-24 
12 Annerstedt, C. & Peitersen, B. & Rönnholt, H. Idrottsundervisning, Göteborg. 2001. Sid. 108 
13 Annerstedt, 120. 
14 Patriksson, G. Idrottslärare och Gymnastiklärare. Institutionen för Pedagogik. Göteborg. 1984. Sid. 27 
15 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3201&extraId= 
Kursplan Idrott och Hälsa A. Skolverkets hemsida. 2004-11-25. 
16 Annerstedt, 273. 
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även i psykiskt och sociala hälsa i och med detta har bredden på ämnet har ökat markant i och 
med den nya kursplanen av Idrott och Hälsa A17.  
 
Annerstedt et al ger framtida lärare tips om att försöka erbjuda eleverna ett brett 
ämnesinnehåll, få uppleva rörelseglädje och få delta på egna villkor där eleverna själva får 
vara med att påverka innehåll och uppläggning. Enligt ovanstående författare är det 
idrottslärarna själva som måste utveckla idrottsämnet så att de skall passa så många elever 
som möjligt. Detta görs med fördel genom att använda sig av exempelvis lokalt förankrade 
sporter och nya motionsformer. Idrottslärare skall inte kräva att eleverna skall testa pump, 
spinning, klättring på deras fritid och behöva betala pengar för det. Idrottslärarna måste följa 
med samhällsutvecklingen och erbjuda motionsformer som är aktuella idag och i framtiden18. 
 
För att få en bra undervisning i ämnet Idrott och Hälsa A skall enligt Huitfeldt et al. en idrott 
bedrivas enligt detta citat ”God undervisning i rörelse och idrott tränar den sociala 
kompetensen och skapar ett bestående intresse för bedrivande av friluftsliv samt rörelse och 
idrott”19 
 
2.2. Läraruppdraget sett ur Läroplanens och kursplanens för den frivilliga skolformens 
perspektiv (lpf-94) 
 
Vi som lärare har alltid möjlighet att skriva en lokal läroplan med de nationella kursplanen 
som mall. Denna lokala läroplan skall inte strida mot Skollagen, Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (lpf -94) eller mot den nationella kursplanen i ämnet. Men i övrigt är tyglarna 
relativt fria i och med decentraliseringen av skolan från och med 1994. Studier om 
idrottslärares syn på Idrott och Hälsa A visar att 94 procent av idrottslärarna skriver en lokal 
kursplan20.  
 
I kursplanen för Idrott och Hälsa A står det att ämnets syfte är att utbildningen skall utveckla 
elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om elevernas livsstils 
betydelse för hälsan. Kursen skall även ge kunskaper och erfarenheter så att eleverna kan 
välja och delta i olika fysiska aktiviteter på fritiden. De skall även ha kunskaper om hur olika 
faktorer påverkar deras hälsa. Avslutningsvis skall Idrott och Hälsa A även utveckla ett 
bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och eleverna skall förstå värdet av detta 
samt se dess samband med hälsa och livsstil21. 
 
2.3. Tidigare forskning 
 
2.3.1 fysisk aktivitet 
 
I en studie från 1995 om tonåringars fysiska aktivitet har det visat sig att 33 procent av de 16-
åriga eleverna inte motionerade mer än 30 minuters per dag med medelmåttig fysisk aktivitet. 
70 procent av eleverna utsatte sig inte för mer än 60 minuters motion per dag. Flickorna i 
undersökningen var lika fysiskt aktiva som pojkarna men inte lika aktiva inom 

                                                 
17 Annerstedt, 119. 
18 Annerstedt, 121. 
19 Huitfeldt, Å. m. fl. Rörelse & Idrott. Stockholm. 1998. Sid. 18 
20 Fernbrant, T. Hur ser idrottslärarna på ämnet Idrott och Hälsa i gymnasieskolan? Institutionen för pedagogik. 
Göteborg. Sid. 39 
21http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3201&extraId= 
Kursplan Idrott och Hälsa A. Skolverkets hemsida. 2004-11-25. 
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föreningsidrotter. Eleverna var även mer fysiskt aktiva på fritiden än en tidigare studie som 
gjordes 197422. I en studie om elevers fysiska aktivitet på gymnasiet visar att 25.7 procent av 
pojkarna och 33.3 procent av flickorna är fysiskt inaktiva på fritiden23.  
 
Dessa siffror stiger markant när undersökningar har gjorts på äldre personer där studier visar 
att 30 procent av medelåldersmännen är helt fysiskt inaktiva och hela 50 procent av 
medelålderskvinnorna är helt fysiskt inaktiva24. Det är genomgående för all forskning att 
flickor/kvinnor är mer fysiskt inaktiva än pojkar/män i alla åldrar. Studier har även visat att 
flickorna i Stockholm är i större utsträckning fysiskt inaktiva än flickor i mindre städer som 
exempelvis Luleå 15 procent är inaktiva i Stockholm Syd jämfört med 7 procent inaktiva i 
Luleå bland flickorna25. 
 
I en undersökning av Bergendahl et al visas att 15 procent av gymnasieungdomarna är helt 
fysiskt inaktiva och att flickorna står för en större andel av denna fysiska inaktivitet. 60 
procent av de helt fysiskt inaktiva eleverna är med på idrottslektionerna. 25 procent av de som 
är fysiskt inaktiva och är med på lektionerna är med utan att anstränga sig. Studien visar även 
att närvaron har minskat under idrottstimmarna på gymnasieskolan26. 
 
I Nilssons studie om fysisk aktivitet och hälsa bland västerbottningar visar det sig att: ”Om 
man varit fysiskt inaktiv i sin ungdom, behöver det inte betyda att man är det som vuxen och 
tvärt om”27. Men studien visar också att det är viktigt att utöva fysisk aktivitet kontinuerligt 
annars förlorar man snabbt de positiva effekterna av den fysiska aktiviteten28. Engströms 
studie har visat att de som är fysiskt inaktiva är de som är mest stabila i sina vanor dvs. att 
vara fysiskt aktiva resten av livet. De som var aktiva som 15 – åring var endast 40 procent 
fysiskt aktiva som 40 – åringar. Och endast 6 procent av de undersökta kvinnorna var aktiva 
vid både 15 och 41 års ålder siffran för män i samma sammanhang var 19 procent29. Störst 
påverkan för ökning av den fysiska aktivitets nivån har skolbaserade satsningar haft.30 
 
Forskning har visat att det inte är hård träning som bedrivs på helgerna som är den främsta 
typen av fysisk aktivitet utan det är den dagliga fysiska ansträngningen som är 
hälsofrämjande. Och det räcker med måttlig fysisk aktivitet för att det skall vara 
hälsofrämjande.31  
 
 
 
 
                                                 
22 Westerståhl, M. Physical activity and fitness among adolescents in Sweden with a 20-year trend perspective, 
Akademisk avhandling, Institutionen för Laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk fysiologi, Huddinge 
Universitetssjukhus, Karolinska Institutet och Idrottshögskolan i Stockholm, Stockholm 2003. Sid. 41. 
23 Zederin, A. Fysisk kapacitet hos gymnasieelever –En uppföljningsstudie av elevers fysiska motoriska status 
under gymnasieperioden, D-uppsats i pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik. Göteborg. 2000. Sid. 
52 
24 Hagberg, L. Ekonomisk utvärdering av metoder att främja fysisk aktivitet, Magisteruppsats i 
folkhälsovetenskap, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Umeå 2002. Sid. 2 
25 Nilsson, P. Fritid i skilda världar. Stockholm. 1998. Sid. 109 
26 Bergendahl, 12-26. 
27 Nilsson, M. Fysisk aktivitet och upplevd hälsa bland vuxna Västerbottningar, Magisteruppsats i 
folkhälsovetenskap, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Umeå 2002. Sid. 7 
28Nilsson, M. Fysisk aktivitet och upplevd hälsa bland vuxna Västerbottningar, 35. 
29 Engström, 61. 
30 Hagberg, 13. 
31 Almvärn, P-E. Fäldt, C. Studieguide till Idrott & Hälsa. Lund. Sid. 23. 
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2.3.2. Skolidrott och idrottande på fritiden 
 
En studie om elevers fritidsvanor visar att 66 procent av 16-åringarna beskriver att Idrott är en 
av de mest betydande fritidssysselsättningar de har32. Att vara duktig i idrott är status för 
ungdomar. Det finns teorier där elevernas samhällsklass har stor betydelse för elevernas 
uppfattning av Idrott och Hälsa A33.  Nilssons studie om skolungdomar har visat att ungdomar 
som idrottar i 13-15 års åldern slutar 8 procent att idrotta när dessa elever kommer upp i 16-
18 års åldern. Nästan 1 av 10 ungdomar minskar sitt idrottande under gymnasietiden i 
förhållande till sin grundskoletid34. I frågan om elever var med i någon idrottsförening på 
fritiden svarade endast 21 procent ja av flickorna i Stockholm Syd mot motsvarande siffror i 
Luleå som var 65 procent35.  
 
I en undersökning om Idrottslärarnas syn på Idrott och hälsa i gymnasieskolan ansåg 50 
procent att den minskade tiden var ett hinder för att nå målen i Idrott och Hälsa A. Men 83 
procent av lärarna tyckte att den nya kursplanen var likvärdig eller bättre än den gamla 
kursplanen i Idrott36.  
 
De flesta av gymnasieeleverna tycker att idrott och hälsa är ett viktigt ämne och 75 procent av 
eleverna anser sig vara fysiskt aktiva 3-5 dagar i veckan på gymnasiet37.  
 
2.3.3. Kostnader för samhället 
 
Det har även visat sig att samhällskostnaden ökar och folkhälsan sjunker markant när den 
fysisk aktivitet är låg. Hagbergs studie har visat att låg fysisk aktivitet ökar risken att avlida i 
hjärt- och kärlsjukdomar och att dö i cancer38. Det finns stora mörkertal inom sjukvården 
gällande sjukskrivning på grund av depression men studier har visat att fysisk aktivitet och 
livskvalitet hör ihop. Hagbergs forskning om fysisk aktivitet har visat att av alla dödsfall inom 
hjärtinfarkt, tjocktarmscancer och diabetes II beror 33 procent av brist på fysisk aktivitet39.  
Sjukdomsbördan av fysisk inaktivitet har beräknats till 4.4 procent av den totala 
sjukdomsbördan och dessa siffror är endast räknade där säkra relativa risker har hittats40.   
 
Studier av Almvärn & Fäldt har visat att motion och hälsosam kosthållning kan ge 
möjligheter till bättre hälsa och livskvalité men garanterar naturligtvis inte att sjukdomar 
fullständigt uteblir. Men det ökar vår förmåga att självständigt bekämpa dem. De anser även 
att sjukvården inte botar de flesta kroppar utan kroppen själv botar sjukdomarna själv och 
ibland med hjälp av medicinsk expertis41. 
 
 
 
 

                                                 
32 Nilsson, P. Fritid i skilda världar. 78. 
33 Berggren, C. Gymnasieelevers Hälsovanor. Pedagogiska Institutionen. Göteborg. 1998. Sid. 68. 
34 Nilsson, P. Fritid i skilda världar. 104-105. 
35 Nilsson, P. Fritid i skilda världar. 120. 
36 Fernbrant, T. Hur ser idrottslärarna på ämnet Idrott och Hälsa i gymnasieskolan? Institutionen för pedagogik. 
Göteborg. Sid. 37 
37 Bergendahl, 11- 25. 
38 Hagberg, 10. 
39 Hagberg, 15. 
40 http://www.fhi.se/templates/Page____194.aspx. Fysisk aktivitet. Folkhälsoinstitutets hemsida 2004-12-12. 
41 Almvärn, 9. 
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2.3.4. Yrkesförberedande/Studieförberedande program 
 
Forskning med gymnasieelever har visat att de elever som läser praktiskt yrkesförberedande 
program är mindre fysiskt aktiva och lever ett ohälsosammare liv gällande tobak och 
alkoholvanor42. De med sämst vanor gällande fysisk aktivitet och intag av droger är de inom 
yrkesförberedande program där flickorna på yrkesförberedande program är minst fysiskt 
aktiva. Pojkarna på de yrkesförberedande programmen är fysiskt aktiva men har högst bruk av 
droger, tobak och alkohol43. Denna forskning stöds av Westerståhls forskning som visar att 
elever på praktiska program inte idrottar lika mycket och inte är lika vältränade som elever på 
teoretiska program44. Denna uppgift stöds av Zederin vars forskning visar att de elever som 
lider av fetma som kräver medicinsk behandling främst återfinns på de yrkesförberedande 
programmen45. 
  
Betygen skiljer sig åt mellan de olika programmen enligt Skolverkets statistik. Där visas att 
på de yrkesförberedande programmen Bygg- och Teknikprogrammet har 8 procent av 
eleverna IG och i de studieförberedande Samhällsprogrammet har endast 1.6 procent betyget 
IG46. 
 
Studien Barn och ungdomars fysiska aktivitet och hälsa har visat att elever, som utbildar sig 
till yrken med tung fysisk belastning och hög förekomst av arbetsskador, har sämst fysisk 
kapacitet. De som har hög fysisk förmåga eller är vältränade har också högre betyg, både på 
studie- och yrkesförberedande program än de som är otränade eller har låg fysisk förmåga47. 
Stora skillnader uppvisades i en studie om skillnader mellan olika socialgrupper där 70 
procent av dem som har höga betyg i teoretiska ämnen och i idrott var aktiva både som 15 – 
åring och som 41 – åring. Vilket är tre gånger mer än de som hade under ”medel” i betyg i 
teoretiska ämnen och under ”medel” i betyg i idrott där motsvarande siffra var 23 procent48. 
Studien visar att högre utbildning leder till mer motion på fritiden och de med 
högskoleutbildning idrottade mest och de med endast grundskoleutbildning idrottade minst i 
åldern 41 år49. Slutsatsen av studien visar att valet att motionera eller inte motionera och valet 
av motionsform är relaterat till den aktuella sociala situationen personerna befinner sig i. Där 
de största skillnader återfinns bland kvinnorna med högskoleutbildning kontra 
grundskoleutbildning 50. I studier av vuxna personer gjord av Folkhälsoinstitutet följs denna 
trend att tjänstemän är mer aktiva än arbetare. Det har även visat sig att andelen fysiskt aktiva 
ökat betydligt mer bland tjänstemän än bland arbetare51. 
 
2.3.5. Fysisk aktivitet i förhållande till studieresultat 
 
Enligt studier gällande fysisk aktivitet i förhållande till studieresultat bör den fysiska 
aktiviteten öka. Det har visat sig att bäst studieresultat hade de som tränade tre till fyra gånger 

                                                 
42 Berggren, C. Gymnasieelevers Hälsovanor. Pedagogiska Institutionen. Göteborg. 1998. Sid. 20 
43 Berggren, 62-63. 
44 Westerståhl, 41. 
45 Zederin, 53. 
46 http://www.skolverket.se/fakta/statistik/sos/sos031/filer/tab42.xls. Skolverkets hemsida. 2004-12-06. 
47 http://www.hkr.se/templates/Page____1423.aspx. Barn/ungdomars fysisk aktivitet och hälsa. Högskolan i 
Kristianstads hemsida. 2004-12-11 
48 Engström, 77. 
49 Engström, 79. 
50 Engström, 95. 
51 http://www.fhi.se/templates/Page____194.aspx  Fysisk aktivitet. Folkhälsoinstitutets hemsida. 2004-12-01. 
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per vecka under hög ansträngning. De motions- och idrottsutövandes studieprestationer 
uttryckt i uppnådda studiepoäng var överlag högre än de inaktivas52. 
 
I Svensk idrottsforsknings undersökning om studenter på Umeå Universitet visar det sig att de 
som motionerade regelbundet uppnådde mer studiepoäng per termin. Bäst studieresultat hade 
de som tränade tre till fyra gånger per vecka under hög ansträngning men vid fler tillfällen 
sjönk studieresultaten53.  
 
I en studie gjord i Kristianstad visade det sig att det fanns ett positivt samband mellan 
regelbunden träning och studieresultat. Ett samband mellan fysisk kapacitet och bra 
studieresultat kunde påvisas 54. 
 
2.4. Definition av fysisk aktivitet 
 
Definitionen av fysisk aktivitet skiljer sig mellan olika författare och organisationer och alla 
verkar ha en egen variant. Jag har valt att ta upp några olika som jag anser är relevanta för 
mig och min studie. Jag har valt att definiera fysisk inaktivitet och fysisk aktivitet för att 
kunna använda detta i min studie.  
 
Folkhälsoinstitutet definierar regelbunden fysisk aktivitet med dessa kriterier:  
 
* De flesta av veckans dagar, helst varje dag.  
* 5 eller fler dagar i veckan om intensiteten är måttlig.  
* 3 eller fler dagar i veckan om intensiteten är hög55.  
 
Börjesson definierar fysisk aktivitet som all form av aktivitet som innebär ökad 
energiförbrukning56. Svenska läkaresällskapet nämnd har antagit en rekommendation om 
hälsofrämjande fysisk aktivitet som lyder: ”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt 
aktiva i sammanlagt minst 30 minuter”57.  
 
Vidare står det i FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) att 
det minimum av fysisk aktivitet som krävs för att uppnå hälsovinster är aktiviteter med 
måttlig eller hög intensitet som förbrukar 150 kilokalorier per dag58. 
 
Jag har definierat fysisk inaktiva elever som de elever som är aktiva 2 timmar eller mindre per 
vecka. Detta utifrån att de inte uppfyller definitionerna för regelbunden fysisk aktivitet utifrån 
ovanstående definitioner. De som är fysiskt aktiva mer än 2 timmar i veckan räknar jag som 
fysiskt aktiva i denna studie.  
 
                                                 
52 http://www.rf.se/t3.asp?p=13724. Därför bör den fysiska aktiviteten öka i skolan. Riksidrottens hemsida. 
2004-12-11. 
53 Svartbo, B. & Sjöström, M. The elusive quality of health care, Svensk Idrottsforskning, nummer 1. 1996. 
54 http://www.hkr.se/templates/Page____1423.aspx. Barn/ungdomars fysisk aktivitet och hälsa. Högskolan i 
Kristianstads hemsida. 2004-12-11 
55 http://www.fhi.se/templates/Page____870.aspx. Definitioner för fysisk aktivitet, Folkhälsoinstitutets hemsida. 
2004-12-11 
56 Yrkesföreningen för Fysisk Aktivitet. (2003). FYSS Fysiskt Aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling. Stockholm: Börjesson, M Sid. 33.  
57 Yrkesföreningen för Fysisk Aktivitet. (2003). FYSS Fysiskt Aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling. Stockholm: Jansson, E. Sid. 63 
58 Ibid. 69, 
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3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att försöka beskriva några elevers allmänna uppfattning om 
Idrott och Hälsas betydelse för ett livslångt idrottande. Tror dessa elever att Idrott och Hälsa 
A kommer att ha någon betydelse för sin framtida idrotts/motions- utövning? Finns det 
skillnader mellan respektive program? 
 
Frågeställningar inom studien: 
 

- Har eleverna fått möjlighet att skapa början till ett livslångt fysiskt aktivt liv genom 
Idrott och Hälsa A? 

- Skiljer sig det sig i uppfattning om Idrott och Hälsas betydelse mellan fysisk aktiva 
och fysisk inaktiva elever? 

 
4. Metod  
 
Genom att läsa tidigare forskning inom ämnena fysisk aktivitet och folkhälsa började jag 
försöka formulera frågeställningar till min titel ”Idrott och hälsas betydelse för ett livslångt 
idrottande”. Studerandet av folkhälsoinstitutets, riksidrottsförbundets hemsidor samt att låna 
litteratur från Umeå Universitetsbibliotek gav mig en god grund att stå på inom området. 
Titeln och syftet är formulerade i relation till aktuella mål i gällande styrdokument för ämnet 
Idrott och Hälsa A. Ovanstående arbete ledde senare till att jag skrev bakgrund med hur det 
ser ut inom Idrott och Hälsa A idag och vad tidigare forskning om fysisk aktivitet har 
resulterat till. Efter inläsning och litteratur och bearbetning av bakgrund startade utformande 
av min enkät. 
 
4.1. Val av metod och urval    
 
Jag valde en kvantitativ metod där enkäter valdes för att få med alla elever som var 
närvarande på lektionerna i undersökningen. Enkätundersökning gör att forskaren får så bred 
information om Idrott och Hälsa A som möjligt59. Enligt Trost är enkät en metod för att mäta 
människors åsikter, beteende och känslor60. En anledning av att jag valde att göra en enkät var 
för jag ansåg att det var minst tidskrävande för lärarna på skolan om jag gjorde det och jag vet 
att de är under tidspress på gymnasieskolan för att hinna med att uppnå målen i kursplanerna.  
 
Skolan som valdes var en gymnasieskola i Västerbotten eftersom forskaren bedrivit sin 
verksamhetsförlagda utbildning bedrivits där. Att lämna ut enkäter i en studentstad är ett 
projekt som inte alltid möts av positiva reaktioner men detta fall tog lärarna emot enkäterna 
med öppna armar. Kravet var endast att en kopia av det färdiga arbetet skulle komma ges till 
skolan. Detta är också något som är vanligt förekommande och något som Vetenskapsrådet 
har som rekommendation att erbjuda deltaganden i undersökningar61.  
 
Skolan är den största skolan i kommunen med ca 2000 elever. Programmen är i möjligaste 
mån utvalda efter att få ett så brett spektra som möjligt gällande kön och 
studieförberedande/yrkesförberedande program.  
 
                                                 
59 Johansson, B. Svedner, P-O. Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala. 2004. Sid. 29 
60 Trost, J Enkätboken. Lund. 2001.  
61 http://www.vetenskapsradet.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0 Forskningsetiska principer. 
Vetenskapsrådets hemsida. 2004-11-26. 
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Nackdelen är att de lärare som kontaktats har haft mestadels yrkesförberedande tekniska 
program och att dessa program är överrepresenterade av killar. Detta gör könsaspekten i 
studien skall betraktas med en nypa salt, men mer om detta i diskussionen. 
 
Tre olika lärares elever deltog i undersökning vilket förhoppningvis ger ett brett perspektiv på 
ämnet Idrott och Hälsa A. Genom att dessa tre lärare är olika gällande kön och ålder där den 
yngsta är en man som är nyligen examinerad från lärarutbildningen och den äldsta läraren är 
en man i slutet av sin idrottslärarkarriär. Den sista läraren i trion är en kvinna som är mitt 
mellan dessa män åldersmässigt. Dessa tre lärare ansvarade för varsin yrkesförberedande 
klass i enkätundersökningen vilket gör att undersökningen får tre olika perspektiv hur 
undervisningen sker i yrkesförberedande klasser.  
 
Enkäten distribuerades till totalt fyra klasser där tre av klasserna var yrkesförberedande med 
olika lärare enligt ovanstående redogörelse. Enkäten besvarades av sammanlagt 87 elever. 
Den studieförberedande klassen var Samhällsinterclass (SI) där det var 30 elever som var 
närvarande på lektionen. Samhällsinterclass är en version av Samhällsprogrammet som denna 
skola erbjuder med inriktning på internationellt arbete. Till Teknikprogrammet (TP) lämnade 
jag ut 30 enkäter. Denna klass var den enda klass där gruppenkät inte användes eftersom det 
inte var möjligt eftersom samtidigt som dessa elever hade lektion utfördes en gruppenkät i 
Samhällsinterclass klassen. Teknikprogrammet fick möjlighet att göra enkäten hemma och 
lämna in den nästa lektion. Nästa idrottslektion var bad och 15 och 22 närvarande elever 
lämnade in enkäten. Möjlighet gavs för de kvarvarande eleverna att lämna in enkäterna till 
läraren vid senare tillfälle och ytterligare 2 enkäter kom in. Sammanlagt inkom 17 av 30 
enkäter från Teknikprogrammet. Byggprogrammet (BP) är en yrkesförberedande utbildning 
med enbart pojkar i klassen och alla 23 närvarande pojkar svarade på enkäten. Sista klassen 
var en sammanslagning av olika program där två olika program var representerade Drift & 
underhållsprogrammet och VVS-programmet (TVD). Detta program är yrkesförberedande 
program med bara pojkar. De som var närvarande var 17 pojkar.  
 
I tabell 1 visas fördelning av eleverna som deltog i undersökningen utifrån kön och 
programtillhörighet.  
 
Tabell 1. Fördelningen  av elever i undersökningen utifrån kön och program tillhörighet.  
 
Yrkesförberedande program   Flickor Pojkar Totalt 
      
BP   - 23 23 
TP   - 17 17 
TVD   - 17 17 
      
Studieförberedande program      
      
SI   21 9 30 
      
Totalt   21 66 87 
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Svarsfrekvensen i enkätundersökningen blev 87 procent. I allmänhet har folket i Sverige 
tröttnat på att fylla i enkäter och lämna ut sig62. Det finns en teori om enkättrötthet som 
Johansson och Svedner beskriver och varnar för när många examensarbeten lämnas till elever 
där forskaren inte själv är närvarande under ifyllnadstillfället63.  
 
Det externa bortfallet i undersökningen uppgick till 4 procent. Orsaken var frånvaro vid 
tillfället då enkäten distribuerades. Det interna bortfallet bestod av att elever hade gjort egna 
svarsalternativ på vissa frågor. Detta innebar ett bortfall på 1 procent i de frågor där 
svarsalternativen har ändrats. I frågan om hur många timmar de idrottade på fritiden blev det 
interna bortfallet 6 procent. Detta berodde eventuellt på att det var en öppen fråga. Ingen elev 
vägrade vara med i enkäten och ingen enkät har uteslutits ur undersökningen. 
 
4.2. Enkätutformning 
 
Enkäten har formulerats utifrån syfte och frågeställningar. Tidigare enkätfrågor från 
undersökningar på lärarutbildningen har tagits med för att kunna jämföra tidigare forskning 
inom området64. Denna metod att använda sig av redan befintliga utarbetade frågor 
förespråkas som kanske det bästa sättet för att undvika dåliga enkätfrågor. Meningen med 
detta är att använda sig av redan fungerande frågor och sedan sätta till egna frågor som 
behövs för att besvara de egna frågeställningarna. Att inte använda sig av etablerade metoder 
är som att försöka sig på att uppfinna hjulet på nytt65. Jag har även använt mig av högt 
strukturerade frågor och högt standardiserade frågor i min enkät. (se bilaga 1). Genom att 
använda fasta svarsalternativ blir enkäten reliabel om inte ett för stort bortfall inträffar66.  
 
Patel och Davidsson anser att människan har benägenhet att undvika ändpunkterna och dra sig 
mot mitten där ett ojämnt svarsalternativ erbjuds67. Därför har jag valt jämna svarsalternativ 
så gått det går genomgående i enkäten (se bilaga 1). Jag har försökt variera enkätfrågorna för 
att inte de som fyllde i enkäten skall bli less eller bara kryssa i svaren utifrån ett mönster 
enligt Patel och Davidssons teorier om enkätutformning68. 
 
4.3. Procedur 
 
Före det praktiska genomförandet togs kontakt med ansvariga idrottslärare för klasserna i min 
undersökning och jag presenterade min studie och frågade om de hade någon klass som jag 
kunde komma och lämna enkäten till. Innan alla elever fick fylla i enkäterna gjorde jag en 
presentation om syftet med forskningen och att allt deltagande var anonymt. Vilket hör till 
forskningsetiken enligt Trost69. Enkäterna lämnades personligen till alla elever och jag var 
med under alla lektioner utom en för att säkerställa att alla enkäter kom in. Denna variant av 
enkätutlämning kallas gruppenkäter och skall vara speciellt bra i klassrumssituationer70. Vissa 
frågor förekom under själva ifyllandet av enkäten som kan ha påverkat några elevers 
uppgifter, men det kan också hjälpt eleverna att förstå frågor och ökat svarsfrekvensen. 

                                                 
62 Svenning, C. Metodboken. Eslöv. 2003. Sid. 125 
63 Johansson, 30. 
64 Söderlund, S. Motiverad till fysisk aktivitet av ämnet idrott och hälsa? Examensarbete 
Gymnasielärarprogrammet Idrott, Pedagogiska institutionen. Umeå. 2004. 
65 Johansson,  29. 
66 Patel, R & Davidsson, B Forskningsmetodikens grunder. Lund. 2003. Sid. 72 
67 Patel, 77. 
68 Patel, 75. 
69 Trost, J Enkätboken. Lund. 2001. Sid. 46 
70 Svenning, 125. 
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4.4. Databearbetning och tillförlitlighet 
 
All data presenteras beskrivande (deskriptivt) i form av frekvenstabeller, diagram samt i 
textform. Jag sammanställde alla enkäter manuellt och använde mig av Excel som 
statistikprogram för att skapa diagram för att illustrera resultatet. 
 
Tillförlitligheten måste anses som god eftersom få elever hoppade över frågorna eller ändrade 
på svarsalternativen enligt Patel & Davidsson71. Mest bortfall var det på frågan om hur många 
timmar de idrottade i veckan. Jag använde denna fråga till att fastställa om eleverna var 
fysiskt aktiva/inaktiva utifrån definitionerna av fysisk aktivitet/inaktivitet i bakgrunden av 
arbetet. De elever som svarade att de idrottade 2 timmar eller mindre fick tillhöra den fysiskt 
inaktiva delen. För att minska bortfallet i denna fråga skulle min fråga om eleverna var fysiskt 
aktiva minst 20 minuter per vecka varit 2 timmar per vecka istället. Detta eftersom jag 
använder mer än 2 timmar fysisk aktivitet som definition av regelbunden fysisk aktivitet.  
 
Könsfördelningen är skev i de program jag hade möjlighet att undersöka. Inom de 
yrkesrelaterade programmen medverkade endast mellan 17-23 elever vilket leder till att 
skillnaden mellan programmen även det bör ses med viss skepsis. Det är fler killar som väljer 
de utbildningar som jag har haft möjlighet att fokusera på (teknikrelaterade yrkesförberedande 
program). Jag har ändå velat jämföra dessa program med det studieförberedande programmet 
jag har med i min undersökning. Genom att jag har tre olika yrkesförberedande program med 
tre olika lärare anser jag att det ger en bredare bild av hur uppfattningarna hos eleverna kan 
skilja mellan programmen. 
 
Då fyra alternativ används i stor utsträckning i de bedömningsskalor som finns i min enkät 
och i mitt resultat kan få informanter ge stora procentuella siffror i resultatet. Detta gäller i 
första hand de resultat presenterade i resultatredovisningen där skillnader i uppfattningar 
mellan programmen redovisas. I dessa fall försvagas tillförlitligheten i undersökningen. 
Däremot anser jag det viktigt att försöka se om det finns skillnader inom de 
yrkesförberedande programmen gällande uppfattningar om Idrott och Hälsa A. 
 
Redovisningen av resultatet är uppdelat i rubriker utifrån mina frågeställningar som finns 
presenterade i syfte och frågeställningar. Dessa rubriker analyseras och bearbetas i 
diskussionen senare i arbetet och diskussionen är upplagd utifrån samma rubriker som finns i 
resultatet.  
 
En del av de frågor som är med i enkäten är inte med i mitt resultat eftersom mitt arbete har 
smalnat av under arbetets gång. Dessa frågor var till stor del frågor för att jämföra med studier 
gjorda på andra skolor. Dessa frågor har jag senare bedömt som varande utanför ramen för 
mitt syfte och mina frågeställningar. Det är främst frågor gällande elevers uppfattning av 
hälsa och elevernas uppfattning av ämnets påverkan av den uppfattade hälsan. Även frågor 
om elevernas uppfattning om vad som är positivt/negativt med Idrott och Hälsa A har hamnat 
utanför det slutgiltiga arbetets ram.  
 
 
 
 
 

                                                 
71 Patel, 102. 
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På frågan om Idrott och Hälsa A erbjöd eleverna en idrott/motionsform som de kunde idrotta 
med resten av livet skall resultatet ses med viss skepsis. Elever som svarat nej har ändå varit 
sysselsatta med motionsformer på fritiden som erbjuds på kursen Idrott och Hälsa A. Detta 
har varit aktuellt när elever som tränat styrketräning på fritiden men ansett att Idrott och Hälsa 
A ej har erbjudit denna motionsform. Anledningen till att eleverna har svarat mot sig själva 
kan bero på att frågan varit dåligt formulerad eller varit för lång. 
 
5. Resultat 
 
Resultatet i undersökningen är anknutna till frågeställningarna i syftet och enkäten. Jag 
kommer att använda mig av frågeställningarna som rubriker vid presentation av resultaten. 
Alla frågor i enkäten kommer inte att presenteras utan endast de frågor som är relevanta för 
själva syftet och frågeställningarna.  
 
 
5.1. Idrott och Hälsas betydelse för ett fortsatt fysiskt aktivt liv 
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Figur 1. Elevernas uppfattning om de kommer att utöva mer motion när de blir äldre.N=87 
 
Mest positiva till att utöva mer motion när det blir äldre är Byggprogrammet och 
Samhällsinterclass. De som är minst positiva till påståendet att de kommer att motionera mer 
när de blir äldre är Teknikprogrammet där 35 procent anser att det stämmer dåligt. De som 
anser att de kommer motionera mindre inom Teknikprogrammet var alla fysiskt aktiva i mer 
än 5 timmar i veckan. I de övriga programmen ansåg de flesta elever som redan idag var 
fysiskt aktiva i mer än 5 timmar i veckan att de kommer idrotta mer som vuxen. 78 procent av 
eleverna är positiva till att motionera mer när de blir äldre.  
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Påstående: Jag kommer att fortsätta motionera efter jag 
gått ut skolan
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Figur 2. Elevernas uppfattning om de kommer att motionera efter det att de gått ut skolan skillnader mellan kön. 
N=87, Killar N=66, Tjejer N=21 
 
På Byggprogrammet var alla säkra på att de skulle motionera när de gått ut skolan. Även 
Samhällsinterclass instämde till stor del där 95 procent anser att de kommer motionera efter 
det att de gått ut skolan. Teknikprogrammet och VVS & Drift och Underhållsklassen fanns 
det mer andel av elever som var osäkra eller negativa till att fortsätta motionera efter de gått ut 
skolan. Om man slår ihop de negativa och osäkra i VVS & Drift och Underhållsklassen anser 
24 procent av eleverna att de är osäkra/negativa till att fortsätta idrotta efter de gått ut skolan. 
Siffran för de osäkra i Teknikprogrammet uppgår till 18 procent. 95 procent av tjejerna i 
undersökningen har åsikten att de kommer att fortsätta motionera efter det att de gått ut skolan 
motsvarande siffra för killarna är 89 procent. Totalt visar undersökningen att 91 procent 
kommer att motionerna när de gått ut skolan. 
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Påstående: Det är viktigt att motionera hela livet 
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Figur 3. Elevernas uppfattning om det är viktigt att motionera hela livet skillnader mellan program. N=86 
 
Figur 3 visar att Samhällsinterclass och Byggnadsprogrammet är helt säkra på att det är 
viktigt att motionera hela livet. Inom Teknikprogrammet finns det 6 procent och VVS och 
Drift & Underhållsprogrammen finns det 12 procent elever som är osäkra om det är viktigt att 
motionera hela livet. I VVS och Drift & Underhållsprogrammet finns det även 12 procent 
som anser att det inte är viktigt att motionera hela livet. Totalt sett är 95 procent av eleverna 
övertygade om att det är viktigt att motionera hela livet.  
 
Kommentarer kring frågan – Anser du att det är viktigt att motionera/idrotta hela livet? 
 
Utdrag från enkäten av motiveringar där elever som svarat ”att det är inte viktigt att 
motionera”: 
 
”Kanske är det viktigt, vet inte riktigt” 
”Man behöver inte när man är skit liten”  
 
Utdrag från enkäten av motiveringar där elever som svarat ”att det är viktigt att motionera”: 
 
”Vill inte bli en fet gubbe med öl-mage”  
”Man mår bra av det” 
”Man får lättare skador och sämre muskulatur om man inte motionerar” 
”Lever ett friskar liv om man idrottar” 
”Jag inser varför, men kommer knappast att göra det om jag inte blir ordentligt motiverad” 
 
Resultaten i min undersökning visar att skillnaden mellan könen är mycket låg och att nästan 
alla elever oavsett kön anser att det är viktigt att motionera hela livet. Det fanns endast elever 
i de yrkesförberedande programmens som var negativa eller tveksamma om det är viktigt att 
motionera hela livet. Motiveringarna som eleverna gav visar att mestadels fysiska och 
psykiska anledningar till motion och idrott fanns bland eleverna.  
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Fördelning fysisk aktiva/inaktiva
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Figur 4. Andelen fysiskt aktiva/inaktiva totalt sett i undersökningen. N=82 
 
Figur 4 visar att andelen fysisk aktivitet varierade kraftigt mellan programmen och 
Byggnadsprogrammet hade bäst aktivitet där 100 procent av eleverna idrottade mer än 2 
timmar i veckan som svarade på frågan om hur många timmar de idrottade i veckan. Sämst 
aktivitet hade VVS & Drift och Underhållsprogrammet där 62.5 procent idrottade mer än 2 
timmar i veckan. Teknikprogrammet var även dem en klass där den fysiska aktiviteten var 
mycket låg, endast 69 procent idrottade/motionerade mer än 2 timmar i veckan.  De inom 
Samhällsinterclass programmet som inte idrottade mer än 2 timmar var till störst del tjejer och 
18 procent av eleverna i Samhällsinterclass var fysiskinaktiva.  
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Påstående: Idrott och Hälsa erbjuder en 
idrott/motionsform som passar mig att idrotta resten av 
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Figur 5. Elevers uppfattning om Idrott och Hälsa A erbjuder dem en idrott de kan idrotta med resten av deras liv 
sett ur ett könsperspektiv. N=86, Killar N=66, Tjejer N=20 
 
Figur 5 visar att 50 procent av tjejerna i denna undersökning ansåg att Idrott och Hälsa A inte 
erbjöd dem en idrott/motionsform som de skulle kunna idrotta/motionera med resten av livet. 
Killarna i undersökningen var av uppfattningen att 27 procent ansåg att de inte erbjöds en 
idrott/motionsform som de kunnat idrotta med resten av livet. Totalt sett anser 32 procent av 
eleverna i denna undersökning att Idrott och Hälsa A inte erbjuder dem en idrott som de kan 
idrotta med resten av deras liv. Mest positiv i denna frågar var Byggprogrammet där endast 22 
procent ansåg att Idrott och Hälsa A inte erbjöd dem en motionsform som de kunde idrotta 
med resten av livet. Mest negativ var Teknikprogrammet och Samhällsinterclass med 41 
procent respektive 37 procent som ansåg att det inte blev erbjudna en sådan 
idrott/motionsform av Idrott och Hälsa A. Totalt sett anser 67 procent av eleverna att Idrott 
och Hälsa A erbjuder dem en idrott/motionsform att idrotta resten av deras liv.  
 
Studien visar att killarna är mer fysiskt inaktiva än tjejerna. Där 15 procent av tjejerna är helt 
fysiskt inaktiva och idrottar/motionerar 2 timmar eller mindre i veckan. 22 procent av killarna 
är helt fysiska inaktiva. Totalt sett i undersökningen är 20 procent av eleverna helt fysiskt 
inaktiva enligt min definition (se bakgrund). 
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5.2. Skillnader i uppfattning mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva 
 
Studien visar att 75 procent av de fysiskt inaktiva anser att det är bra att Idrott och Hälsa A är 
obligatoriskt. Siffran för det fysiskt aktiva är 95 procent vilket visar att de fysiskt aktiva i 
denna undersökning är mer positivt inställda till att Idrott och Hälsa A är obligatoriskt för alla.  
 
 

Påstående: Idrott och Hälsa A erbjuder en 
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Figur 6. Skillnaden mellan fysiskt inaktiva och de elever som är mer fysiskt aktiva mer än 2 timmar i veckan i 
påståendet att Idrott och Hälsa A erbjuder en idrott/motionsform att idrotta med resten av livet. N=82, Fysisk 
inaktiva N=16, Fysiskt aktiva N=66 
 
Figur 6 visar att de fysiskt inaktiva eleverna anser i större utsträckning att Idrott och Hälsa A 
inte erbjuder dem en idrott de kan idrotta med resten av deras liv än de fysisk aktiva. 38 
procent av de fysiskt inaktiva anser att de inte erbjuds någon idrott/motionsform av Idrott och 
Hälsa A som de kan idrotta med resten av deras liv. Siffran för de fysiskt aktiva i detta fall är 
27 procent. 
 
De fysiskt aktiva är mer positiva till att idrotta mer som äldre än fysiskt inaktiva i min 
undersökning. 86 procent av de redan fysiskt aktiva kan tänka sig att motionerna mer som 
äldre motsvarande siffra för de fysiskt inaktiva är 62,5 procent. 37,5 procent av de fysiskt 
inaktiva tror inte att de kommer motionera mer som äldre. 
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5.3. Vilka motions former utövas av eleverna under deras fritid 
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Figur 7. De fem vanligaste idrotterna som tjejerna idrottar med på fritiden N=43 
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Figur 8. De fem vanligaste idrotterna som killarna idrottar med på fritiden N=111 
 
 
Figurerna 7 och 8 visar att inom båda könen förekommer den största delen av idrottande eller 
motionerande på fritiden i individuella idrotter motionsformer. Lagsporter är endast 
representerat av fotboll och innebandy bland killar och endast fotboll bland tjejer. Tjejerna 
bedriver i större utsträckning gruppträning som aerobics, boxercise, step och olika sorters 
dans. Det var mycket stor spridning vilka idrotter som var representerade på fritiden bland 
eleverna. 
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6. Resultatsammanfattning och diskussion 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka om eleverna fick möjlighet att skapa sig ett 
livslångt fysiskt aktiv liv. Vidare undersöktes om eleverna hade uppfattningen att Idrott och 
Hälsa A kunde erbjuda dem en idrott/motionsform att idrotta med resten av sina liv. 
Diskussionen är indelad med samma rubriker som resultatet. 
 
6.1. Idrott och Hälsas betydelse för ett fortsatt fysiskt aktivt liv 
 
Inställningen att de kommer att idrotta mindre som vuxen var mest påtaglig i 
Teknikprogrammet. Elever i Teknikprogrammet som ansåg att de skulle idrotta mindre som 
vuxen idrottade alla mer än 5 timmar i veckan. Detta kan ses som något positivt att de redan 
har en idrott/motionsform de kommer att idrotta med resten av sina liv. Men det kan även 
vara så att dessa elever inte kommer att fortsätta med att idrotta resten av sina liv. Denna trend 
att de som redan är fysiskt aktiva i mer än 5 timmar fanns inte i de övriga klasserna. De elever 
som var fysiskt aktiva mer än 5 timmar i de övriga programmen såg möjligheten att idrotta 
mer när de gått ut skolan.  
 
Att nästan var 4:e elev eller 24 procent av VVS & Drift och Underhållsklassen var negativa 
eller osäkra om de kommer att motionera efter det gått ut skolan är oroväckande. Vissa elever 
i Teknikprogrammet hade även de en negativ syn på att motionera efter de gått ut skolan där 
18 procent eller nästan var 5:e elev var osäker/negativ att fortsätta motionera efter 
gymnasietiden. Bäst inställning hade byggprogrammet där alla i klassen var säkra på att de 
skulle motionera efter skolan. Byggprogrammet för övrigt hade den mest positiva 
inställningen till Idrott och Hälsa A av de undersökta programmen. Anledningen till att 
eleverna i Byggprogrammet var så oerhört positiva till Idrott och Hälsa A kan vara att 
eleverna har hittat ett bra samspel med läraren och att eleverna förmodligen har en positiv bild 
av Idrott och Hälsa A från tidigare årskurser. Jag tror att detta är en förutsättning för att få en 
fungerande klass inom alla skolämnen. Det vill säga en klass som inte är ”förstörd” av 
tidigare negativa erfarenheter av ämnet och en lärare som kan lägga undervisningen på rätt 
nivå för klassen. För att få en god undervisning krävs av läraren att han/hon hittar rätt nivå på 
klassen och kan utforma lektionerna efter elevunderlaget. Från elevernas sida krävs det att de 
är intresserade eller framförallt inte ointresserade av ämnet i alla fall. Om eleverna känner 
motvilja mot ämnet blir det naturligtvis svårare att bedriva en god undervisning.  
 
En studie om elevers fritidsvanor visar att 66 procent av 16-åringarna beskriver att idrott är en 
av de mest betydande fritidssysselsättningar de har72. Denna positiva del är något vi måste 
befästa hos fler av eleverna. Det behöver inte vara så att vi idrottslärare skall göra så att idrott 
blir det viktigaste för alla ungdomar att göra på fritiden men vi måste försöka hålla uppe dessa 
siffror och det livslånga idrottandet på fritiden.  
 
Forskning har visat att vuxna med högre utbildning utövar mer motion på fritiden och att de 
med högskoleutbildning idrottade mest samt att de med endast grundskoleutbildning idrottade 
minst i åldern 41 år73. Teknikprogrammets elever har uppfattningen att de kommer idrotta 
mindre som vuxen vilket stämmer överens med ovanstående forskning om idrott i relation till 
utbildning förutsatt att de inte läser vidare eller ändrar sina motionsvanor. Byggprogrammets 
elever däremot går emot ovanstående studie genom att till synes vara mer motiverad att 

                                                 
72 Nilsson, P. Fritid i skilda världar. 78. 
73 Engström, 79. 
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motionera efter de gått ut skolan än eleverna på Samhällsinterclass. Det skall tas i beaktande 
att dessa slutsatser dras utifrån elevernas egna uppfattningar och hur framtiden gestaltar sig, 
vilket kan vara svårt att dra slutsatser om. I studier av vuxna personer gjord av 
Folkhälsoinstitutet följs denna trend och där visade det sig att tjänstemän är mer aktiva än 
arbetare. Det har även visat sig att andelen fysiskt aktiva ökat betydligt mer bland tjänstemän 
än bland arbetare74.  
 
Dessa trender att de som har mer praktiska arbeten idrottar/motionerar mindre måste brytas 
anser jag. Vilket kan leda till större ekonomisk klyfta mellan tjänstemän och arbetare på 
grund av sjukskrivning och större ohälsotal. För den tid som inte kommer att läggs ned på att 
motionera måste i värsta fall läggas ned på att vara sjukskriven om man skall tolka 
larmrapporterna om fysisk inaktivitet som jag har nämnt tidigare i arbetet.  
 
Forskningen ”Idrott som socialmarkör” visar att valet att motionera eller inte motionera och 
valet av motionsform är relaterat till den aktuella sociala situationen personerna befinner sig 
i75. Enligt min uppfattning är det viktigt att få de informella ”ledarna” i klasserna intresserad 
av idrott. Genom att få dem intresserade har du som idrottslärare större chans att nå en större 
del av eleverna att idrotta. Nackdelen med denna form att motivera ”ledarna” i klasserna kan 
vara att de inte  överhuvudtaget är intresserade av idrott.  
 
Det kan vara mycket svårt att få elever motiverade om de under hela sin grundskoletid fått 
veta att idrott är ingenting för dem och det endast leder till obehag på något sätt för dem. Det 
fanns faktiskt elever som ansåg att idrott var farligt och obehagligt i min studie. Det finns 
även teorier där elevernas samhällsklass har stor betydelse för elevernas uppfattning av Idrott 
och Hälsa A76. Denna teori påpekar att ju högre samhällsklass desto högre uppfattning har 
personerna om idrotts betydelse för hälsan. Detta har jag inte haft med i min undersökning 
men kan vara en förklaring till varför vissa elever inte tycker om Idrott och Hälsa A.  
 
Min undersökning har visat att hos majoriteten i de klasser jag undersökte fanns 
uppfattningen att det är viktigt att idrotta hela livet. Alla tjejer i undersökningen var positivt 
inställda till att det var viktigt att motionerna resten av livet. Det var endast killar i de 
yrkesförberedande programmen som var tveksamma eller negativa till att det var viktigt att 
idrotta hela livet. I VVS & Drift och Underhållsklassen var det hela 24 procent som var 
negativa eller tveksamma att motionera hela livet. Totalt sett i undersökningen ansåg 95 
procent av eleverna att det var viktigt att motionera hela livet. Jag anser att eleverna har fått 
en bra teoretisk bakgrund och motivation att idrotta hela livet. De flesta av eleverna tycks veta 
att det är viktigt för dem att vara fysiskt aktiv resten av sina liv.  
 
Min studie tyder på att eleverna har förstått och insett livsstilens betydelse för hälsan vilket är 
ett av målen med Idrott och Hälsa A enligt kursplanen för ämnet. Eleverna har genom att de 
har insett att det är viktigt att motionera hela livet även en förståelse för värdet av fysisk 
aktivitet och ser dessa samband med hälsan vilket även nämns i kursplanen för ämnet. 
Däremot tycks inte eleverna i VVS & Drift och Underhållsklassen ha förstått värdet av fysisk 
aktivitet. Dessa elever har inte uppnått ovanstående mål i kursplanen. Det intressanta var att 
vissa av dessa elever idrottade mer än 10 timmar och ändå visste de inte om det var viktigt att 
idrotta/motionera hela livet. Det fanns även elever som visste varför de skulle motionera men 
de ansåg inte att de blivit tillräckligt motiverade att motionera. 
                                                 
74 http://www.fhi.se/templates/Page____194.aspx  Fysisk aktivitet. Folkhälsoinstitutets hemsida. 2004-12-01. 
75 Engström, 95. 
76 Berggren, C. Gymnasieelevers Hälsovanor. Pedagogiska Institutionen. Göteborg. 1998. Sid. 68. 
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Jag tycker att det är oerhört viktigt att eleverna får en teoretisk bakgrund av Idrott och Hälsa 
A om varför de skall motionera för att kunna motivera deras idrottande/motionerande. Nästa 
steg i processen för ett livslångt idrottande/motionerande är att erbjuda dem en motionsform 
vilket inte har visat sig vara lika enkelt som att få dem att förstå betydelsen för ett livslångt 
fysisktaktivt liv.   
 
I min studie har jag kommit fram till liknande resultat angående den fysiska inaktiviteten som 
tidigare studier har visat. Studien visar att ungefär 20 procent av eleverna är fysiskt inaktiva 
och idrottar mindre än 2 timmar i veckan i snitt. De undersökningar jag har redovisat i min 
bakgrund visar att andelen fysisk inaktiva gymnasieungdomar är mellan 15 och 33 
procent77,78. Liknande undersökningar med vuxna har visat att kvinnor i större grad är mer 
fysiskt inaktiva än män, men enligt Berggren visar statistik att kvinnor har mindre mängd fri 
tid än män vilket kan påverka motionsutövandet på fritiden79. 
 
Mest inaktiva är pojkar på de två yrkesförberedande programmen Teknikprogrammet och 
VVS & Drift och Underhållsprogrammen. I det teoretiska programmet Samhällsinterclass var 
det främst tjejer som var fysiskt inaktiva. De fysiskinaktiva eleverna är även de elever som i 
störst utsträckning anser att Idrott och Hälsa A inte erbjuder dem en idrott/motionsform de 
kan sysselsätta sig med resten av deras liv. Det intressanta i undersökningen är att endast 50 
procent av tjejerna anser att Idrott och Hälsa A erbjuder dem en idrott/motionsform de kan 
idrotta med resten av deras liv. Men alla tjejer i undersökningen anser att det är viktigt att 
motionera resten av livet. De som var mest negativa till att Idrott och Hälsa A erbjöd dem en 
idrott/motionsform för framtiden var de elever som gick i de klasser där det fanns mest fysiskt 
inaktiva. Frågan är om vi kanske måste anpassa lektionerna mer för tjejerna? 
 
På frågan ”om Idrott och Hälsa A erbjöd eleverna en idrott/motionsform som de kunde idrotta 
med resten av livet” var det mig förvånansvärt många elever som ansåg att de inte erbjöds en 
sådan motionsform av Idrott och Hälsa A. Hela 50 procent av tjejerna i undersökningen ansåg 
att de inte erbjöds en sådan idrott/motionsform. Är det så att idrotten i detta sammanhang inte 
är inriktad på båda könen? Denna fråga borde jag haft en följd fråga på så jag kunnat få veta 
om varför de hade den uppfattningen. Killarnas uppfattning om denna fråga var att 27 procent 
ansåg att de inte erbjöds någon idrott/motionsform som de kunnat motionerna med resten av 
livet av Idrott och Hälsa A. Kanske var denna fråga för svår för eleverna. Eftersom vissa av 
eleverna höll på med styrketräning/gym på fritiden. Denna typ av motionsform erbjöds till 
alla klasser någon gång under terminen. 
 
Att den största skillnaden finns mellan de yrkesförberedande programmen tycker jag är 
intressant. Förklaringen kanske är så enkel att alla klasser kräver en viss form av undervisning 
och alla lärare kan inte ge ”rätt” undervisning till sin klass beroende på olika ramfaktorer som 
tid, lokal, pengar med mera. Sedan är det inte helt omöjligt att eleverna redan har ”lärt” sig 
under sin grundskoletid att idrott inte är något för dem. Det tragiska med detta är att idrott och 
motion bör vara något för alla. Frågan är om man kan väcka intresset för idrott och hälsa på 
nytt hos dessa elever? Att man skall må bra av motion har fastställts av otaligt antal forskare 
där jag nämnt några tidigare. Hur kommer det sig att dessa elever inte mår bra av idrott och 
motion eller är osäkra på den fysiska aktivitetens betydelse? 
 

                                                 
77 Westerståhl, 41. 
78 Zederin, 52. 
79 Berggren, 35. 
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Annerstedt diskuterar ovanstående problematik och anser att ”Vi måste acceptera det faktum 
att alla barn inte tycker om idrott, men det är oförsvarligt om det är deras erfarenheter från 
idrottslektionerna som är orsaken till att de inte tycker om idrott”80. 
 
6.2. Skillnader i uppfattning mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva 
 
Min studie verkar visa att flickorna är mer fysiskt aktiva än killarna. Dock har jag inte med 
tjejer från yrkesrelaterade program i min studie. Detta hade gjort att jag eventuellt hade fått 
andra siffror. Eftersom studier har visat att flickorna är fysiskt inaktiva i större grad än 
pojkar81. 22 procent av killarna var fysiskt inaktiva i min undersökning vilket stämmer 
överens med ovanstående forskning. De fysiskt inaktiva har en annan inställning till om Idrott 
och Hälsa A skall vara ett obligatoriskt ämne än de fysiskt aktiva. Anledningen till detta kan 
vara som jag nämnt tidigare i diskussionen att de fått en negativ bild av idrotten i skolan. De 
elever som kommer till gymnasieskolan med en inställning att Idrott och Hälsa A är något 
negativt är säkerligen väldigt svåra att motivera. Som lärare har man nog en komplicerad 
uppgift att få Idrott och Hälsa A att passa alla elever.  
 
I tidskriften Fysisk aktivitet i skolan diskuteras det om det för överhuvudtaget är möjligt för 
en lärare att genomföra bra idrottslektioner med en stor grupp positiva elever och samtidigt 
inom klassens ram tillgodose de fysiskt inaktiva elevernas behov82. Detta scenario hör till de 
flesta klasser i min studie där det visade sig att var 5:e elev var fysisk inaktiv. Om dessa 
elever anser att Idrott och Hälsa A inte skall vara obligatoriskt blir det ännu svårare att 
motivera dessa elever. Risken om man inte förändrar situationen i skolan för de fysiskt 
inaktiva elever är att de istället för att stimuleras får en ökande motvilja mot fysisk aktivitet, 
vilket kan leda till ohälsa i vuxenlivet83.  
 
De fysiskt inaktiva anser även i större utsträckning än andra att Idrott och Hälsa A inte 
erbjuder dem en motionsform som passar att utföra resten av livet. 38 procent av de fysisk 
inaktiva ansåg att de inte erbjöds en motionsform att idrotta med resten av livet av kursen 
Idrott och Hälsa A. Frågan som kan ställas i anslutning till detta är om Idrott och Hälsa A bara 
är till för dem som redan är fysiskt aktiva på fritiden? Eller om det är så att dessa elever som 
väljer att inte motionera på fritiden helt enkelt inte är intresserade av idrott/motion för 
överhuvudtaget. Det kan faktiskt vara så att eleverna har gjort ett aktivt val att inte motionera 
även om de vet fördelarna med fysisk aktivitet.  
 
På frågan om eleverna anser att de kommer utöva mer idrott när de blir äldre var de som var 
mest aktiva mer positivt inställda till att utöva mer idrott. De elever där man idrottade minst 
var inställningen att idrotta mer som äldre mest negativ. Anledningen anser jag vara beroende 
på att de inte kunnat anamma tanken till ett livslångt fysiskt liv. Studien visade att de som 
idrottade mer än 7 timmar i veckan ansåg att de hade möjligheten att kunna idrotta mer efter 
det att de gått ut skolan. Jag anser att det är väldigt oroväckande att elever som idrottar mindre 
än 2 timmar i veckan anser att de kommer motionera mindre som vuxen. Hela 37.5 procent av 
de fysiskt inaktiva eleverna ansåg detta. 
 
 
 
                                                 
80 Annerstedt, 290. 
81 Westerståhl, 41. 
82 Bergendahl,  26. 
83 Bergendahl, 26. 
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6.3. Vilka motionsformer utövas av eleverna på deras fritid 
 
Skillnaden i denna fråga kan ha samhörighet med uppfattningen om Idrott och Hälsa A ger 
eleverna en motionsform att idrotta med resten av deras liv. Om vi som idrottslärare och 
framtida idrottslärare inte erbjuder eleverna aktuella idrotter som de idrottar med på deras 
fritid kan vi inte erbjuda dem ett livslångt intresse för eleverna. De motionsformer som är 
aktuella i samhället för ungdomarna måste vi som idrottslärare ta i beaktande och erbjuda dem 
till alla elever. Genom att vi erbjuder dem de idrotts- och motionsformer som är aktuella i 
samhället har vi stor möjlighet att nå fler elever.  
 
Min studie tenderar att visa att det är skillnad vilka idrotter som eleverna idrottar med på 
fritiden. Tjejerna i studien idrottar mer med olika former av gruppträning som Aerobics, 
boxercise och pump än vad killarna i studien gör. Dessa idrottsformer måste kanske erbjudas i 
större utsträckning av Idrott och Hälsa A eller av idrotts-/friluftsdagarna för att kunna erbjuda 
alla elever en idrotts-/motionsform som kan leda till ett livslångt idrottande. Mer dans gör det 
eventuellt mer motiverande för tjejerna att anse att idrotten är till för dem också84. Detta kan 
vare en orsak till att 50 procent av flickorna inte anser att Idrott och Hälsa A erbjuder dem en 
idrott/motionsform att sysselsätta sig med resten av deras liv. Kan det vara så att Idrott och 
Hälsa A är en kurs som är mer inriktad mot killar? 
 
Många av eleverna oavsett kön idrottar med mer individuella idrotter än vad tidigare studier 
har visat85. Cykling, löpning och framför allt gymträning är de idrotter som är mest 
representerade som idrotter/motionsformer som gymnasieungdomarna idrottar med på fritiden 
i min studie. 
 
6.4. Avslutande diskussion  
 
I denna studie har jag kommit fram till att 95 procent av eleverna anser att det är viktigt att 
motionera hela livet. Många av elever anser att de kommer motionera mer som vuxen, hela 78 
procent anser att de kommer motionera mer som äldre. 91 procent av eleverna kommer att 
motionera när de gått ut skolan vilket är oerhört bra resultat om man jämför med tidigare 
forskning som jag tagit upp i bakgrunden. Vissa av eleverna kanske är väl optimistiska med 
att de kommer att fortsätta motionera mer som vuxen. Även en del av eleverna som redan 
idag idrottar mellan 10-20 timmar i veckan anser att de kommer motionera mer som vuxen.  
 
När det gäller frågan om det är ämnet Idrott och Hälsa A som har gett eleverna en idrott att 
idrotta med resten av livet är eleverna mer tveksamma och det visade sig att 67 procent av 
eleverna erbjuds en sådan idrott/motionsform av Idrott och Hälsa A. Jag anser även att detta 
är positiva siffror att nästan 7 av 10 elever anser att de blir erbjudna en idrott som de kan 
skapa ett livslångt idrottande/motionerande med.  De fysisk aktiva och killarna hade en 
positivare bild av att Idrott och Hälsa A erbjöd dem en idrott att idrotta med resten av livet. 
Vilket får mig att undra om det är så att Idrott och Hälsa A är för inriktat mot dem som redan 
är fysiskt aktiva och rent generellt mer inriktat mot killarnas form av motionerande och 
idrottande. 
De fysiskt aktiva ansåg i större utsträckning att de kommer motionera som vuxen 86 procent 
vilket kan jämföras med de fysisk inaktiva där endast 62.5 procent anser att de kommer 
motionera mer som vuxen. 
                                                 
84 Berggren, 71. 
85 Westerståhl,  41. 
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20 procent av eleverna är fysiskt inaktiva enligt definitionen att de inte idrottar eller 
motionerar minst 2 timmar i veckan. Min studie stämmer överens med liknande studier om 
fysisk inaktivitet vilket kan säkerställa reliabiliteten i undersökningen.  
 
Det fanns även skillnader i vilka idrotter som de både könen utövade på fritiden. De 5 mest 
attraktiva idrotterna/motionsformerna skiljde sig åt mellan könen då tjejerna sysselsatte sig 
mer med dans och gruppträning liknande aerobics och step medan killarna tränade mest på 
gym. 
 
6.5. Fortsatt forskning 
 
En intressant diskussion uppstod före enkätstudien där läraren frågade spontant hur många 
som skulle läsa fortsättningskurser eller idrottsrelaterade kurser som erbjöds av skolan. 
Många av eleverna var intresserade av kurserna men sa att det var en omöjlighet eftersom de 
skulle betyda att de var tvungen att välja bort fördjupningskurser inom byggprogrammet eller 
att läsa med utökad studiegång. Detta kan även leda till att elever på yrkesrelaterade program 
inte får samma möjligheter för som elever på studieförberedande program om det är så att de 
yrkesrelaterade programmen måste välja bort deras yrkesfördjupande kurser. Detta i sin tur 
kan leda till att eleverna i de yrkesförberedande programmen inte hittar sin motionsnisch eller 
sin idrott som de hade kunnat starta ett livslångt motionerande med. Detta hade varit en 
intressant frågeställning att undersöka om hur många elever som vill läsa valfria 
idrottsrelaterade kurser men som inte anser att de har möjligheten att göra det på grund av 
poängfördelningen och valmöjligheten av de fria kurserna på programmen.  
 
En intressant inriktning inom området hade kunnat vara att först göra en undersökning med 
enkät för att få reda på uppfattningar för att sedan utföra intervjuer med olika kategorier av 
elever. Med enkäten som jag har gjort har många frågor kommit om varför eleverna har 
negativa uppfattningar om Idrott och Hälsa A. Vad beror uppfattningarna på? Hur hade 
eleverna som är missnöjda med Idrott och Hälsa A velat förändra undervisningen? Jag anser 
det viktigt att försöka ändra på undervisningen på det sätt att de som är mest missnöjda med 
undervisningen får möjlighet att påverka undervisningen. Jag lämnade möjlighet för eleverna 
att motiverad deras svar men tyvärr skrev väldigt få elever på dessa fält på enkäten. Därför 
anser jag att en intervju med de olika kategorierna med elever vore intressant. Detta eftersom 
det blir möjligt att få mer djupgående svar och motiveringar angående deras uppfattning av 
Idrott och Hälsa A.  
 
En frågeställning som jag inte haft med i mitt examensarbete men som jag anser intressant är 
hur stor betydelse den sociala biten har för att livslångt idrottande. Idrottar de elever mer som 
umgås med folk som idrottar på fritiden. Idrottar ungdomar mer om de har idrottande vänner 
och vuxna i deras närhet? Forskning har visat att hos vuxna som har hög utbildning och 
idrottande vänner är 85 procent av männen och 62 procent av kvinnorna fysiskt aktiva. Vilket 
kan jämföras med 21 procent för männen och 15 procent för kvinnorna för de som inte hade 
några vänner som var fysiskt aktiva86. Är skillnaden lika påfallande bland ungdomar? 
 
 
 
 
                                                 
86 Engström, 85. 
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