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Abstract 

 
The purpose of this essay was to study what students at the upper secondary levels 
thought that they learned in physical education and if there were differences between 
girls and boys learning. The purpose was also to study different factors that could 
affect the learning and to show how curriculum and prior research relate to the 
students learning. In this essay we used the three aspects of health that are 
mentioned in the description of physical education: the physical, the social and the 
psychic. The study was based on a quantitative research where 165 students 
answered questionnaires about their learning. Our research showed that the students 
did not get the knowledge that the A-course in physical education should provide 
and that the goals for the course were not accomplished. From a gender perspective 
the boys learned more in comparison to the girls in several areas. The study also 
showed that the students that were physically active and who thought that physical 
education was fun were the ones who learned the most from the education. The 
students learning were also affected by different learning styles and by the teachers 
and their ways to plan their lessons. 
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Inledning 
Lär man sig egentligen något viktigt av idrottsundervisningen? Det är en fråga som många 
idrottslärare får tampas med var och varannan dag. För det är ingen hemlighet att idrottsämnet 
har låg status som skolämne och som kunskapskälla. Under hela 1990-talet debatterades det 
om huruvida idrottsämnet skulle vara obligatoriskt eller inte. En av dem som ansåg att 
idrottsämnet inte borde vara ett obligatoriskt kärnämne i gymnasieskolan var vår nuvarande 
statsminister Göran Persson.1 Trots många debatter kring detta är idrottsämnet idag 
obligatoriskt på gymnasieskolans nationella program genom att alla elever måste läsa Idrott 
och hälsa A.2 Förtroendet för ämnet som kunskapskälla är dock fortfarande lågt. Ett bevis på 
detta är att studenter inte behöver räkna med betygen i Idrott och hälsa A och B vid ansökan 
till högskolan genom VHS3. Betygen behöver helt enkelt inte medräknas om de sänker 
jämförelsetalet.4 Som om detta inte är bevis nog finns det många utländska forskare som 
bekräftar att Idrott och hälsa ofta betraktas som ett ämne som inte ger några livsnödvändiga 
kunskaper.5   
 
Vad kan idrottsämnets låga status då bero på? För det första är idrottsämnet ett praktiskt ämne 
och rent traditionellt värderas ofta teoretiska kunskaper högre än praktiskt kunnande. För det 
andra finns det vissa som anser att idrottsämnet inte kan bidra till elevers kognitiva utveckling 
då ämnet handlar om fysisk aktivitet och eftersom skolan ska utveckla elevernas intellektuella 
förmåga har idrottsämnet fått ett lågt bildningsvärde. Sist men inte minst finns det forskare 
som hävdar att idrottsämnet består av så många separata aktiviteter och kunskapsområden att 
dessa blir svåra att sätta ihop till en helhet.6 
 
Det som vi hittills har beskrivit är forskares och politikers åsikter om idrottsämnet, men vad 
tycker egentligen eleverna som undervisas i Idrott och hälsa? Delar de denna syn på 
idrottsundervisningen eller anser de att de lär sig något viktigt genom att delta i 
idrottsundervisningen? Som blivande idrottslärare är vi intresserade av elevernas uppfattning 
om idrottsämnets bildningspotential och det är detta intresse som ligger till grund för detta 
examensarbete.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad gymnasieelever egentligen tycker att de lär sig av 
idrottsundervisningen och vilka faktorer som kan påverka lärandet. Syftet är även att 
undersöka detta ur ett genusperspektiv.   
 
                                                 
1Claes Annerstedt, Birger Peitersen och Helle Rønholt, Idrottsundervisning. Ämnet idrott och hälsas didaktik. 
(Göteborg: Multicare och Hovedland, 2001), 203. 
2 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=15&skolform=21&id=52&extraId= 
Hämtat den 28 mars 2006 kl. 11:25 
3 Verket för Högskoleservice 
4 http://www.vhs.se/templates/Page.aspx?id=969 Hämtat den 28 mars 2006 kl. 11:32 
5 Annerstedt, Peitersen, och Rønholt, Idrottsundervisning. Ämnet idrott och hälsas didaktik, 204 
6 Ibid. 204 
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För att konkretisera vårt syfte har vi följande frågeställningar inför vår undersökning: 
 

• Vad anser eleverna att de har lärt sig av idrottsundervisningen? 

• Vilka orsaker kan ligga bakom elevernas åsikter och lärande? 

• Hur förhåller sig de undersökta elevernas åsikter till styrdokument och tidigare 
forskning? 

• Finns det några skillnader mellan vad tjejer och killar lär sig? 
 

Bakgrund 
För att förankra vårt arbete i vetenskapen har vi studerat litteratur som behandlar ämnet. I 
detta avsnitt presenteras den litteratur som kändes relevant för studien. Vi börjar med att 
sammanfatta litteratur som definierar två centrala begrepp, nämligen kunskap och lärande. 
Därefter ger vi er en tillbakablick av idrottsundervisningens syfte genom tiderna för att 
slutligen gå in på litteraturen som behandlar våra frågeställningar mer ingående.  
 

Kunskap 
Eftersom studien behandlar idrottsämnet som kunskapskälla och vad eleverna anser att de lär 
sig av idrottsundervisningen, kan det vara lämpligt att definiera och förklara begreppet 
kunskap. Det finns många definitioner av kunskap, men en välanvänd definition lyder som 
följer: 
 

Kunskap börjar med vad vi kan tro eller hålla för sant. Genom att ange goda skäl för våra 
försanthållanden stärker vi vår uppfattning och genom att söka efter det som gör vår uppfattning 
välgrundad kommer vi fram till säker kunskap.7  

 
Kunskap är med andra ord något vi anser är sant, men för att det ska betraktas som sant måste 
vi ha goda skäl och argument. Kunskap är vidare något som förekommer i olika former, men 
kunskap är alltid kunskap om något eller ett kunnande i någonting. Människan är en social 
varelse och därav relaterar hon ständigt till sin omgivning och människan står alltid i ett 
förhållande till saker, händelser, sammanhang och andra människor. Detta gör att vi ständigt 
lär oss nya saker, d.v.s. får nya kunskaper. Utifrån sin förståelse av världen utvecklar 
människan en kunskap om något och med utgångspunkt i den nya förståelsen förändrar och 
modifierar vi det som vi tidigare visste.8 
 
Det finns vidare olika typer av kunskap och om detta skriver Gunnar Lindström och Lars- 
Åke Pennlert som följer: ”Man kan veta att något förhåller sig på ett visst sätt eller hur något 

                                                 
7 Bernt Gustavsson, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap (Stockholm: Skolverket, 
2002), 31. 
8 Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert, Undervisningen i teori och praktik- en introduktion i didaktik. 
(Umeå universitet: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, 2003), 10-11. 



    3 

ska göras. Man kan förstå olika relationer och samband och man kan handla på ett visst sätt i 
en konkret situation.”9 Kunskap är med andra ord inget entydigt begrepp 
 
I boken Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap skriver Bert 
Gustavsson att kunskapen som beskrivs i läroplanerna ofta har varit oproblematiserad. Den 
har helt enkelt varit given av vetenskap och inbyggd i det kulturella arvet och något annat har 
aldrig behövt sägas. Han menar att det först är i 1992 års läroplanskommitté, skola för 
bildning, som begreppet har problematiserats genom en åtskillnad av olika typer av 
kunskap.10 I styrdokumentet Lpf 9411 skiljer utbildningsdepartementet mellan fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet och här hävdas att dessa former av kunskaper förutsätter och 
samspelar med varandra.12 Faktakunskaper kan ses som en vetskap om specifika välgrundade 
data; det handlar alltså om en kunskap om att något förhåller sig på ett visst sätt. Förståelse å 
andra sidan handlar om att förstå företeelser. Saker och ting kan förstås på olika sätt beroende 
på vilken utgångspunkt människan har. Färdighetskunskap är en mer praktisk form av 
kunskap. Det handlar om en vetskap om hur något ska göras och om en kunskap att kunna 
göra detta. Slutligen kan kunskap handla om att vara förtrogen med något. Detta innebär att vi 
kan handla omdömesgillt och skickligt.13 
 

Praktisk och teoretisk kunskap 

Sedan långt tillbaka finns det en föreställning om att en viss kunskap är teoretisk och att en 
annan är praktisk.14 Vi förknippar vanligen teori med tänkande och praktik med handlande. 
Praktik har även kallats för manuellt arbete och teori för intellektuellt arbete och det är denna 
uppdelning som har medfört att den praktiska kunskapen har värderats lågt i förhållande till 
den teoretiska. Intellektuellt arbete har långt fram i historien ansetts ha högre status än 
handens arbete.15  
 
Aristoteles var en av dem som skilde på teoretisk och praktisk kunskap och han hävdade att 
den praktiska kunskapen var kroppsligt arbete och att den teoretiska kunskapen var 
intellektuellt arbete.16 Med teori menade Aristoteles själva aktiviteten att utforska världen, 
inte den färdiga produkten som blev resultatet av den. Aristoteles skilde dessutom mellan två 
typer av praktik: En som handlar om att göra, skapa och producera något och en annan som 
inte leder till att något produceras utan som är till för människans egen skull.17  
 

                                                 
9 Lindström och Pennlert, Undervisningen i teori och praktik, 11 
10 Gustavsson, Vad är kunskap?, 23-24 
11 Utbildningsdepartementet. (2000). 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för 
utvecklingsstörda. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
12 Ibid., 6 
13 Lindström och Pennlert, Undervisningen i teori och praktik, 11 
14 Gustavsson, Vad är kunskap?, 78 
15 Ibid., 81-82 
16 Ibid., 52 
17 Ibid., 79 



    4 

Vidare kan det sägas att den kunskap som lärs i praktiken är bunden till den situation i vilken 
den praktiseras. Man lär sig genom praktiken och kunskapen är knuten till den praktik som 
den utövas i och för att man ska lära sig måste man delta i denna.18 Ett centralt begrepp när 
det talas om praktiska kunskaper är knowing how, d.v.s. att veta hur något ska göras. Detta 
medan den teoretiska kunskapen handlar om knowing that, d.v.s. vad vi vet om saker och ting. 
Att veta hur handlar om färdigheter att utföra något och att veta att handlar om att veta hur 
saker förhåller sig. I praktik riktas uppmärksamheten mot själva utförandet.19 
 
Att veta hur kan betraktas som tyst kunskap. Med detta menas att en person ofta saknar ord 
för det hon gör: ”Om vi frågar människor vad det är för kunskap de brukar när de utför något 
med händerna eller med kroppen, som i olika former av hantverk eller idrott, så kan de oftast 
inte svara därför att de inte har ord för det.” 20 Författaren Bernt Gustavsson hävdar att detta 
är problematiskt i vårt kunskapssamhälle där vi i tilltagande grad ska kunna uttrycka vilken 
typ av kunskap man har.21 
 

Inlärning och lärande 
Kunskap är något som ofta förknippas med begreppet inlärning, utan inlärning skulle vi inte 
besitta några kunskaper. Inlärning i sin tur är något som förknippas med skolan, men faktum 
är att inlärningsprocesserna sätter igång direkt efter födseln. Det kan röra sig om att barnet lär 
sig att sitta, krypa, tala eller gå, men även sådant som att barnet inte ska stoppa fingrarna i ett 
vägguttag. Alla dessa kunskaper utgör livsviktiga delar av vårt kunnande och reglerar vårt 
kommande vuxenbeteende. Inlärning börjar med andra ord långt innan barnen når skolåldern. 
Dock finns det forskning som hävdar att det är under skoltiden som människor präglas mest 
som enskild person. 22 
 
Alla människor internaliserar och tar till sig på olika sätt, oftast brukar man säga att en bild 
och delaktighet säger mer än tusen ord. För att citera Konfucius: ”Jag hör och jag glömmer. 

Jag ser och jag kommer ihåg. Jag gör och jag förstår.”23 Forskare talar om olika sorters 
lärstilar och en av dessa forskare är professorn David A Kolb. Kolb, som bl.a. har inspirerats 
av Piaget och Dewey, hävdar att det finns fyra olika sätt att lära på. Enligt honom har alla 
människor inslag av dessa olika typer av lärande, men att vi alla har en favoritstil som vi 
lättast lär oss med. En del av oss lär sig mer genom konkreta upplevelser, andra genom att 
observera och reflektera. En tredje lär sig effektivast genom att tänka logiskt och en fjärde 
genom att praktiskt pröva nya tankar, metoder och teorier.24  
 

                                                 
18 Gustavsson, Vad är kunskap?, 90-91 
19 Ibid., 85-86 
20 Ibid., 88 
21 Ibid. 88 
22 http://www.livet.se/ord/källa/Konfucius/15  Hämtat den 28 april kl.21:45 
23 Ibid. Hämtat den 28 april kl.21:45 
24 Lena Börjeson, Kolbs lärstilar – vilken lärstil har du? (Enskede: Metoda., 2004), 9-16. 
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Myndigheten CLF 25 är en av dem som använder sig av Kolbs lärstilar och här sammanfattar 
de fyra olika lärstilar: Idégivaren som lär sig av konkreta upplevelser och reflekterande 
observation, förklararen som lär sig genom att läsa och ta till sig fakta och teorier och 
sammanställaren som lär sig genom logiskt tänkande och analyser samt rationella sätt att lösa 
uppgifter. Slutligen beskrivs även prövaren som är aktiv och handlingsinriktad och som lär 
sig genom att arbeta praktiskt med konkreta uppgifter.26 
 
Det är dock inte endast våra lärstilar som styr vårt lärande. Hur man fungerar i den sociala 
gruppen och det man presterar har också stor betydelse för den personliga utvecklingen senare 
i livet. Vetenskapen hävdar att elevens personliga inställning har stor påverkan på förmågan 
att lära. Hjärnforskare har hittat tydliga kopplingar mellan kognition och emotion vilket 
stärker det som lärare länge har påstått d.v.s. att det finns ett samband mellan 
inlärningsförmågan och den personliga inställningen.27 
 

Forskare har även kommit fram till att hjärnans sammansättning av hormoner ändras vid 
situationer där stress förekommer. Då personen känner sig stressad eller hotad släpps kemiska 
ämnen loss vilket påverkar inlärningsfunktionen samt minnet negativt. Med stöd av dessa 
fakta inser man att en stressfri och god skolmiljö är att föredra för att hjälpa eleverna att på 
sikt prestera bättre resultat i skolan. På rekommendation av forskare bör lärarna därför försöka 
anknyta känslor med inlärningsprocessen för att därmed öka långtidsminnet. Dramatisering, 
humor, bilder samt rörelser är tekniker som kan stimulera hjärnans emotionella system vilket 
kan leda till maximala prestationer. I denna kontext kan idrottslektionerna inneha en mycket 
viktig roll eftersom man har möjligheten att kunna generera en stressfri och lekfull atmosfär.28 
 
Ett annat ämne som diskuteras är hur snabbt eleverna tappar sin koncentration och sin 
förmåga för inlärning. Detta anses bero på de alltfler störningsmoment som finns i dagens 
skola såsom dålig arbetsro och ett dåligt arbetsklimat. Här skulle idrottsundervisningen kunna 
ha ett större användningsområde än idag pga. att många studier visar på att den fysiska 
utbildningen kan förändra detta enormt till det bättre. Rent konkret menas att undervisningen i 
idrott bidrar till allt färre störande moment under lektionstimmarna, då eleverna får chansen 
att rusa av sig på idrottslektionen och därmed förhoppningsvis är lite lugnare på de övriga 
lektionerna. En ökad undervisning i idrott bidrar inte enbart till att få en social kompetens 
utan skapar en gynnsammare förutsättning för andra inlärningsteman. En idé för framtiden 
vore kanske att integrera fysiska aktiviteter alltmer i skolans vardag och då även utanför 
idrottssalen i väl genomtänkta temaområden.29 
 

                                                 
25 Nationellt centrum för flexibelt lärande 
26 http://larstilar.cfl.se//default.asp?sid=1422 Hämtat den 24 april  kl. 13:02 
27 http://www.eyes-2004.info/3225.0.html  (The European Year of Education through Sport 2004) Hämtat den 28 
mars 2006 kl. 21:05  
28 Ibid. Hämtat den 28 mars 2006 kl. 21.05  
29 Ibid. Hämtat den 28 mars 2006 kl. 21:05  
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Vad har syftet med idrottsundervisningen varit genom tiderna? 
Syftet med idrottsundervisningen har varierat genom tiderna allt eftersom ämnets fokus har 
förändrats. Denna förändring kan skönjas även genom att endast studera de namnförändringar 
som genomförts under de senaste 100 åren. Fram till 1919 kallades ämnet för Gymnastik. 
Därefter bytte ämnet namn till Gymnastik med lek och idrott, för att sedan återgå till namnet 
Gymnastik genom 1962 års läroplan. Det var först 1980 som namnet Idrott kom till 
användning och 1991 fick ämnet den nuvarande benämningen Idrott och hälsa.30 
Namnförändringarna säger med andra ord något om vad idrottsundervisningen har handlat om 
och vad eleverna skulle lära sig genom att delta i undervisningen. I detta avsnitt av arbetet vill 
vi ge en kort tillbakablick av vad syftet med idrottsundervisningen har varit sedan den tog fart 
i slutet av 1800-talet.   
 
Idrottsundervisningen i skolan startade egentligen under 1800-talets första hälft genom 
fysiska övningar. Det var under en tid då det fanns ett väldigt svagt intresse för 
kroppsövningar och de materiella och ekonomiska förutsättningarna var dåliga. De 
gymnastiska övningarna inspirerades främst av Linggymnastiken som grundades av Per 
Henrik Ling.31 Under denna tid var syftet med gymnastiken fysisk träning. Man tog dessutom 
avstånd från prestationsinriktad färdighetsträning och tävlingsverksamhet.32  
 
I slutet av 1800-talet förändrades inställningen till ämnet och denna förändring bottnar sig i 
det osäkra utrikespolitiska läget. Detta medförde att gymnastiken i skolan fick i uppgift att 
höja landets försvarsberedskap. Den fysiska fostran kom att handla om exercis på 
skolgårdarna. Flickorna deltog inte i denna undervisning, utan den var ämnad för pojkarna.33 
Fram till detta skede handlade idrottsundervisningen med andra ord om kroppslig 
disciplinerad militär exercis.34 
 
Under slutet av 1800-talet uppstod även en oro för att de stillasittande aktiviteterna i skolan 
skulle förvandla de förr så livskraftiga barnen till stillasittande bokmalar. Allmänheten 
började oroa sig för ungdomarnas dåliga hälsotillstånd. Framförallt ansåg man att flickornas 
hälsa var sämre än pojkarnas och i samband med att de militära övningarna tappade sin 
funktion i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började även flickorna delta i 
undervisningen även om de var begränsade att delta p.g.a. att man hos flickor ville bevara 
någon form av anständighet.35  
 
Linggymnastiken tog åter vid och de materiella förutsättningarna förbättrades. Snart kom 
dock Linggymnastiken att utmanas av idrotten. I början av 1900-talet fick de fria 
                                                 
30 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Idrott och hälsa. Ämnesrapport till rapport 253 
(Stockholm: Skolverket., 2005), 49.  
31 Björn Sandahl, Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002 
(Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2005), 22.  
32 Lars-Magnus Engström, Idrott som social markör (Stockholm: HLS, 1999), 34. 
33 Sandahl, Ett ämne för alla?, 23 
34 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 50 
35 Sandahl, Ett ämne för alla?, 23 
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kroppsövningarna, d.v.s. lek och idrott utrymme i skolundervisningen och 1928 infördes de 
fria kroppsövningarna som en del av gymnastikämnet. Idrotten fick i uppgift att fostra 
ungdomen. Den gamla Linggymnastiken som präglades av disciplin och kontroll ersattes av 
ett nytt ideal där man premierade vilja och individuella prestationer. Linggymnastiken 
utmanades framförallt under mellankrigstiden. Det ansågs nu att lagspel och individuell 
tävlingsidrott svarade bättre mot samhällets utveckling. Staten kom att uppmuntra denna typ 
av idrottande. En anledning var att idrottsrörelsen växte sig allt starkare och statsmakten ville 
behålla kontrollen över den. Ett sätt att göra detta på var att införa idrotten i skolan.36 
Successivt kom gymnastikundervisningen att övergå från att ha handlat om fysisk fostran till 
att handla om färdighetsinlärning.37  
 
Under mitten av 1900-talet kom den annars så dominerande gymnastiken att bli en aktivitet 
bland många andra. De fria kroppsövningarna ansågs kunna utveckla personligheten och 1962 
års läroplan var slutet för gymnastikens konstruerade rörelser. Däremot är det inte sagt att 
idrottandet var något för båda könen. Pojkarna spelade boll medan flickorna skulle ägna sig åt 
hållningsgymnastik. Det fanns nämligen vetenskapliga rön som visade att flickorna riskerade 
överansträngning vid fysisk prestation. Pojkarna kom att styras mot övningar som bidrog till 
styrka och uthållighet medan flickornas undervisning hade tyngdvikten på smidighet och 
rytmik.38  
 
Från och med 1970-talet kom kopplingen mellan skolundervisning och idrott att bli ännu 
starkare och 1980 ersatte man ämnet Gymnastik med Idrott. Skolidrotten skulle ge eleverna 
goda grundkunskaper för en aktiv fritid.39 Många forskare ansåg att detta var ett sätt att 
legitimera elitidrotten och locka eleverna till den. Det blev ett sätt att föra över 
idrottsrörelsens värderingar till eleverna.40 Under den här tiden började man, alltmer, lägga 
över ansvar på individen. Istället för att tala om för eleverna vad de bör vara började man 
fråga eleverna vad de själv vill vara. Begreppet hälsa började problematiseras och ambitionen 
blev att man ville att eleverna kritiskt skulle granska värderingar och förebilder ur ett 
hälsoperspektiv. Det börjades tala om livsstil, kost, motion, tobak, alkohol och välbefinnande. 
Dessutom betonades att eleverna själva skulle ta initiativ och påverka sin hälsa. Trots detta låg 
tonvikten fortfarande på konditionsträning och ämnet handlade mest om att man skulle utföra 
olika idrottsgrenar och lära sig något om dessa.41  
 
Under 1990-talet kom den nya läroplanen. I och med detta ändrades även namnet på 
idrottsämnet till Idrott och hälsa med betoning på hälsa. På det sättet breddades ämnet från att 
ha omfattat idrottsaktiviteter till att inkludera frågor som livsstil, miljö, hälsa och 

                                                 
36 Sandahl, Ett ämne för alla?, 23-24 
37 Engström, Idrott som social markör, 35. 
38 Sandahl, Ett ämne för alla?, 25 
39 Engström, Idrott som social markör, 35 
40 Sandahl, Ett ämne för alla?, 25 
41 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003,  52-53 
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livskvalitet.42 Dessutom kom begreppet hälsa att innefatta såväl fysisk, psykisk som social 
hälsa.43  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att idrottsämnet ofta haft en ”ickebildande” karaktär över sig. 
Skälen har istället varit nära förknippat med militär träning, nationalism och social kontroll. 
Ämnet har även använts som ett medel för att träna och disciplinera kroppen. Det är först 
under senare år som ämnet har anammat andra mål som att företräda en hälsosam livsstil och 
en meningsfull och en rikare fritid. Men ämnet ses fortfarande inte som bildande.44 

 

Vad bör eleverna lära sig av idrottsundervisningen? 
Det finns många människor som har åsikter om vad eleverna bör lära sig genom 
idrottsundervisningen. I detta avsnitt beskriver vi därför vad forskare, lärare och styrdokument 
anser att elever bör lära sig. Låt oss börja med de styrdokument som är gällande idag. 

Styrdokumentens krav 

”Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på gymnasieskolans nationella 
och specialutformade program dessutom har kunskaper om förutsättningarna för en god 
hälsa”45 Detta är det enda citatet i Lpf 94 som bokstavligt behandlar ämnet Idrott och hälsas 
uppgift i de svenska gymnasieskolorna. Enligt regeringen ska dock Lpf 94 ligga som grund 
för de svenska gymnasieskolornas verksamhet och i denna läroplan kan mer övergripande mål 
utläsas, som även bör eftersträvas inom idrottsundervisningen. Under det första avsnittet i 
läroplanen behandlas skolans värdegrund och uppgifter. Här skrivs bl.a. att skolan ska främja 
aktningen för varje människas egenvärde och förståelse för andra människor. Dessutom ska 
skolan fostra individen till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.46  Vidare ska 
skolan bidra till att eleverna blir medvetna om att nya kunskaper och insikter är en 
förutsättning för den personliga utvecklingen. Skolan ska dessutom bidra till att stärka 
elevernas tro på sig själva.47 
 
Under rubriken Mål och riktlinjer beskrivs de kunskapsmål som skolan ska sträva mot. Här 
skrivs det att eleverna ska få goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieplan.  
Eleverna ska dessutom lära sig att använda sina kunskaper för att lösa problem och kritiskt 
granska påståenden och förhållanden. Eleverna ska även utveckla en insikt om sitt eget sätt att 

                                                 
42 Sandahl, Ett ämne för alla?, 25 
43 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 53-54 
44 Claes Annerstedt, Idrottsdidaktisk reflektion (Varberg: Multicare, 1995), 26.  
45 Utbildningsdepartementet, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för 
utvecklingsstörda (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2000), 11.  
46 Ibid., s. 3 
47 Ibid., s. 6 
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lära och kunna utvärdera sitt lärande. Eleverna ska lära sig att både samarbeta och arbeta 
självständigt. 48 
 
Som vi tidigare nämnde är inte läroplanen särskilt detaljerad vad gäller målen för 
idrottsundervisningen. Mer information om vad eleverna ska lära sig av idrottsundervisningen 
finns däremot i ämnets kursplaner. I kursplanen för Idrott och hälsa A beskrivs vilka mål som 
eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs. I detta dokument beskrivs att eleverna ska ha 
kunskaper om hur olika faktorer påverkar människors hälsa och att eleverna ska kunna 
diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö. Eleverna ska även kunna värdera olika 
fysiska aktiviteters betydelse för hälsa om välbefinnande.49 
 
Kursplanen ger inte många detaljerade beskrivningar om vilka aktiviteter som eleverna bör ha 
kunskap om; I ett av målen skrivs att eleverna ska ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter 
och ha fördjupat sig i några självvalda aktiviteter, men vilka dessa rörelseaktiviteter ska vara 
lämnas osagt. Det finns dock några få undantag och några mål som är mer precisa i sin 
formulering. Ett av dessa mål handlar om att eleverna ska ha kunskaper om hur den egna 
kroppen fungerar i arbete och vila. Ett annat betonar elevernas kunskap om olika former av 
friluftsliv, ett tredje nämner att eleverna ska kunna tillämpa metoder för spänningsreglering 
och stresshantering. Det finns även andra mål som är mer detaljerade och dessa handlar om att 
eleverna ska kunna kombinera rörelser till musik och vara förtrogna med några danser, att 
eleverna ska ha kunskaper om ergonomi och kunna tillämpa livräddande första hjälp. 
Slutligen ska eleven kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat 
träningsprogram eller ett program för andra hälsofrämjande åtgärder.50  
 
Sammanfattningsvis, kan sägas att inte heller kursplanen är särskilt detaljerad vad gäller de 
kunskaper som eleverna ska lära sig genom idrottsundervisningen. Kursplanen 
uppmärksammar inte alla områden och perspektiv på ett tillräcklig sätt och den syn på 
kroppen och hälsan som beskrivs är relativt ensidig.51 
 
I de lokala arbetsplanerna som skolorna själva har utarbetat för man fram och motiverar hälsa 
ur ett nyttofokus, med detta menas att eleverna ska få en förståelse för sambandet mellan 
motion, kost, vila och kroppens välmående utifrån de fysiologiska aspekterna. Nyttigheten ska 
sätta sin prägel på hela verksamheten och dess aktiviteter. Viktiga delar i hälsoperspektivet, 
vilka nämns i de flesta skolors dokument, är träningslära, nyttan av kontinuerlig motion, 

                                                 
48 Utbildningsdepartementet, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för 
utvecklingsstörda (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2000),  s. 9 
49http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3201&extraId= 
Hämtat 2 maj 2006 kl. 18:10 
50 Ibid. Hämtat 2 maj 2006 kl. 18:10 
51 Charli Eriksson, et al, Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002 
(Institutionen för idrott och hälsa, Örebro Universitet, 2003), 3. 
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effekten av träning, styrketräning samt utformning av egna träningsprogram.52 Eleverna ska 
även kunna ta ett eget ansvar för att planera, utforma och genomföra motion och träning samt 
vara så väl förberedd att han/hon kan ha ett eget ställningstagande vad det gäller idrotts- och 
hälsofrågor.53 Centralt i ämnet är även den kroppsliga ansträngningen; att människans kropp 
bör vara aktiv och att det är rörelserna som är nyttiga för hälsan.54 
 

Viktigt enligt lärare och forskare 

Vad anser då lärare att elever bör lära sig? Innehållet och formen på lektionerna i Idrott och 
hälsa påverkas av vad lärarna har för inställning till vad som är viktigt att eleverna lär sig på 
lektionerna.55 Detta i sin tur kan påverka vad eleverna faktiskt lär sig. I rapporten Skolämnet 

Idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002 tillfrågas ett antal 
lärare om vad de tycker är mest och minst viktigt att idrottsundervisningen ger eleverna. Den, 
enligt gymnasielärarna, viktigaste lärdomen är att eleverna ska ha roligt genom fysisk 
aktivitet. Den näst viktigaste handlar om att eleverna ska lära sig om hälsa och den tredje 
innefattar att eleverna ska få en förbättrad fysik. Andra viktiga lärdomar, enligt lärarna, är att 
eleverna ska få en positiv syn på sin kropp, ett bättre självförtroende, lära sig samarbeta och 
prova på många idrottsaktiviteter.56 
 
I studien Ett ämne för kroppen och hälsan som är utförd av Mikael Quennerstedt och Marie 
Sundberg framhåller en av lärarna som medverkar att ”Trött och svettig – det är det som är 

meningen” 57 Det är därmed en aktiv kropp som eftersträvas i undervisningen och att eleverna 
ska försöka undvika inaktivitet. Det är den fysiska ansträngningen som efterfrågas av 
lärarna.58 ”Rör på er lite, ni får inte sitta fast i golvet” kan vara en vanligt förekommande 
lärarkommentar ute i gymnastiksalen.59 Här betonas med andra ord att eleverna ska lära sig 
vikten av att vara fysiskt aktiva.  
 
Även den sociala aspekten är viktig inom idrottsundervisningen. Elevernas sociala utveckling 
ses nämligen som en viktig del i ämnet Idrott och hälsa där fokus sätts på att eleverna ska 
utveckla sina sociala sidor såsom att visa hänsyn, kunna samarbeta samt att kunna lösa 
konflikter.60 Flertalet lärare (43 %) i den ovannämnda studien menar att en av ämnets 
viktigaste uppgifter handlar om att lära eleverna att samarbeta vilket är grunden för att 
fungera i en social gemenskap.61 Forskare talar vidare om en social inlärning som medvetet 
eller omedvetet utvecklas inom olika idrottslika fysiska aktiviteter. Denna sociala inlärning 

                                                 
52 Mikael Quennerstedt och Marie Sundberg, ”Ett ämne för kroppen och hälsan”, Svensk Idrottsforskning nr: 3 
(2003), 40. 
53 Eriksson, C. et al. Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor, 7 
54 Quennerstedt och Sundberg, ”Ett ämne för kroppen och hälsan”, 40  
55 Eriksson, C. et al. Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor, 17 
56 Ibid., 18 
57  Quennerstedt och Sundberg, ”Ett ämne för kroppen och hälsan”, 40  
58 Eriksson, C. et al. Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor,  33 
59 Quennerstedt och Sundberg, ”Ett ämne för kroppen och hälsan”, .40 
60 Ibid., s. 41 
61 Ibid. s.41 
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omfattas av mellanmänskliga relationer, handlingsmönster och förhållningssätt till omvärlden. 
Social inlärning är med andra ord en process som sker i interaktion med andra människor 
genom verbal eller icke verbal kommunikation. Denna inlärning handlar om att lära sig vad 
som är rätt och fel i en situation, att värdera sina handlingar innan man agerar, att visa hänsyn 
och att lära sig att samarbeta med andra människor.62 
  
Hälsa framställs stundtals även tillsammans med psykiskt välbefinnande. Psykiska aspekter 
kan exempelvis vara att eleverna under aktiviteterna ska öva sin koncentrationsförmåga, 
stärka sitt självförtroende samt erhålla motivation. Det gäller för lärarna att skapa miljöer och 
förutsättningar där eleverna kan få positiva upplevelser och erfarenheter av rörelse. Att 
samtliga elever ska få känna och uppleva någon slags rörelseglädje kan i detta sammanhang 
vara ett mål för lärarna när de planerar sina lektioner. I detta avseende hamnar nyttofokuset 
lite i bakgrunden och målet blir istället att eleverna ska uppleva något positivt under 
lektionerna och att idrottsundervisningen ska förknippas med något positivt och givande för 
eleverna samtidigt som deras egen självbild stärks.63 
 
Flertalet studier64 pekar vidare på att lärarna sätter fokus på att eleverna ska vara ombytta och 
röra på sig under de aktiviteter som främst ses som motion och träning. Det aktiva görandet 
hamnar i centrum och lärandet samt vad eleverna förväntas att lära sig under lektionerna 
kommer i andra hand. Diskussion och reflektion vilket man kan läsa om i de centrala 
styrdokumenten såsom läroplanen samt kursplanen förekommer varken under 
videodokumenterade lektioner eller skrivna arbetsplaner. Denna aspekt har försvunnit, om det 
är medvetet eller omedvetet från lärarnas håll är osagt. Frågan är med vilket djup och innehåll 
som lärandet sker hos eleverna om detta saknas?65 Denna kunskapsutveckling faller därmed 
bort och man förlorar en viktig aspekt i relationen mellan elever och lärare. Den viktiga 
dialogen hinns inte med eller prioriteras inte och detta kan tolkas som om innehållet och det 
som eleverna ska lära sig i ämnet tas för givet och därmed inte behöver diskuteras eller 
reflekteras. En annan tolkning kan vara att man anser att lärandeprocessen sker ”bara man är 

ombytt och deltar i aktiviteten”. 66  
 
Huvudsyftet är således att skapa en vana och ett behov av att vara fysiskt aktiv och detta ses i 
slutänden som en av grundpelarna när det ska sättas betyg. Ämnets fokus ligger enligt lärarna 
på nyttan, aktivitet och social utveckling och de tre viktigaste uppgifterna är enligt dem; Att 
ha roligt med hjälp av fysisk aktivitet, att öva sig att samarbeta med andra och slutligen ge en 
förbättrad fysik.67 Det som lärarna anser vara minst viktigt på lektionerna är att lära sig att 
konkurrera, tävla samt utveckla sin förmåga att tänka kritiskt. En intressant aspekt i detta fall 

                                                 
62 Peter Clasén, Idrott och social inlärning i Annerstedt, Claes. Idrottsdidaktisk reflektion, (Varberg: Multicare, 
1995), 125-129. 
63Quennerstedt och Sundberg, ”Ett ämne för kroppen och hälsan”, 41 
64 Eriksson, et al. Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor, 3 
65 Ibid. 3 
66 Quennerstedt och Sundberg,  ”Ett ämne för kroppen och hälsan”,  40 
67 Eriksson, et al. Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor, 39 
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är dock att manliga idrottslärare anser att det är viktigare att eleverna lär sig att konkurrera 
jämfört med deras kvinnliga kollegor. 68 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att kunskap inom ämnet Idrott och hälsa anses ske genom 
görande och att eleven ska vara aktiv. Trots det genomförs ingen reflektion över det praktiska 
görandet vilket resulterar i att det sällan kommer fram några alternativa synvinklar på hälsa, 
kropp och fysisk aktivitet. 69  
 
All den information som har framkommit i detta avsnitt pekar på att eleverna, genom 
idrottsundervisningen, ska utveckla sin fysiska, sociala så väl som psykiska förmåga. Detta 
föreskrivs även i ämnesbeskrivningen för Idrott och hälsa.70 
 

Elevernas attityder till idrottsundervisningen 
Hittills har vi beskrivit vad eleverna ska lära sig enligt styrdokument, forskare och lärare, men 
vad anser egentligen eleverna själv om idrottsundervisningen?  
 
En uppföljningsstudie, Skola-Idrott-Hälsa (SIH projektet),71genomfördes år 2002 på 
lärarhögskolan i Stockholm, innehållandes 150 elevintervjuer där man ville undersöka vad 
eleverna tyckte om ämnet Idrott och hälsa. Elevernas svar resulterade i fyra tydliga kategorier; 
 

• Att ämnet uppfattades som ”roligt” men att det inte alltid räknades som ett ”riktigt” 
ämne. 

• Att ämnet var ”viktigt” för att man inte skulle drabbas av ohälsa i vuxen ålder. 

• Att man lärde sig olika idrotter men att ”lärande” inte stod i centrum för ämnet. 

• Att eleverna, framförallt de som utövade någon föreningsidrott på fritiden, hade ett 
stort inflytande över undervisningen.72 

 
De flesta av eleverna i studien hade en mycket positiv syn på ämnet vilket stämmer överens 
med tidigare studier73 och på frågan om vad eleverna tyckte om idrottsämnet var det allra 
vanligaste svaret ”att det är roligt”74 En ytterligare studie gjord 2002 visar att 75 % av 
gymnasieeleverna tyckte att Idrott och hälsa var intressant och att det framförallt var pojkar 

                                                 
68 Eriksson, et al. Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor, 17  
69 Quennerstedt, och Sundberg,  ”Ett ämne för kroppen och hälsan”, 42 
70 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=IDH&extraId= 
Hämtat den 11 maj 2006 kl. 21:10 
71 http://www1.lhs.se/forskning/projekt/projekt_224.php Hämtat den 27 april 2006  15:45 
72 Håkan Larsson. ”Idrott och hälsa – vad är det?”, Svensk idrottsforskning nr: 4 (2004). 38. 
73 Yngve Carlsten, Ämnet idrott i grundskolans årskurs 8. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. 
Institutionen för pedagogik. Rapport 5 (1989), och Lennart Mattsson, Den nationella utvärderingen av 
grundskolan våren 1992. Idrott på landsbygd och i storstad (Stockholm: Statens skolverk, 1993). 
74 Larsson, ”Idrott och hälsa – vad är det”?,  39 
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som var överrepresenterade i denna grupp. Dessutom tyckte 66 % av eleverna, i samma 
studie, att de fick alldeles för lite tid i skolan för ämnet som de ansåg vara roligt.75  
 
Vid ett försök att reda ut vad det roliga innebar för eleverna verkade det framförallt ha att göra 
med att ämnet, som karaktäriseras av rörelse/fysisk aktivitet, gav eleverna rörelseglädje. 
Egenvärdet hos ämnet Idrott och hälsa kan därför sägas utgöras av just rörelseglädje och 
fysisk aktivitet.76  
 

- ”Man får röra på sig och så får man… ja man sitter inte bara still och räknar och så.” 77   

 

Vidare verkar det som om meningen med idrottsämnet är otydligt jämfört med andra ämnen 
och detta medför att ämnet behöver elevernas stöd för att lättare kunna legitimeras och 
motiveras i skolans värld. Många elever upplevde idrotten som ett andningshål vilket 
medförde att de orkade med det övriga skolarbetet; 
 

- ”Jag tycker att man liksom får koppla av ifrån skolarbetet och liksom verkligen tänka på något roligt.” 

- ”Att man får vila lite från de vanliga ämnena.” 78  
 

Idrott och hälsa ansågs här inte vara ett ”riktigt” ämne mycket p.g.a. att man inte ”jobbar” på 
samma sätt som när man exempelvis räknar sida upp och sida ner med tal inom matematiken. 
Eleverna associerade riktiga ämnen med att ”jobba” och att sitta och arbeta i skolbänken. Det 
vanliga är även att de ämnen som får många undervisningstimmar per vecka uppfattas som de 
allra viktigaste i skolan. Det rör sig då om ämnen som svenska, matematik och engelska.79 
 
När eleverna fick frågan om Idrott och hälsa var viktigt blev det ett rungande ja-svar och de 
flesta motiverade även på liknande sätt. De framhöll framför allt de hälsomässiga skälen som 
viktiga.  
 

- ”Man ska få motion i skolan och sånt där också, inte bara sitta inne och… jobba” 80  

 

Eleverna använde ideligen ordet motion och menade att det var betydelsefullt att få motion i 
skolan. De hänvisade även till framtiden och menade att man med motionen förebygger 
ohälsa såsom fetma samt andra välfärdssjukdomar som inaktivitet kan leda till. Eleverna 
motionerade helt enkelt för framtiden och undervisningen sågs som ett medel för framtiden.81  
 
Eleverna kunde fritt och enkelt berätta om de åtskilliga aktiviteterna som de genomförde på 
idrottstimmarna varje vecka, men det var inte lika lätt för dem att tala om och precisera vad de 

                                                 
75 Eriksson, et al, Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor, 24 
76 Larsson, ”Idrott och hälsa – vad är det”?, 39 
77 Larsson, ”Idrott och hälsa – vad är det”?, 39 
78 Ibid. 39 
79 Lars-Magnus Engström och Karin Redelius, Pedagogiska perspektiv på idrott ( Stockholm: HLS, 2002), 230. 
80 Larsson, ”Idrott och hälsa – vad är det”?,  39 
81 Ibid. 39 
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egentligen lär sig av idrottsundervisningen. När de tillfrågades angående vad de trodde att de 
skulle lära sig var det ytterst få som kunde tala om det. För eleverna kom inte lärande i 
idrottsämnets centrum utan det fokuserades mer på själva görandet. De såg det som 
meningsfullt att utöva aktiviteterna, som är idrottens egenvärde i sig självt. Intresset för vad 
görandet kunde leda till i träningssyfte eller för vad de eventuellt skulle kunna lära sig av 
aktiviteterna fanns inte riktigt.82 Rapporten visar dock att det särskilt var tre saker som 
eleverna ansåg att de hade lärt sig: olika idrottsaktiviteter; att man mådde bra av att röra på sig 
och hur man kunde förbättra sin kondition. Två andra lärdomar handlade om att visa hänsyn 
till andra och hur man kunde träna sin styrka och rörlighet.83    
 
Eleverna ansåg vidare att ämnet var viktigt, men det viktiga var inte detsamma som det roliga. 
Det viktiga ansågs befinna sig utanför själva ämnet dels elevernas framtida hälsa och 
kondition samt att kunna klara av skolans andra och i det här fallet ”mer riktiga” ämnen.84  
 
Mikael Quennerstedts och Maria Sundbergs studie visar att 65 % av eleverna i åk 2 på 
gymnasiet ansåg att de under idrottslektionerna i skolan hade lärt sig, att de mår bra av att röra 
på sig och inte vara inaktiva. De flesta eleverna ansåg även att ämnet ökade deras lust att röra 
på sig, förbättrade deras kondition och lärde dem att samarbeta.85  
 
Angående den sociala aspekten av idrottsämnet kan sägas att 59 % av eleverna i årskurs två 
på gymnasiet ansåg att deras samarbetsförmåga hade ökat tack vare den träning som de hade 
fått i skolans idrottsundervisning. Deras hänsynstagande hade dessutom ökat och då framför 
allt vad gäller att respektera och ta hänsyn till det andra könet. För flertalet elever var det en 
självklarhet att man under någon form av bollspel tillsammans med klasskamrater lärde sig att 
samarbeta och visa hänsyn till sina kamrater.86 
 
Lär sig då alla elever lika mycket och vill de egentligen lära sig något av 
idrottsundervisningen? 38 % av gymnasieeleverna ansåg att de lärde sig mycket på 
idrottstimmarna i skolan.87 De elever som inte var fysiskt aktiva på fritiden upplevde att de 
inte lärde sig lika mycket som sina kamrater som var aktiva på sin egen fritid. Dessa inaktiva 
elever kände att de inte fick någon inspiration av lektionerna och att de inte heller fick någon 
chans att visa vad de egentligen kunde. Deras egen självbild sa att de var ”dåliga och 
klumpiga” och detta medförde att idrottsundervisningen sågs som något negativt och 
påfrestande.88 

                                                 
82 Larsson, ”Idrott och hälsa – vad är det”?,  39 
83 Eriksson, et al. Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor, 27 
84 Larsson, Idrott och hälsa – vad är det?, 41 
85 Quennerstedt och Sundberg, ”Ett ämne för kroppen och hälsan”, 39 
86 Ibid., 41 
87 Eriksson, et al. Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor, 26 
88 Ibid., 3 
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Metod 
I vår undersökning valde vi att genomföra en kvantitativ studie89 i form av en 
enkätundersökning med elever som målgrupp. Detta gjorde vi för att vi ville nå fler människor 
än vad som är möjligt vid intervjuer. Att få svar från en större grupp ger mer kraft åt 
resultatet.90 Vi tyckte även att en enkät var lämplig utifrån våra frågeställningar.  
 
Totalt erhöll vi svar av 165 elever, varav 87 tjejer och 78 killar, vilka studerar vid tre större 
gymnasieskolor belägna i olika städer längs norrlandskusten. För att detta arbete skulle vara 
genomförbart på den korta tid som vi hade till vårt förfogande valde vi att endast undersöka 
de gymnasieelever som nyligen hade avslutat, eller som höll på att avsluta kursen Idrott och 
Hälsa A. Anledningen till detta var för det första att det endast är Idrott och Hälsa A som är 
obligatoriskt på de nationella gymnasieprogrammen. För det andra ansåg vi att det var viktigt 
att eleverna hade kursinnehållet, något så när, i minnet. Vårt urval innebar att åldern på de 
undersökta eleverna varierade beroende på hur de olika skolorna hade valt att lägga upp 
idrottsundervisningen i Idrott och hälsa A.  
 
Vidare ville vi inte avgränsa studien till att endast involvera ett särskilt program utan vi valde 
att sprida enkäterna bland elever på olika program, både teoretiska och praktiska. Detta dels 
för att vi ansåg att alla elever ska lära sig samma saker oavsett vilket program de går på, dels 
för att vi ville få en jämn könsfördelning bland informanterna. 
 

Procedur 
För att ge vår undersökning en vetenskaplig förankring började vi med att studera litteratur 
som behandlar ämnet. Först därefter formulerade vi de exakta frågeställningarna. 
Litteraturstudien var även nödvändig för att vi skulle kunna formulera en enkät med relevanta 
frågor.  
 
Innan vi gick ut med enkäten kontaktade vi lärarna på de aktuella skolorna för att få tillåtelse 
att genomföra vår undersökning med deras elever. Lärarna fick även ta del av enkäten för att 
få kännedom om vad vi egentligen hade för avsikt att undersöka. Efter att ha fått klartecken av 
lärarna besökte vi personligen klasserna för att försäkra oss om att eleverna inte skulle bli 
påverkade av lärarna och för att de skulle få samma förutsättningar inför undersökningen. 
Vissa frågor i enkäten behövde även förtydligas och därmed var det bra att vi själv var på 
plats, exempelvis fick vi klargöra för eleverna att de endast fick fylla i ett svarsalternativ per 
fråga. Enkäten var givetvis frivillig och eleverna fick avstå från att delta i vår undersökning 
om de så önskade. Vi hade dock inget bortfall eftersom alla eleverna valde att fylla i enkäten 
och svara på samtliga frågor. 
 

                                                 
89 Staffan Stúkat, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Lund: Studentlitteratur 2005), 30-35.   
90 Ibid., 42 
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Efter insamlingen av enkäten bearbetade vi informationen och sammanställde den i tabeller 
och diagram för att lättare se fördelning av svaren och se kopplingar mellan olika frågor. En 
del av diagrammen och tabellerna valde vi att presentera i arbetet, andra valde vi att redovisa i 
löpande text. För att vi skulle kunna jämföra elevernas svar på de inledande frågorna i enkäten 
med hur mycket de lärde sig av idrottsundervisningen omvandlade vi svarsalternativen i 
enkäten till siffror för att kunna räkna ut ett medeltal. (För mer information om detta; se 
Bilaga 2). Tabellerna och figurerna utformades enligt de anvisningar som Staffan Stukát ger i 
Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.91 Slutligen problematiserade och 
diskuterade vi resultatet genom att koppla det till den vetenskapliga litteraturen som låg till 
grund för arbetet.  
 

Utformningen av enkäten 
Enkäten, som vi använde oss av i vår undersökning, utformades som ett strukturerat 
frågeformulär92 med fastställda svarsalternativ. För att en sådan enkät ska vara relevant för 
frågeställningen är det viktigt att man på förhand har god kännedom om vad som ska 
efterfrågas.93 Därför valde vi att studera styrdokumenten för att få frågorna i enkäten att 
överensstämma med de mål som ska uppnås genom idrottsundervisningen i Idrott och hälsa 
A. Våra studier av styrdokumenten medförde att vi, i vår enkät, fokuserade på de tre 
aspekterna av hälsa som beskrivs i ämnesbeskrivningen för Idrott och hälsa.94 Vi utformade 
även svarsalternativen i enkäten efter de mål som finns uppsatta för undervisningen i Idrott 
och Hälsa A. För att få djup i undersökningen valde vi även att undersöka en del 
bakomliggande faktorer som kan påverka hur mycket eleverna lär sig av undervisningen. 
 
I enkäten använde vi oss av en fyrgradig svarsskala. Vi övervägde antalet svarsalternativ noga 
och insåg att detta var det mest lämpliga. Vi ville framförallt undvika ett neutralt 
svarsalternativ. Om detta skrivs i Enkäten i praktiken där författaren Göran Ejlertsson hävdar 
att ett neutralt svarsalternativ kan bidra till att respondenten slipper ta ställning och svarar 
neutralt bara för enkelhetens skull.95 Vi ville med andra ord att eleverna skulle ta ställning till 
påståendet och inte kryssa för ett alternativ utan vidare eftertanke. Detta kan t.ex. göras 
genom en fyrgradig skala.96 Vid användandet av en sådan skala är det viktigt med en 
symmetri i svarsalternativen så att det finns lika många positiva som negativa alternativ.97 
Även detta tog vi hänsyn till vid utformningen av enkäten. Vidare valde vi att använda oss av 
de låsta svarsalternativ som Stúkat ger exempel på i sin bok.98 Vi är även medvetna om att 

                                                 
91 Stúkat, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 72-104 
92 Ibid., 44-45 
93 Ibid.  44 
94 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=IDH&extraId= 
Hämtat den 2 maj 2006 kl. 13:18  
95 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken (Lund: Studentlitteratur 2005), 82. 
96 Ibid., 45 
97 Ibid., 68 
98 Stúkat, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 45 
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vissa av frågorna i enkäten hade en värderande konstruktion. Detta är dock tillåtet eftersom 
frågorna består av påståenden.99 
 

Resultat 
Här följer en redovisning över det resultat som vår enkätundervisning mynnade ut i. Eftersom 
en del av frågorna är väldigt omfattande väljer vi här att fokusera på valda delar i resultatet. 
Vi redovisar med andra ord inte alla svar utan väljer ut de svar som är särskilt intressanta med 
tanke på vårt syfte. Det utelämnade resultatet finns dock med i sin helhet i Bilaga 2 till detta 
arbete. 
 

Några inledande frågor 
Innan eleverna, i detalj, får svara på vad de lär sig av idrottsundervisningen ställs några 
grundläggande frågor om lärstilar, idrottslig bakgrund och om elevernas attityder till 
idrottsundervisningen. Detta för att få en inblick i vilka attityder som finns bland eleverna och 
resultatet av dessa frågor ser ut som följer: 
 

Tycker du att idrottsundervisningen är rolig?
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Figur 1. Diagrammet beskriver huruvida elever finner idrottsundervisningen rolig. n =165 

 
Majoriteten av eleverna anser att idrottsundervisningen ”alltid” eller ”oftast” är rolig och 
åsikterna skiljer sig inte avsevärt mycket mellan könen. Det är med andra ord få elever som 
anser att idrottsundervisningen inte är rolig. 
 
Går vi vidare och undersöker elevernas idrottsintresse på fritiden ger undersökningen följande 
resultat:  

                                                 
99 Ibid., 47  
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Figur 2. Visar hur ofta eleverna idrottar på fritiden där ofta innebär regelbunden träning och 
ibland träning i mer oregelbunden form. n =165 
 

Resultatet synliggör att det är få elever som aldrig idrottar. Många elever idrottar regelbundet 
och här finns en skillnad mellan könen där 70 % av killarna idrottar regelbundet jämfört med 
53 % av tjejerna.  
 
För att ytterligare undersöka elevernas attityder till idrottsundervisningen tillfrågas eleverna 
om vikten av den kunskap som förmedlas genom idrottsundervisningen. Frågan handlar om 
huruvida eleverna anser att idrottsundervisningen lär dem något viktigt för framtiden. 

Tycker du att idrottsundervisningen lär dig något som  du har 
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Figur 3. Beskriver huruvida eleverna anser att idrottsundervisningen ger dem nyttig kunskap 
för framtiden. n =165 
 

Diagrammet visar på en tendens som pekar på att det är relativt få elever som är fullständigt 
övertygade om att idrottsundervisningen lär dem något som de har nytta för i framtiden. 
Majoriteten har ändå en positiv inställning om än dock lite osäker och väljer därför 
svarsalternativet ”instämmer nog”. De mest förekommande elevkommentarerna lyder som 
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följande: ”att det ökar intresset för att röra på sig och göra det till en vana” och ”lär oss hur vi 
ska motionera, äta samt kontrollera kroppen”. 
 
 
Vidare har eleverna även åsikter om lärarens inverkan på lärandet: 

Tycker du att lärarens  upplägg av undervisningen påverkar hur 
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Figur 4. Tydliggör hur lärarens lektionsupplägg har betydelse för elevernas lärande. n =165 
 
Majoriteten av eleverna anser att lärarens upplägg av lektionerna har stor eller relativt stor 
betydelse för vad eleverna lär sig. De vanligaste elevkommentarerna är ”bra med variation 
och inte bara bollsporter” och ”ett bra och roligt upplägg gör att du lär dig”. En minoritet av 
eleverna hävdar att lärarens upplägg av lektionerna inte har någon stor inverkan på hur 
mycket som lärs av idrottsundervisningen.   
 
När eleverna tillfrågas om hur de anser att de lär sig bäst och vilken personlig lärstil som de 
har svarar 58 % av tjejerna och 61 % av killarna att de lär sig bäst genom att arbeta praktiskt 
och aktivt med konkreta uppgifter och projekt. I detta svarsalternativ är könsfördelningen 
jämn däremot visar resultatet på skillnader mellan andra lärstilar. Det är fler tjejer som hävdar 
att de lär sig bäst genom att tänka och läsa (23 %) och likadant fler killar som anser att de lär 
sig bäst genom att tänka logiskt och analysera och lösa uppgifter rationellt (26 %). Det är få 
elever som anser att de lär sig bäst genom att reflektera och observera andra.  
 

Vad lär sig eleverna? 
De tre sista frågorna i enkäten handlar om de tre aspekterna av hälsa som beskrivs i 
ämnesbeskrivningen för idrott och hälsa: den fysiska, den sociala och den psykiska aspekten. 
Ett medeltal som bygger på alla elevers svar visar att eleverna, i snitt, inte får tillräckliga 
kunskaper i Idrott och hälsa A. En jämförelse mellan tjejernas och killarnas totala lärande 
visar även att tjejerna säger sig lära mindre än killarna. För att se tabellerna som detta resultat 
grundar sig på; se Bilaga 2.  
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Fysiska aspekten av hälsa 

Vad gäller den fysiska aspekten av hälsa visar undersökningen att 97 % av killarna och 85 % 
av tjejerna anser att de genom idrottsundervisningen har fått ”bra” eller ”mycket bra” 
kunskaper om olika idrottsaktiviteter. Undersökningen visar också att killarna i det stora hela 
lär sig mer i jämförelse med tjejerna. Tjejerna är mer tveksamma om de fysiska lärdomarna. 
Detta med undantag av dans och rörelse till musik samt hur man ska agera vid en 
nödsituation. Majoriteten av eleverna, oavsett kön, anser dock att de har fått bra kunskaper om 
dans och rörelse till musik. Det samma gäller första hjälpen och hur man ska agera vid en 
nödsituation. 
 
Generellt sett har eleverna fått dåliga kunskaper om överlevnad och om hur man ska bete sig i 
naturen. Det är fler tjejer än killar som hävdar att de har fått dåliga kunskaper inom dessa 
områden. 
 
Resultatet visar vidare att det är fler killar än tjejer som anser att de har fått bra kunskaper om 
hur de ska äta för att må bra. 67 % av killarna svarar att de har fått bra eller mycket bra 
kunskaper om detta. Ser man till samma resultat hos tjejerna är det endast 38 % som svarar 
likadant. 
 
Eleverna, både tjejer och killar, anser överlag att de har erhållit bra kunskaper om hur fysiska 
aktiviteter påverkar hälsan. Däremot är det fler killar (75 %) än tjejer (45 %) som anser sig ha 
fått bra eller mycket bra kunskaper om sambandet mellan fysisk aktivitet och social/psykisk 
hälsa.  
 
En sammanfattning av den fysiska aspekten visar alltså att killar i det stora hela anser att de 
lär sig mer än vad tjejerna anser sig lära. 
 

Sociala aspekten av hälsa 

Vi förflyttar oss vidare till nästa aspekt av hälsa, d.v.s. den sociala. Detta perspektiv visar att 
en stor majoritet av eleverna hävdar att de, genom idrottsundervisningen i Idrott och hälsa A, 
har lärt sig att samarbeta och visa hänsyn till andra människor. Ungefär hälften av alla elever 
anser att de genom undervisningen har förstått sambandet mellan kroppsligt välmående och 
social trygghet. En tydlig tendens är även att 76 % av tjejerna anser att de inte har lärt sig 
särskilt mycket om hur medias framställning av olika kroppsideal påverkar den egna 
uppfattningen om kroppen. Denna tendens är inte lika tydlig bland killarna. Överlag påpekar 
dock de flesta av eleverna att de har fått dåliga kunskaper om medias inverkan på den egna 
kroppsuppfattningen.  
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Psykiska aspekten av hälsa 

Nu återstår den psykiska aspekten av hälsa. Ser man till helheten är det denna aspekt som 
eleverna anser att de har fått sämst kunskaper om. De flesta eleverna, oberoende av kön, 
betonar dock att de har fått positiva upplevelser av rörelse. Däremot är det få elever som 
hävdar att de har fått goda kunskaper beträffande spänningsreglering och stresshantering. Det 
är också få elever som anser att idrottsundervisningen har hjälpt dem till ett bättre 
självförtroende. Resultatet visar att 79 % av tjejerna betonar att idrottsundervisningen inte har 
hjälpt dem till en bättre självbild. Av killarna svarar 54 % likadant som tjejerna. Ungefär 
hälften av eleverna anser att de har förstått sambandet mellan kroppsligt välmående och 
psykisk hälsa.  
 

Orsaker bakom lärandet 
Hittills har vi redovisat resultatet som sådant utan att koppla samman olika svar med varandra. 
Här följer en resultatredovisning där vi kopplar samman de inledande frågorna med vad 
eleverna anser att de lär sig av idrottsundervisningen. Detta gör vi för att eventuellt se 
bakomliggande orsaker till lärandet. I denna resultatredovisning kommer vi att använda oss av 
medeltal, mellan 1-4, för att tydliggöra lärandet. Ju högre medeltal desto mer lär sig eleverna. 
För att se tabellen som ligger bakom resultatet, se bilaga 2. 
 
Våra jämförelser visar att de elever som alltid tycker att idrottsundervisning är rolig anser att 
de lär sig mer än vad de elever som aldrig tycker att idrottsundervisningen är rolig anser sig 
lära. Största skillnaden i lärandet ligger i den psykiska aspekten av lärande där de som tycker 
att idrottsundervisningen är rolig får ett medeltal som hamnar på 2,8 jämfört med dem som 
tycker att idrottsundervisningen aldrig är rolig som får medeltalet på 1,4. I ord innebär detta 
att de förstnämnda i snitt har fått bra kunskaper gällande den psykiska aspekten medan de 
senare inte har fått särskilt bra kunskaper. 
 
Undersökning visar även att elever som idrottar på fritiden påstår att de lär sig mer än vad 
eleverna som aldrig idrottar på fritiden påstår sig lära och denna skillnad är tydlig inom alla 
tre aspekterna av hälsa.  
 
Vidare gjordes en jämförelse mellan de elever som anser att idrottsundervisningen har lärt 
dem något viktigt inför framtiden, med de elever som inte alls anser att idrottsundervisningen 
har lärt dem något viktigt. Eleverna i den första kategorin menar att de genom 
idrottsundervisningen i snitt har fått bra kunskaper i idrottsämnets tre aspekter, detta jämfört 
med den senare kategorin elever som tycker att de inte har fått särskilt goda kunskaper.  
 
I underökning tillfrågades även eleverna om hur de anser att de lär sig bäst. När lärandet sätts 
i förhållande till hur eleverna lär sig visar det sig att de elever som lär sig bäst genom att 
arbeta praktiskt och aktivt med konkreta uppgifter är de som även menar att de lär sig mer av 
idrottsundervisningen. De som säger sig lära minst av idrottsundervisningen är de elever som 
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anser att de lär sig bäst genom att tänk, läsa och ta åt sig teorier och fakta. Skillnaderna mellan 
lärandet i de fyra kategorierna av lärstilar är dock inte extremt stor, bl.a. lär sig de eleverna 
som lär sig bäst genom att analysera och tänka logiskt ungefär lika mycket som de som lär sig 
bäst genom att arbeta praktiskt.   
 

Diskussion 
I inledningen till detta arbete diskuterade vi idrottsundervisningens låga status som skolämne 
och det faktum att idrottsämnet inte anses ge eleverna någon viktig kunskap. Vi, som blivande 
idrottslärare, tyckte givetvis att detta var en tragisk uppfattning då idrottsundervisningen 
enligt oss ger eleverna många viktiga kunskaper. Därför tillägnade vi vårt examensarbete till 
att undersöka vad eleverna egentligen lär sig av idrottsundervisningen och vilka faktorer som 
kan påverka lärandet. Här följer en diskussion kring våra frågeställningar och elevernas 
lärande. 
 

Om elevernas lärande 
Vår undersökning visar att det är få elever som är fullständigt övertygade om att de genom 
idrottsundervisningen lär sig något viktigt för framtiden. När man sedan läser kommentarerna 
som eleverna har givit i samband med svaret får man den uppfattningen att eleverna har ett 
relativt snävt perspektiv på hälsa. Många av eleverna skriver att de viktiga kunskaperna som 
de lär sig för framtiden handlar om fysisk hälsa och om att det är viktigt att röra på sig. Denna 
snäva uppfattning styrks av tidigare forskning som visar att eleverna anser att Idrott och hälsa 
är viktigt för att det ger motion och förebygger fysisk ohälsa.100 Visst är denna aspekt viktig 
att förmedla, men eleverna verkar inte förstå vikten av de andra aspekterna av hälsa; d.v.s. den 
psykiska och social hälsan. Idrottsundervisningen verkar vara viktig enbart för att eleverna 
ska lära sig att röra på sig, äta rätt och förebygga fysisk ohälsa. Ingen av eleverna ger en 
kommentar som betonar något annat än fysiologiska aspekter av hälsa.  
 
Analyserar vi vidare i frågan om eleverna lär sig något viktigt för framtiden visar vår 
undersökning också att det endast är en minoritet av eleverna som anser att 
idrottsundervisningen inte alls lär dem något viktig. Majoriteten av eleverna svarar att de 
möjligen lär sig något viktigt för framtiden genom att svara ”instämmer nog” på frågan. Det 
finns, med andra ord, ändå en positiv inställning hos eleverna, trots att få är helt övertygade. 
Någonstans har eleverna förstått att hälsa nog är någonting viktigt, men de kan kanske inte 
sätta fingret på vad detta viktiga egentligen innefattar.  
 
Vidare finns det en skillnad mellan frågorna om eleverna lär sig något viktigt och om de lär 
sig något av idrottsundervisningen över huvudtaget. Vår undersökning visar att eleverna 
överlag lär sig många olika saker av idrottsundervisningen. Kanske kan det vara så att vår 
utformning av enkäten fick eleverna att sätta ord på vad de egentligen lär sig. Under rubriken 
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Kunskap diskuterade vi praktisk och teoretisk kunskap och idrottsämnet är uppenbart ett 
praktiskt ämne. Författaren Bernt Gustavsson problematiserade att människor ofta saknar ord 
för vilka kunskaper man utvecklar vid praktiskt arbete.101 Hade vi låtit eleverna själv 
reflektera fritt över vad de lär sig är det inte säkert att resultatet hade blivit det samma. 
Möjligen fick elever någon slags aha-upplevelse när vi gav dem något specifikt att reflektera 
över.  
 
Men trots att resultatet tyder på att eleverna lär sig en hel del av idrottsundervisningen, lär de 
sig inte tillräckligt mycket för att de egentligen ska uppnå de mål som förespråkas i 
kursplanen i Idrott och hälsa A. Vi vill dock inte överanalysera ett medeltal som sådant utan 
att problematisera lärandet utifrån de tre aspekterna av hälsa. Låt oss därför gå in på vad 
eleverna anser att de lär sig av idrottsundervisningen och jämföra detta med styrdokumenten 
och den tidigare forskningen.  
 

Den fysiska aspekten 

Styrdokumentens mål är väldigt allmänna och specificerar inte särskilt många aktiviteter. I ett 
av målen skrivs att eleverna ska ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i 
några självvalda aktiviteter, men vilka dessa rörelseaktiviteter ska vara lämnas osagt. Detta 
mål verkar dock uppnås väldigt bra då en stor majoritet av eleverna anser att de genom 
idrottsundervisningen, i Idrott och hälsa A, har fått bra kunskaper om olika idrottsaktiviteter. 
Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som tyder på samma sak.102  
  
Utöver de många ospecificerade målen som beskrivs i styrdokumenten finns det dock några 
undantag och som är mer precisa i sin formulering. Ett av dessa mål handlar om att eleverna 
ska ha kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila. Ett annat betonar 
elevernas kunskap om olika former av friluftsliv, ett tredje att eleverna ska kunna kombinera 
rörelser till musik och vara förtrogna med några danser. I kursmålen står det även att eleverna 
ska ha kunskaper om ergonomi och kunna tillämpa livräddande första hjälp. Några av dessa 
mål kan framför allt vara lämpliga att diskutera och då tänker vi framför allt på de mål som 
handlar om friluftsliv och dans. 
 
Vad det gäller kunskaper om att vistas i naturen visar det sig att de är bristfälliga hos eleverna. 
Här bör dock påpekas att en av klasserna läser vid ett friluftslivsprogram och att resultatet 
antagligen skulle vara ännu lägre om inte dessa hade deltagit i undersökningen. Resultatet är 
dock alarmerande i och med att friluftsliv är ett viktigt moment som bör uppmärksammas i 
skolan och då inte enbart i de lägre årskurserna utan även följas upp i de högre åldrarna för att 
eleverna ska bibehålla ett intresse. Eleverna i dagens samhälle behöver få komma ut i naturen 
där de kan känna lugn och ro samt slippa betygshetsen och alla prestationskrav som ständigt 
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omger dem. De får även lära sig att uppskatta det enkla och för en stund komma bort ifrån 
datorer och andra materiella ting. Friluftsliv kan även vara en utmärkt motionsform för 
eleverna i framtiden som lätt går att genomföra på olika nivåer. 
 
Friluftslivsmoment kräver dock lite yttre förutsättningar för att det ska bli en meningsfull 
aktivitet i skolundervisningen. De skolor som ligger mitt inne i städerna har det lite 
besvärligare att lösa denna fråga gentemot de skolor som har naturen i närheten. För dessa kan 
lägerdagar eller utökade undervisningstimmar vara ett alternativ till att genomföra en god 
undervisning. Det är även möjligt att de undersökta skolorna använder sig av särskilda 
friluftsdagar som inte direkt är kopplade till idrottsundervisningen. På detta sättet får eleverna 
möjlighet att lära sig något om friluftsliv utan att det kopplas till idrottsundervisningen.  
 
Går vi vidare till målet om dans och rörelse till musik svarar majoriteten av eleverna i vår 
undersökning att de har fått ”bra” eller ”mycket bra” kunskaper i dans. Med andra ord uppnås 
detta mål relativt bra. Det är ett resultat som vi upplever som aningen överraskande. Rent 
allmänt har vi själv uppfattat att det just är dansundervisningen som är bristande ute på 
skolorna eftersom många lärare själv känner sig otrygga i att undervisa i dans. Vår 
undersökning visar dock på något annat. Dansundervisningen verkar ge elever kunskaper som 
de själv upplever som tillräckliga. Det är med andra ord ett positivt resultat precis som 
resultatet om livräddning och första hjälpen där skolundervisningen också verkar uppfylla 
målet som beskrivs i kursplanen för Idrott och hälsa A.  
 

Den sociala aspekten 

Ämnesbeskrivningen för Idrott och hälsa påpekar också vikten av den sociala aspekten på 
hälsa. Elevernas sociala utveckling ses nämligen som en viktig del i ämnet Idrott och hälsa 
där fokus sätts på att eleverna ska utveckla sina sociala sidor såsom att visa hänsyn, kunna 
samarbeta samt att kunna lösa konflikter.103 Tidigare forskning visar att många lärare hävdar 
att en av ämnets viktigare uppgifter handlar om att lära eleverna att samarbeta eftersom 
samarbete är grunden för att man ska kunna fungera i en social gemenskap.104 Majoriteten av 
eleverna i vår undersökning anser att de, genom idrottsundervisningen i Idrott och hälsa A, 
har lärt sig att samarbeta och visa hänsyn till andra människor. Även annan forskning visar på 
ett liknande resultat.105 Detta är inte ett särskilt överraskande resultat. Idrottsundervisningen 
bygger på att samarbeta och på att visa hänsyn. Idrotten inbjuder till kontakt med andra både 
rent fysiskt samt socialt och det måste ofta ske interaktioner med andra för att det ska bli 
någon aktivitet. I inget annat skolämne måste man på samma sätt lära sig att fungera socialt 
tillsammans med andra som på idrottslektionerna vilket visar på idrottens viktiga betydelse. 
Social kompetens är idag en stor tillgång som de flesta människor bör besitta för att klara sig 
bra i dagens samhälle och därmed måste eleverna erbjudas tillfälle att träna upp denna 
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kunskap. Det är därmed glädjande att resultatet visar att målet som beskrivs i styrdokumenten 
uppnås.106 
 
I vår undersökning valde vi att placera medias framställning av olika kroppsideal under den 
sociala aspekten eftersom vi anser att media påverkar samhället i stort vilket i sin tur påverkar 
en individ i den sociala kontext som hon lever i. Undersökningen kring denna fråga pekar på 
en tydlig tendens då 76 % av tjejerna anser att de inte har lärt sig särskilt mycket om hur 
medias framställning av olika kroppsideal påverkar den egna uppfattningen om kroppen. Vårt 
undersökningsresultat stöds av Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering 

av läget hösten 2002 som visar på ett liknande resultat.107 Även om det inte bokstavligt står i 
kursplanen att denna problematik ska ingå är det dock en av de faktorerna som påverkar 
hälsan avsevärt och i kursplanen står det att elever ska lära sig hur olika faktorer påverkar 
hälsa och livsstil.108 Media spelar en så tydlig roll i dagens samhälle och då borde även 
medias effekter på hälsa tas upp i idrottsundervisningen. Ämnet behöver verkligen diskuteras 
för att tydliggöra och förklara för eleverna att man inte behöver vara och se ut på ett visst sätt. 
Alla är vi konstruerade på olika sätt och dagens ideal känns inte normalt.  
 

Den psykiska aspekten 

Nu återstår endast den psykiska aspekten av hälsa och denna beskrivs tydligast i Lpf 94 som 
hävdar att skolan ska bidra till att stärka elevernas tro på sig själva.109 Det är väldigt få elever i 
vår studie som anser att idrottsundervisningen har hjälpt dem till ett bättre självförtroende och 
denna grupp av elever är överrepresenterad av tjejer; 79 % av tjejerna anser att 
idrottsundervisningen inte har hjälpt dem till en bättre självbild. Detta är något att ta i 
beaktande. Som idrottslärare vill man givetvis skapa en miljö där alla elever känner sig trygga 
och där alla vågar tappa fotfästet en stund utan att behöva känna ett misslyckande. Vi vill att 
alla ska känna att de duger som de är, men som vårt resultat visar verkar det inte som 
idrottsundervisningen hjälper eleverna till ett bättre självförtroende: Kanske är 
idrottsundervisningen fortfarande alldeles för utpekande för att eleverna ska känna att de får 
möjlighet att lyckas. 
 
I kursplanen för Idrott och hälsa A står det även klart och tydligt att eleverna ska få ta del av 
stress- och spänningsreglering. Detta känns ytterst aktuellt i dagens alltmer stressiga samhälle 
där allting ska gå fortare och alla ska vara ännu bättre och effektivare. Vår undersökning visar 
dock att det är få elever som anser att de genom idrottsundervisningen har fått goda kunskaper 
om detta.  
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I det stora hela lär sig inte eleverna särskilt mycket om den psykiska aspekten av hälsa. Det 
perspektiv som dock väger upp resultatet är att de flesta eleverna, oberoende av kön, anser att 
de har fått positiva upplevelser av rörelse. 

Orsaker bakom elevernas lärande 
Det finns många bakomliggande faktorer som har inverkan på hur mycket eleverna lär sig av 
idrottsundervisning och undervisning i största allmänhet. Det är omöjligt att i ett sådant litet 
arbete kartlägga alla dessa orsaker. Vi har dock valt att undersöka några orsaker som har 
direkt koppling till idrottsämnet. Dessa handlar om elevernas attityder till idrottsämnet, 
elevernas idrottliga bakgrund, lärarens inverkan på lärandet, idrottsämnets natur samt hur 
detta kan kopplas till elevernas lärstilar.  
 
Majoriteten av eleverna i vår undersökning anser att idrottsundervisningen är rolig och 
åsikterna skiljer sig inte avsevärt mycket mellan könen. Detta stämmer väl överens med andra 
studier som finns beskrivna i detta arbete. Vårt resultat visar även att det är de elever som 
anser att idrottsundervisningen är rolig som lär sig mest av idrottsundervisningen. Även detta 
kan kopplas till vetenskap som hävdar att elevens personliga inställning har stor påverkan på 
förmågan att lära. Det finns alltså ett samband mellan inlärningsförmågan och den personliga 
inställningen.110 Det kan finnas många orsaker till att eleverna uppfattar undervisningen som 
tråkig. En del kanske upplever att idrottsundervisningen är enformig, att de själv inte är 
särskilt duktiga och att idrottsundervisningen blir utpekande. Alla dessa negativa attityder kan 
orsaka att man får en mindre positiv bild av idrottsämnet. Har eleverna negativa känslor 
påverkar detta inlärningsprocessen negativt. På likadant sätt främjas inlärningen om elever 
upplever positiva känslor.  
 
Vidare visar undersökningen att det är få elever som aldrig idrottar på fritiden vilket är ett 
glädjande resultat. Många elever idrottar regelbundet och här syns en skillnad mellan könen 
där 70 % av killarna idrottar regelbundet jämfört med 53 % av tjejerna. Men vilken inverkan 
har idrottandet egentligen på elevernas lärande? Studien pekar på en tendens som innebär att 
de elever som idrottar regelbundet på fritiden är den kategori av elever som lär sig mest av 
idrottsundervisningen. Denna slutsats finner stöd i annan litteratur där elever som inte är 
aktiva på fritiden själv upplever att de lär mindre än sina kamrater som är aktiva på fritiden.111 
De inaktiva eleverna i denna forskning beskriver att de inte känner någon inspiration och att 
de inte får någon chans att visa vad de egentligen kan.112 Detta kan sättas i relation till Björn 
Sandahls avhandling Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans 

idrottsundervisning 1962-2002 som visar att det är de redan idrottande eleverna som i mångt 
och mycket styr idrottsundervisningens innehåll och att de på fritiden inaktiva eleverna har 
mindre att säga till om.113 Om de idrottande eleverna styr lektionernas innehåll är det dessa 
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elever som får möjlighet att utvecklas och visa vad de kan, samtidigt som de inaktiva eleverna 
då känner sig åsidosatta och tappar lusten att lära sig. Det kan också vara så att det är de 
många idrottande eleverna som sätter ribban på idrottsundervisningen och att de andra 
eleverna då inte lär sig något eftersom nivån inte är anpassad för dem.  
 
Eleverna i vår studie anser också att lärarens upplägg av lektionerna var mycket avgörande för 
hur stort deras kunskapsinhämtande blir. Eleverna kan oftast ses som en spegel av sin lärare 
och dennes beteende. Om läraren är positiv, väl förberedd och inspirerande blir eleverna 
förhoppningsvis det också och givetvis tvärtom. En lärare som ser ut att ha tråkigt inspirerar 
inte eleverna vilka lätt kan tappa lusten för aktiviteten. Variation av arbetssätt och aktiviteter 
bidrar förhoppningsvis till att fler elever kan fångas och därmed får chansen till att känna 
rörelseglädje på idrottslektionerna. Detta underlättar deras lärande och att de känner att de gör 
framsteg och utvecklas. 
 
Som vi beskrev tidigare verkar det som om eleverna har ett snävt perspektiv på vad hälsa 
egentligen innebär. Samtidigt anser eleverna att de genom undervisningen har fått väldigt bra 
kunskaper om olika idrottsaktiviteter. Detta kan hänga samman med hur lärare i allmänhet 
lägger upp lektionerna. Tidigare forskning visar att de viktigaste lärdomarna, enligt lärare, 
handlar om den fysiska aspekten av hälsa; att ha roligt genom fysisk aktivitet, att förbättra 
fysiken och att prova på många olika idrottsaktiviteter.114 Vidare visar forskningen att lärarna 
efterfrågar den fysiska ansträngningen.115 Det finns även ytterligare forskning som pekar på 
att ämnet har en stark aktivitetsfokus och att ämnet till stor del handlar om att tillägna sig en 
bredd av rörelse- och idrottsfärdigheter.116 Allt detta är något som faller sig naturligt eftersom 
det är den fysiska aktiviteten som är själva stommen i undervisningen. Det är dock vårt 
antagande att lärarna så gärna vill att eleverna ska möta så många olika idrotter och fysiska 
aktiviteter att den psykiska och sociala biten hamnar i skymundan.  
 
Vi vet även av egna erfarenheter att det eleverna vill göra när de kommer till 
idrottslektionerna är att vara just fysiskt aktiva; de vill röra på sig. Detta stöds även av studier 
gjorda på elever som betonar att eleverna tycker att idrottsundervisningen är rolig och att det 
är själva rörelseglädjen och den fysiska aktiviteten som eleverna uppger som rolig.117 Detta är 
något man själv minns från sin egen gymnasietid; vi ville röra på oss och teoriundervisning 
och annan idrottsundervisning där man inte fick röra på sig var tråkig. Denna önskan av 
eleverna utövar givetvis ett tryck på lärarna och därmed är det just den fysiska aktiviteten som 
präglar idrottsundervisningen. Men kanske skulle en större mängd teori öka elevernas lärande. 
Teorin motiverar i många fall varför man ska röra på sig och vilka effekter som det får i 
kroppen. Genom teorin är det lättare för läraren att verkligen synliggöra olika aspekter av 
hälsa och faktorer som inverkar på hälsan. Idag ställs dock idrottslärarna inför ett stort 
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dilemma; Lärarna får ett alltmer omfattande stoff som ska bearbetas samtidigt som 
undervisningstiden minskas. Detta medför nog att idrottslärarna känner att de vill ägna den 
lilla tid de har till att eleverna ska få röra på sig eftersom det är det eleverna vill göra när de 
kommer till idrottslektionerna. 
 
Lärarens agerande hänger ofta samman med de traditioner som finns inom idrottsämnet. 
Ämnet Idrott och hälsa är nämligen ett praktiskt ämne där eleverna ska lära sig genom att 
delta i undervisningen och arbeta praktiskt. Detta är något som styrks av Mikael Quennerstedt 
och Maria Sundberg som menar att kunskap inom ämnet idrott och hälsa anses ske genom 
görande och att eleven ska vara aktiv.118 Det är det praktiska och situationsbundna arbetet som 
är själva stommen i undervisningen. Detta gör att ämnet skiljer sig avsevärt från traditionella 
och mer teoretiska skolämnen. Idrottsundervisningen handlar väldigt lite om teoretiska 
kunskaper och kopplar man samman allt detta med det faktum att det finns en föreställning 
om att teoretiska kunskaper värderas högre än praktiskt kunnande är det egentligen inte 
särskilt konstigt att elever upplever att de inte lär sig något viktigt av idrottsundervisningen.119 
Vår undersökning tyder på att det inte är särskilt många elever som är fullständigt övertygade 
om att de lär sig något som de har nytta av i framtiden, men däremot har majoriteten en 
positiv inställning till vikten av det de lär sig av idrottsundervisningen. Läser man några av 
elevkommentarerna märker man snabbt att även eleverna i vår undersökning, precis som i 
tidigare undersökningar, framhållet idrottsundervisningens betydelse för deras framtida 
fysiska hälsa. 
 
Lars-Magnus Engström menar att eleverna inte uppfattar Idrott och hälsa som ett ”riktigt” 
ämne just p.g.a. att man inte ”jobbar” på samma sätt som när man exempelvis räknar sida upp 
och sida ner med tal inom matematiken. Eleverna associerar helt enkelt riktiga ämnen med att 
sitta och arbeta i skolbänken och ta del av fakta och teorier som utvecklar deras intelligens.120 
Detta hänger samman med den låga status som idrottsundervisningen har som vi beskrev 
inledningsvis i detta arbete. 
  
Vår undersökning visar vidare att de eleverna som anser att de lär sig bäst genom att arbeta 
praktiskt och aktivt med konkreta uppgifter är de som även lär sig mer av 
idrottsundervisningen. Undersökningen visar även att de som lär sig minst av 
idrottsundervisningen är de elever som anser att de lär sig bäst genom att tänka, läsa och ta åt 
sig teorier och fakta. Eftersom idrottsundervisningen handlar om just praktisk arbete betyder 
det att de elever som lär sig bäst genom att arbeta praktiskt gynnas samtidigt som de som lär 
sig genom att tänka logiskt och genom att ta åt sig teoretisk kunskap missgynnas. Vi anser att 
det i andra ämnen är lättare att anpassa undervisningen efter olika lärstilar så att fler elever lär 
sig. Detta kan t.ex. göras med att blanda teoretiskt arbete med mer praktiska uppgifter. Inom 
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idrottsundervisningen är detta svårare eftersom idrottsundervisningen präglas av just praktiskt 
arbete.  
 
Slutligen har vi ett viktigt perspektiv kvar att diskutera och detta handlar om lärandet utifrån 
ett genusperspektiv. Resultatet i vår studie visar att killar anser att de lär sig mer än vad 
tjejerna anser att de lär sig. Detta gäller främst den fysiska aspekten av hälsa. Undantaget är 
momentet dans och rörelse till musik där tjejerna har lärt sig mycket mer än killarna. Detta 
kan bero på att tjejerna många gånger är bättre på detta moment och därmed förknippar 
kunnande med lärande. Det kan även hänga samman med olika åsikter om vad som är roligt. 
Rapporten Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002 

visar att just dans och aerobics är de populäraste aktiviteterna hos tjejerna samtidigt som 
bollspel hör till den populäraste aktiviteten hos killarna. Detta bidrar till att eleverna som 
tycker att dans och rörelse till musik är roligt, d.v.s. tjejerna, lär sig mer av 
dansundervisningen. Men generellt lär sig killarna alltså mer än tjejerna angående den fysiska 
aspekten och detta kan även förknippas med att det är just bollspel, som är den populäraste 
aktiviteten bland killarna, också är den vanligaste aktiviteten på idrotten.121 Vår underökning 
visar nämligen att fler killar än tjejer anser att de har fått ”bra” eller ”mycket bra” kunskaper 
inom olika idrottsaktiviteter.  
 
Sedan kan man heller inte komma ifrån det faktum att killar tar mer plats i 
idrottsundervisningen genom det är killarna som i högre grad får visa vad de kan på 
lektionerna.122 Detta känns ganska givet eftersom underökningar visar att bollspel är de 
vanligast förekommande aktiviteterna. I dessa aktiviteter kan inte tjejerna och killarna delta på 
samma villkor eftersom killarna rent biologiskt har en större fysisk kapacitet. Detta kan vidare 
ha effekt på hur roligt eleverna tycker att det är och hur mycket de lär sig.  
 

Metoddiskussion 
När vi bestämde oss för att undersöka vad eleverna anser att de lär sig av 
idrottsundervisningen var det givet att vi skulle använda oss av en enkätundersökning för att 
vi skulle få ett någorlunda realistiskt resultat som inte styrdes av ett fåtal informanter. Vi ville 
helt enkelt få en allmän uppfattning. Vi anser också att vårt urval av elever har varit korrekt 
med tanke på syftet. Vi har undersökt elever från tre olika gymnasieskolor, belägna i tre olika 
städer och vi har också sett till att få en jämn könsfördelning bland informanterna.  
 
Är då resultatet generaliserbart till att gälla alla gymnasieelever i hela Sverige? Naturligtvis 
inte; på grund av arbetets storlek och den tid som vi har haft till vårt förfogande har vi inte 
kunnat utföra så många enkäter som skulle behövas för ett mer generaliserbart resultat. 
Resultatet ger oss dock en inblick i hur lärandet i Idrott och hälsa A kan se ut på de svenska 
gymnasieskolorna.  

                                                 
121 Eriksson, et al. Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor, 19 
122 Ibid., 26 
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När man skriver kvantitativa uppsatser brukar man även diskutera begrepp som validitet och 
reliabilitet. Vi anser att innehållet i vår enkät var relevant för vår undersökning. Detta främst 
genom att vi i enkätfrågorna har utgått från vad de gällande styrdokumenten betonar att 
eleverna ska lära sig genom idrottsundervisningen. Även de inledande frågorna har varit 
relevanta för vårt syfte. Vidare har vi utfört undersökningen på ett tillförlitligt sätt eftersom vi 
själv har varit närvarande när eleverna har fyllt i enkäten. Vi har även sett till att alla 
informanter har fått samma information inför studien. En faktor som dock kan ha påverkat 
resultatet negativt är att vissa av skolorna har valt att anordna temadagar som behandlar olika 
hälsofrågor, exempelvis droger, identitet och kost. På det sättet får eleverna kunskap om dessa 
faktorers inverkan på hälsa, men det lärandet hamnar då utanför Idrott och hälsa A. Eleverna 
förknippar då inte detta till att de har erhållit dessa kunskaper genom idrottsundervisningen.  
 

Avslutande kommentar 
Syftet med vårt arbete var att undersöka vad gymnasieelever anser att de lär sig av 
undervisningen i Idrott och hälsa A och om det finns några skillnader mellan vad tjejer och 
killar anser att de lär sig. Syftet var även att undersöka vilka faktorer som kan ligga bakom 
lärandet samt att redogöra för hur elevernas lärande förhåller sig till styrdokument och 
tidigare forskning.  
 
Vår undersökning visar att eleverna i snitt inte får tillräckliga kunskaper i Idrott och hälsa A 
och att målen för kursen därmed inte uppnås. Detta resultat är inte alltför glädjande för oss 
blivande idrottslärare. Vi vill dock inte hävda att resultatet beror på en bristande kompetens 
hos lärarna i Idrott och hälsa A. Det är mer komplext än så. Det finns många bakomliggande 
faktorer som har inverkan på elevernas lärande. En del elever saknar kanske motivation för 
skolan i allmänhet och andra har kanske problem utanför skolan som inverkar på skolarbetet. 
Man kan även fråga sig om vi idrottslärare utnyttjar den tid som vi har till vårt förfogande på 
ett, för lärandet, effektivt sätt. Det bristande lärandet kan också ha sin grund i idrottsämnets 
skoltraditioner där upplägget av idrottslektioner styr vad eleverna lär sig. Kanske kan det även 
vara så att eleverna egentligen lär sig mer än de själv tror. Vi skulle dock även vilja påstå att 
det bristande lärandet även kan förklaras av idrottsämnets låga status i skolan, som vi 
diskuterade i inledningen till detta arbete. Idrott och hälsa är idag ett omfattande ämne om 
man ser till målformuleringarna i kursplanerna, men trots att ämnet ständigt utökas med fler 
moment får ämnet mindre tidstilldelning. Den minskade tidstilldelningen är i sin tur 
avgörande för vilka förutsättningar som existerar för ämnet och vilken status ämnet har i 
relation med andra ämnen.123  
 
Vi som idrottslärarna har en stor utmaning framför oss d.v.s. att hos eleverna skapa ett 
livslångt intresse för hälsa. Detta är ingen lätt uppgift, speciellt inte om idrottsämnets status 
förblir den samma som idag. Det är därför nödvändigt att vi som idrottslärare arbetar för att 
eleverna ska förstå att de faktiskt lär sig något viktigt genom idrottsundervisningen. Kanske 
                                                 
123 Sandahl, Ett ämne för alla?, 258-260 
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tar vi helt enkelt förgivet att eleverna ska förstå detta på egen hand istället för att vara tydliga 
med dem. Det är även viktigt att vi idrottslärare tillsammans arbetar för att stärka ämnets 
anseende som viktig kunskapskälla i skolan. Detta är avslutningsvis något som också 
efterfrågas av forskaren Claes Annerstedt och vi väljer att avsluta detta arbete med 
Annerstedts kommentar i boken Idrottsdidaktisk reflektion: 
 

… om idrottsundervisningen skall kunna överleva i skolan och uppta en adekvat tidstilldelning i 
läroplanen, är det nödvändigt att vi tänker till kring idrottsämnets roll som ett bildningsämne och 
har klart för oss på vilket sätt ämnet bidrar till elevernas bildning.124

                                                 
124 Annerstedt, Idrottsdidaktisk reflektion, 33  
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Bilaga 1 
Enkät om elevers lärande i ämnet Idrott och hälsa 

Vid vilket program läser du:_______________________________  Årskurs:__________ 

Är du:  Kille  □  Tjej  □                  

 

1. Tycker du att idrottsundervisningen är rolig? 

□ Alltid               □ Oftast               □Ibland               □ Aldrig        

 

2. Idrottar du på fritiden? 

□ Idrottar ofta    □ Idrottar ibland    □ Har gjort det förut     □ Idrottar inte alls 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 

 

3. Tycker du att idrottsundervisningen lär dig något som du har nytta av i 
framtiden? 

□ Instämmer helt  □ Instämmer nog   □ Instämmer nog inte   □ Instämmer inte alls 
 
Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

4. Tycker du att lärarens upplägg av undervisningen påverkar hur mycket du 

lär dig av idrottsundervisningen? (D.v.s. val av metoder och innehåll) 

□ Instämmer helt  □ Instämmer nog  □ Instämmer nog inte  □ Instämmer inte alls 

Kommentar:_________________________________________________________________ 

 

5. Människor lär sig på olika sätt. Hur lär du dig bäst? 

□ Genom att reflektera och observera andra 

□ Genom få tänka och läsa. Ta till dig teorier och fakta. 

□  Genom att tänka logiskt, analysera och lösa uppgifter rationellt. Tänka först, handla sedan. 

□ Genom att arbeta praktiskt och aktivt med konkreta uppgifter och projekt.  



   

6. Fysisk aspekt på Idrott och hälsa 
Här nedanför kommer du att få ett antal påståenden angående vad du har lärt dig av 
idrottsundervisningen med fokus på den fysiska aspekten. Hur stämmer dessa 
påståenden enligt dig. 
 
Idrottsundervisningen har gett mig kunskaper om: 
 
a) hur olika fysiska aktiviteter påverkar min hälsa och livsstil. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls  
 
b) olika idrottsaktiviteter. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
c) hur jag ska äta för att må bra. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
d) droger (alkohol, narkotika och rökning) och dess inverkan på kroppen. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
e) hur min kropp fungerar i arbete och vila. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
f) ergonomi. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
g) hur jag ska handla i en nödsituation och utföra första hjälpen 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
h) dans och rörelse till musik. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
i) hur jag kan överleva ute i naturen. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
j) hur jag ska bete mig ute i naturen med hänsyn till allemansrätten. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
k) sambandet mellan fysisk aktivitet och social/psykisk hälsa. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 

 



   

7. Social aspekt på Idrott och hälsa 
Här nedanför kommer du att få ett antal påståenden angående vad du har lärt dig av 
idrottsundervisningen med fokus på den sociala aspekten. Hur stämmer dessa 
påståenden enligt dig. 
 
Genom idrottsundervisningen har jag: 
 
a) lärt mig att samarbeta. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
b) lärt mig att visa hänsyn till andra människor. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
c) förstått sambandet mellan kroppsligt välmående och social trygghet. D.v.s. hur min 
sociala situation med familj och vänner påverkar mitt fysiska välbefinnande. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
d) fått kännedom om medias framställning av dagens kroppsideal och hur den påverkar 
min egen uppfattning? 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 

 
 

8. Psykisk aspekt på Idrott och hälsa 
Här nedanför kommer du att få ett antal påståenden angående vad du har lärt dig av 
idrottsundervisningen med fokus på den psykiska aspekten. Hur stämmer dessa 
påståenden enligt dig. 
 
Idrottsundervisningen har:  
a) gett mig kunskaper om olika metoder för spänningsreglering och stresshantering. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
b) hjälpt mig till en bättre självbild och ett bättre självförtroende. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
c) fått mig att förstå sambandet mellan kroppsligt välmående och psykisk hälsa. 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
d) gett mig positiva upplevelser av rörelse 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 
 
e) lärt mig att tillämpa problemlösning 

□ Mycket bra        □ Bra           □ Sådär         □ Inte alls 



   

Bilaga 2 
Tabellerna bygger på frågorna 6-8 i enkäten och de visar svarsfördelningen, d.v.s. hur stor 

andel av eleverna som kryssade för ett visst alternativ (%) 

Tjej Fysiska aspekter fråga 6.  N = 87 Mycket bra Bra Sådär Inte alls 

Hur olika fysiska aktiviteter påverkar min 
hälsa och livsstil 

20 47 22 11 

Olika idrottsaktiviteter 29 56 11 4 
Hur jag ska äta för att må bra 8 30 36 26 
Droger och dess inverkan på kroppen 13 38 37 12 
Hur min kropp fungerar i arbete och vila 7 41 37 15 
Ergonomi 1 30 44 25 
Hur jag ska handla i en nödsituation och 
utföra första hjälpen 

28 47 11 14 

Dans och rörelse till musik 23 51 25 1 
Hur jag kan överleva i naturen 8 22 31 39 
Hur jag ska bete mig ute i naturen med 
hänsyn till allemansrätten 

3 16 29 51 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och 
social/psykisk hälsa 

8 37 33 22 

 

Kille Fysiska aspekter fråga 6.  N = 78 Mycket bra Bra Sådär Inte alls 

Hur olika fysiska aktiviteter påverkar min 
hälsa och livsstil 

34 34 31 1 

Olika idrottsaktiviteter 35 62 2 1 
Hur jag ska äta för att må bra 26 41 23 10 
Droger och dess inverkan på kroppen 21 21 36 22 
Hur min kropp fungerar i arbete och vila 24 37 35 4 
Ergonomi 14 37 32 17 
Hur jag ska handla i en nödsituation och 
utföra första hjälpen 

14 50 17 18 

Dans och rörelse till musik 9 45 40 6 
Hur jag kan överleva i naturen 14 32 19 35 
Hur jag ska bete mig ute i naturen med 
hänsyn till allemansrätten 

13 25 31 31 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och 
social/psykisk hälsa 

17 58 24 1 

 
 



   

 
 
Kille Sociala aspekter fråga 7. N = 78 Mycket bra Bra  Sådär Inte alls 
Lärt mig att samarbeta 33 46 18 3 
Lärt mig att visa hänsyn till andra människor 31 44 20 5 
Förstått sambandet mellan kroppsligt 
välmående och social trygghet 

15 49 15 21 

Fått kännedom om medias framställning av 
dagens kroppsideal och hur den påverkar min 
egen uppfattning 

15 31 18 36 

 
 
Tjej Psykiska aspekter fråga 8. N = 87 Mycket bra Bra Sådär Inte alls 
Gett mig kunskaper om olika metoder för 
spänningsreglering och stresshantering 

2 23 34 41 

Hjälpt mig till en bättre självbild och ett 
bättre självförtroende 

5 16 34 45 

Fått mig att förstår sambandet mellan 
kroppsligt välmående och psykisk hälsa 

7 37 29 27 

Gett mig positiva upplevelser av rörelse 28 53 11 8 
Lärt mig att tillämpa problemlösning 10 30 36 24 
 
 
Kille Psykiska aspekter fråga 8. N = 78 Mycket bra Bra Sådär Inte alls 
Gett mig kunskaper om olika metoder för 
spänningsreglering och stresshantering 

10 21 36 33 

Hjälpt mig till en bättre självbild och ett 
bättre självförtroende 

5 41 23 31 

Fått mig att förstår sambandet mellan 
kroppsligt välmående och psykisk hälsa 

26 28 33 13 

Gett mig positiva upplevelser av rörelse 36 46 15 3 
Lärt mig att tillämpa problemlösning 17 45 23 15 
 
 
 
 
 
 
 

Tjej Sociala aspekter fråga 7. N = 87 Mycket bra Bra Sådär Inte alls 
Lärt mig att samarbeta 34 45 14 6 
Lärt mig att visa hänsyn till andra människor 37 44 14 5 
Förstått sambandet mellan kroppsligt 
välmående och social trygghet 

17 30 24 29 

Fått kännedom om medias framställning av 
dagens kroppsideal och hur den påverkar min 
egen uppfattning 

9 15 34 42 



   

I följande tabeller har vi jämfört frågorna 1-5 (i enkäten) med elevernas lärande. Medeltalen 
bygger på svarsalternativen i enkätfrågorna. För att vi skulle kunna räkna ut ett medeltal över 
lärandet var vi tvungna att omvandla svarsalternativen enligt följande: 
1= Inte alls 
2= Sådär 
3= Bra 
4= Mycket bra 
 
Ju högre medeltalet är desto större är lärandet  
 
Hur mycket lär sig eleverna av 
idrottsundervisningen i Idrott och hälsa A 
 

Deras lärandet i 
medeltal från 1-4 

Fysisk aspekt 2,46 
Social aspekt 2,63 
Psykisk aspekt 2,32 
 ~ 2,48 
 
Hur mycket lär sig tjejerna av 
idrottsundervisningen i Idrott och hälsa A 
 

 

Fysisk aspekt 2,37 
Social aspekt 2,60 
Psykisk aspekt 2,22 
 ~ 2,39 
Hur mycket lär sig killarna av 
idrottsundervisningen i Idrott och hälsa A 
 

 

Fysisk aspekt 2,56 
Social aspekt 2,64 
Psykisk aspekt 2,49 
 ~ 2,56 
 
 
1. a) De elever som tycker att idrotten 
alltid är rolig 
 

Deras lärandet i 
medeltal från 1-4 

Fysisk aspekt 2,8 
Social aspekt 3,2 
Psykisk aspekt 2,8 
 ~ 3 
 
1. b) De elever som tycker att idrotten 
aldrig är rolig 
 

 

Fysisk aspekt 2,04 
Social aspekt 2,38 
Psykisk aspekt 1,4 
 ~ 1,94 



   

2. a) De elever som idrottar ofta på 
fritiden 
 

 

Fysisk aspekt 2,93 
Social aspekt 2,72 
Psykisk aspekt 2,47 
 ~ 2,7 
 
2. b) De elever som aldrig idrottar på 
fritiden 
 

 

Fysisk aspekt 1,86 
Social aspekt 1,75 
Psykisk aspekt 1,3 
 ~ 1,63 
3. a) De elever som tycker att 
idrottsundervisningen lär dem något som 
de har nytta av i framtiden 

 

Fysisk aspekt 2,8 
Social aspekt 3,1 
Psykisk aspekt 2,8 
 ~ 2,9 

3. b) De elever som tycker att 
idrottsundervisningen inte lär dem något 
som de har nytta av i framtiden 

 

Fysisk aspekt 2,12 
Social aspekt 2,07 
Psykisk aspekt 1,71 
 ~ 1,96 
 
4. a) De elever som tycker att 
idrottslärarens upplägg av undervisningen 
påverkar hur mycket de lär sig av 
undervisningen 
 

 

Fysisk aspekt 2,52 
Social aspekt 2,72 
Psykisk aspekt 2,33 
 ~ 2,52 
 
4. b) De elever som tycker att 
idrottslärarens upplägg av undervisningen 
inte påverkar hur mycket de lär sig av 
undervisningen 
 

 

Fysisk aspekt 1,99 
Social aspekt 1,62 
Psykisk aspekt 1,3 
 ~ 1,63 



   

 
5. a) De elever som lär sig bäst genom att 
reflektera och observera andra 

Deras lärandet i 
medeltal från 1-4 

Fysisk aspekt 2,3 
Social aspekt 2,6 
Psykisk aspekt 2 
 ~ 2,3 
5. b) De elever som lär sig bäst genom att 
tänka och läsa. Tar till sig teorier och 
fakta 

 

Fysisk aspekt 2,1 
Social aspekt 2,4 
Psykisk aspekt 1,5 
 ~ 2 
5. c) De elever som lär sig bäst genom att 
tänka logiskt, analysera och lösa uppgifter 
rationellt. Tänka först, handla sedan 
 

 

Fysisk aspekt 2,4 
Social aspekt 2,6 
Psykisk aspekt 2,4 
 ~ 2,5 
5. d) De elever som lär sig bäst genom att 
arbeta praktiskt och aktivt med konkreta 
uppgifter och projekt 
 

 

Fysisk aspekt 2,6 
Social aspekt 2,7 
Psykisk aspekt 2,4 
 ~ 2,6 
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