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ABSTRAKT 
 
Det huvudsakliga syftet med detta arbete har varit att jämföra svenska och 
amerikanska elever och deras attityd till idrott, hälsa samt ämnet idrott och hälsa. Jag 
har valt att fokusera mig på elever i nionde klass. För att uppnå mitt syfte har jag 
forskat kring ungdomars hälsovanor, idrottsvanor samt om skolämnet idrott och 
hälsa. Jag har gjort en kvantitativ studie där jag har genomfört en enkätstudie. De 
som har fyllt i enkäten är elever i nionde årsklass i både Sverige och Amerika. Syftet 
med enkäterna var att kunna göra en jämförelse mellan de båda länderna för att se 
om det finns någon större skillnad mellan de olika elevernas vanor. Resultatet av min 
studie har visat att det finns skillnader mellan de olika länderna inom en viss del av 
frågorna, en av dessa skillnader är elevernas attityd till skolidrotten. Dessa resultat 
har jag tagit fram med hjälp av chi2 metoden. 
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1. INLEDNING 
 
Idrott och motion är en viktig del i vårt liv. Om vi utövar idrott eller motion så 
behåller vi vår hälsa bättre, men vet alla om det? I mitt arbete har jag valt att göra en 
mindre undersökning om ungdomars attityder till ämnet idrott och hälsa samt deras 
livsstil. Ämnet i sig är intressant för mig med tanke på att jag är blivande 
idrottslärare och jag tycker personligen att det är väldigt lätt att komma ifrån idrotten 
efter den obligatoriska skoltiden. Andra uppfattningar kan vara att ungdomar blir 
tvungna att välja vilken sport de vill fortsätta med på sin fritid. De blir tvungna och 
välja om de vill satsa eller inte, även detta kan leda till att ungdomar slutar med 
idrott utöver skoltiden. Jag har valt att undersöka elever i år nio, anledningen till att 
jag väljer elever i nionde klass är att det är deras sista år inom den obligatoriska 
skolan.  
 
Undersökningen har genomförts i Amerika och i Sverige, för att se om det fanns 
någon skillnad mellan eleverna i de olika länderna. Min slutpraktik gjordes i 
Sayville, NY, USA vilket har gjort att jag har haft möjligheten att undersöka en liten 
del av amerikanska ungdomar. Frågor som intresserade mig var bland annat; Hur 
många elever som utövar idrott utöver skolidrotten, vad eleverna gör för att behålla 
sin hälsa, vad elever har för attityd till idrotts lektioner samt hur de hanterar alkohol, 
rökning och matvanor? 
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2. BAKGRUND 
 
2.1 Ämnet Idrott och hälsa i Sverige 
Under denna punkt kommer jag att redogöra för hur skolämnet idrott och hälsa ser 
ut ur ett historiskt perspektiv samt hur det ser ut idag. 
 
2.1.1 Skolämnet idrott och hälsa ur ett historiskt perspektiv.  
Året 1807 träffar vi på begreppet gymnastik vid läroverk, men gymnastiken skulle 
endast bedrivas på raster.1 
 
Skolordningen från 1807 föreskrev kroppsövningar i hälso- och kroppsutvecklande 
syfte, med andra ord så gällde det att ”kliva, hoppa, voltigera, simma med mera” under 
lediga stunder och lärares tillsyn. Det talades även om gymnastiska anstalter, som 
skulle möjliggöra dessa övningar. I och med detta så hade begreppet gymnastik 
uttryckligen lanserats i svensk skollagsstiftning, även tidigare skolbestämmelser 
föreskrev kroppsövningar, därför får skillnaden inte överdrivas. Det var år 1813 som 
Per Henrik Ling (1776-1839) fick tillstånd och tog initiativ till att grunda gymnastiska 
centralinstitutet (GCI), genom statsmakternas beslut. Ling hade i sitt ursprungliga 
förslag till en sådan anläggning bland annat anfört: 
 
”Syftningen af en Gymnastisk inrättning i Stockholm, skall blifva (utom samtelige Elevers 
fullkommande i Gymnastiska öfningar) att bilda af de skickligaste sujetter/aktörer/Lärare, 
tjenlige att till Landsorterne sprida denna slags undervisning.”2 
 
Från statsledningens sida hade man ett intresse av att vidga både den allmänt 
medborgerliga utbildningen och militärutbildningen. Det här riktade i Sverige 
liksom i andra länder uppmärksamheten på skolan och dess undervisning. 
Linggymnastiken blev statens medel att tillgodose kroppen, den fysiska förmågan, i 
skolundervisningen. GCI tillkom för att tillhandahålla kompetenta lärare för detta 
syfte.3 
 
Enligt vår svenske gymnastikfader Ling skulle alla kunna vara med i 
linggymnastiken, träningen skulle inte vara inriktad på prestation utan den skulle 
befrämja hälsan. Här handlade det inte om att jämföra sig mellan varandra 
prestationsmässigt utan det viktiga var att fokusera sig på sin egen hälsa. Fram till 
mitten av 1900 talet var den lingska gymnastiken nästan helt dominerande för all 
skolgymnastik och för all frivilliga gymnastik.  Idag är i praktiken linggymnastiken 
död.4 
 
Svensk folkskola infördes 1842 och då stod gymnastiken på schemat, många skolor 
saknade dock lärare, lokaler och material. Övningarna var ofta stela och 
”militäriska”. Inom en tid blev övningarna mjukare och skolorna började undervisa 

                                                 
1 Ljunggren J (1999) 
2 Blom A, Lindroth J (1995) s133 
3 Blom A, Lindroth J (1995)   
4 Annerstedt C (1991) 
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barnen i ämnet hälsolära. Vid sekelskiftet hade eleverna i skolan gymnastik sex 
dagar i veckan. 5 
 
Balck var något av en uppkomling som inte riktigt drog jämt med linganhängarna. 
Balck var även intresserad och engagerad i den ”nya moderna tävlingsidrotten” 
Inom skolan har det stått gymnastik på schemat ända fram till läroplanen för 
grundskolan (Lgr 80) i läroplanerna, men nu ser vi gymnastik som en gren inom 
idrotten. Balck gav kroppskulturen en bredd och han skapade ett större föreningsliv i 
Sverige. Balck är ofta kallad den svenska idrottsrörelsens fader. 6 
 
Fram till år 1919 heter ämnet gymnastik i skolan, därefter heter det gymnastik med 
lek och idrott. 1962 års läroplan tog tillbaka namnet gymnastik och det är först i 1980 
års läroplan som ämnet heter idrott. Idag heter ämnet idrott och hälsa och det har 
varit så sedan 1994 i läroplanen.7 
 
2.1.2. Skolämnet idrott och hälsa idag. 
Utifrån det svenska styrdokumentet, läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 
94) så är ämnets syfte och roll att utveckla barns kunskaper om hur kroppen fungerar 
och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och 
psykiskt välbefinnande. I ämnet idrott och hälsa är det meningen att eleverna ska 
utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga. Det ska även ges kunskaper om 
livsstilens betydelse för hälsan. Eleven skall även utveckla en god kroppsuppfattning 
och stimuleras till ett intresse för regelbunden fysisk aktivitet som kan bli bestående. 
Skolan har även som mål att sträva efter att eleven skall utveckla och fördjupa sin 
rörelseförmåga, utveckla förmågan att leka, försöka få eleverna att motionera och 
idrotta på egen hand. Eleven skall även lära sig att leda aktiviteter, få inblickar i 
idrottens och friluftslivets historia samt utveckla sina kunskaper om hur de ska 
handla i nöd- och katastrofsituationer. 
Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll, kärnan i det hela är idrott, lek och 
allsidiga rörelser utformade på så vis att alla skall kunna delta oavsett fysiska eller 
andra förutsättningar. Eleverna skall även kunna erhålla upplevelser och 
erfarenheter och kunna utvecklas på deras egna villkor.  I grund och botten är det ett 
hälsoperspektiv som innefattar både fysiskt och psykiskt som välbefinnande. Under 
hela grundskoletiden skall eleverna ha 500 idrottstimmar. I slutet av nionde skolåret 
så skall eleven ha uppnått mål som att förstå sambandet mellan mat, motion och 
hälsa, kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 
rörelseuppgifter. Eleven skall även kunna forma och genoföra aktiviteter för egen 
motion, kunna orientera sig i okända marker, äga kunskap om livräddning och första 
hjälpen och avslutningsvis äga kunskap om vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan 
bedrivas på ett vanligt sätt.8 
 
 
 
                                                 
5 Johansson B m.fl. (1994) 
6 Sveriges Centralförening (1997) 
7 www.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1118.pdf (5/5 -04) 10:26 
8http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=387
2&extraId=2087  (15/4-04) 08:24 

http://www.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1118.pdf
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2.2 Ämnet idrott i USA  
Under denna punkt går jag igenom den amerikanska läroplanen för skolämnet idrott 
och hälsa. 
 
2.2.1 Utifrån läroplanen för 8e – 10e året 
I det amerikanska idrottsprogrammet vill lärarna betona aktivt levande genom 
deltagande i en balanserad variation av rörelseupplevelser. I år nio ska eleverna 
använda tio procent av undervisnings tiden till idrott, men det kan variera beroende 
på olika skolor beroende på lokaler, utrustning och tillgångar till båda. Principerna 
att lära sig för eleverna består av att eleven måste vara aktiv för att lära sig, elever lär 
sig på olika sätt och på olika nivåer, att lära sig är både en personlig samt en grupp 
process. Målet med idrottsämnet är att ge varje elev möjlighet till att utveckla sin 
livskvalité genom aktivt levande. Medvetenheten i amerikanska skolor om hur pass 
viktigt det är att förbereda barn och ungdomar med meningsfulla och underhållande 
rörelse upplevelser är viktigt.  Rörelse och lek är centrum av barnens liv, granskande 
till alla aspekter av deras uppväxt och utveckling. Ett idrottsprogram skänker 
möjligheter för alla elever att bli fysiskt aktiva regelbundet och att utveckla 
uppskattning för och att få glädje av rörelse i följande kategorier: alternativ miljö 
aktiviteter, dans, lekar, gymnastik, och individuell och grupp aktiviteter. 
Utomhusaktiviteter i en naturlig miljö är uppmuntrande. Den unika 
lärningsmöjligheten i idrott tillåter alla elever att få kunskaperna som behövs för att 
förhöja deras kvalité av livet genom ett aktivt liv – ett sätt att leva som värderar 
fysisk aktivitet som en grundläggande del i livet. Idrottsprogram är strukturerade så 
att varaktigheten, intensiteten och variationen av aktiviteter motiverar eleverna till 
att möta deras individuella behov. När det är passande deltar eleverna i val av 
aktiviteter från alla rörelse kategorier. Betydelsen för lärarna i idrottsämnet är att; 
gynna utvecklingen för positiva attityder, gynna aktivt deltagande, åtgärda problem 
lösnings färdigheter, känna igen olikheterna i elevers intressen, förmåga och 
utvecklingsnivåer samt utveckla personlig och karriär utvecklings färdighet. 9    
 
2.2.2 Läroplans modeller för idrott i USA 
I USA jobbar de med olika motoriska färdigheter samt lekmodeller i läroplanen för 
idrott. Sammanlagt så arbetar amerikanarna utifrån sju olika modeller. 
Mångaktivitets är en modell som är väldigt populär på låg och mellanstadiet, målet 
med den modellen är att utsätta eleverna för många olika aktiviteter och aktivt 
deltagande i allmänhet. Under ”high school”, däribland nionde klass, arbetar 
idrottslärarna med övriga modeller. Sportutbildningsmodellen går ut på att hjälpa 
eleverna att bli skickliga sportsdeltagare och bra sportspersoner. Tävlingsuppnåelse 
modellen är upplagd för att framhålla vinnare och att vinna. I en del extrema fall så 
resulterar den här framhållningen i regler, våld och ibland värre. Den fjärde 
modellen är fitness modellen, lärarna jobbar då för att eleverna skall försöka hålla sin 
kropp i form. Lärarna jobbar även med självförtroende och en moral 
utbildningsmodell, den sistnämnda modellen går efter en undersökning från (1986) 
som föreslår en annan modell för den personliga – sociala utvecklingen. 

                                                 
9 http://www.bced.gov.bc.ca/irp/pe810/intr8-10.htm (18/4-04) 13:10 

http://www.bced.gov.bc.ca/irp/pe810/intr8-10.htm
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Lärarna arbetar även för att eleverna skall lära sig att ta ansvar för sin kropp, den 
modellen kallas för ansvars modell. Avslutningsvis så har de, övriga personliga – 
sociala utvecklingsmodellen. Alla dessa modeller utövas på idrotten till viss del i 
nionde skolåret. 10 
 
2.3 Definition av idrott 
Idrott definieras som ”ansträngande kroppsövningar avsedda att öka kroppens 
prestationsförmåga med eller (ofta) utan redskap; oftast med tävlingsinslag”. 11 
 
En annan definition av idrott är ”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna 
prestera mera, ha roligt och må bra” 12  
Det här begreppet skiljer mellan tävlingsidrott, där ”prestationsförbättring och goda 
tävlingsresultat är vägledande”, och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott där 
”trivsel och välbefinnande är normgivande medan prestation och resultat är av 
underordnad betydelse”. Här framgår alltså att den sistnämnda definitionen av 
idrott är bredare än den första och den inkluderar såväl rekreations, motions- som 
tävlingsidrott.13 Jag har valt att följa den senare definitionen för att den är bredare. 
 
 
2.4 Idrott och motion 
Det borde vara lika naturligt att motionera varje dag som att borsta tänderna. En 
person i allmänhet behöver inte klä om och bli svettig för att motionera, en 
promenad till jobbet är bra form av daglig motion. Om någon åker buss kan 
personen i fråga hoppa av några hållplatser tidigare och promenera sista biten. 
Efteråt känns det bra. Som nämnts tidigare så finns det många positiva saker med att 
träna och motionera, de fysiska egenskaper som att hjärtats muskelkraft ökar, 
muskelmassan ökar och blodvolymen ökar. Den sociala delen som att träffa 
kompisar och ha roligt. Även delen då du tar hand om dig själv, som att du får 
avkoppling och omväxling, du stressar av och en god fysisk form påverkar starkt det 
psykiska tillståndet. Du orkar även med mera både psykiskt och fysiskt i skolan, 
jobbet och på fritiden och du skaffar dig ett bättre självförtroende, i de flesta fallen.14  
 
2.5 Definition av hälsa 
Det finns många olika definitioner av ordet hälsa, enligt ”WHO:s definition innebär 
hälsa fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom.”15 
 

                                                 
10 Hellison D, Templin T (1991) 
11 Nationalencyklopedin (1996) s.30 
12www.rf.se (19/5-04) 12:20 (stadgar 2001) 
13ibid 
14 Johansson B m.fl. (2002) 
15 http://www.stm.fi/Resource.phx/sve/ansva/inter/who/index.htx (20/5-04) 11.00 
 
 
 
 
 
 

http://www.stm.fi/Resource.phx/sve/ansva/inter/who/index.htx
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Inom traditionell sjukvård har ordet hälsa vanligen definierats som frånvaro av 
sjukdom. Denna korta definition kom att utvecklas av World Health Organisation 
(WHO) som istället kom att betona ordet hälsa mer som välbefinnande eller 
livskvalitet. Hälsa definieras därför som individens egen bedömning av sitt 
hälsoläge.  Fem hälsodimensioner har identifierats: fysisk hälsa, psykisk hälsa, social 
funktion, rollfunktion, t ex i arbete och fritid samt allmän, världsomfattande 
bedömning av hälsoläget. 16 
 
Ytterligare ett hälsobegrepp från kulturdepartementet definierar begreppet folkhälsa 
som ”Befolkningens hälsa, en summa av individernas hälsa där hälsa dels är en upplevelse av 
välbefinnande dels en förmåga till handling.”17 
 
2.5.1 Varför är det viktigt med hälsa? 
”Förr jobbade vi ihjäl oss – nu ‘vilar’ vi oss till döds”.18 
 
Dagens människa är resultatet av flera miljoner års utveckling, människan är byggd 
för rörelse. Våra förfäder jagade och samlade föda under en stor del av dagen och på 
den tiden var fysiska ansträngningar ett måste för att man skall överleva.  Människan 
hade långa dagar, tunga arbeten, inga bilar och ingen TV att koppla av vid. Vi 
behövde hugga ved och bära in vatten för att klara vår dagliga försörjning.  Man 
skulle då kunna tro att vår kropp mår bättre idag, när vi inte utför tungt 
kroppsarbete. Vi sitter stilla i skolan och på jobbet, vi åker buss, bil, tunnelbana och 
när vi kommer hem sätter vi oss framför datorn eller TV: n. 19 
 
När man är ung är det viktigt att belasta skelettet genom fysisk aktivitet så att 
benvävnaden skall växa sig stark, med andra ord så lönar det sig att motionera. Så 
fort musklerna börjar användas svarar de med att växa och bli starkare och du 
bygger upp ett eget skydd och stöd för dina leder. Du får också bättre balans och din 
rörlighet blir bättre. Din viktigaste muskel är hjärtat och precis som alla andra 
muskler så blir hjärtat starkare och effektivare när man är rätt tränad och behöver 
inte lika många sammandragningar för att pumpa runt blodet i kroppen. De som 
motionerar drabbas inte alls lika ofta av hjärt- eller kärlsjukdomar – jämfört med dem 
som inte rör på sig. All fysisk aktivitet där pulsen ökar förbättrar konditionen, vilket 
gör att man orkar mer. Du kan vara aktiv under en längre tid och du kan hålla ett 
högre tempo. Ett tydligt tecken är att man märker att man är mindre trött under 
dagen och man sover bättre på natten. Din ämnesomsättning förbättras när du tränar 
och kroppen kan bättre tillgodogöra sig näringsämnen och energi av det du äter och 
förbränningen kan höjas. Finns det mycket fett till övers så kan det märkas hur det 
minskar. Ditt immunförsvar förbättras också i och med att du tränar, 
motståndskraften mot infektioner förbättras och du blir inte förkyld lika lätt. Motion 
påverkar också din psykiska hälsa i positiv riktning. De som motionerar regelbundet 
upplever inte depressioner, ilska, stress och andra störningar lika ofta som de som 
inte motionerar. Det skrivs även att man blir yngre av att motionera eftersom 

                                                 
16 Norling I (1996)  
17 Kulturdepartementet, Ds 1999:78 
18 Larsson H, Bergström P (2002) s.7 
19 Larsson H, Bergström P (2002) 
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kroppens fysiska ålder sänks när du tränar hjärtat, musklerna, vävnaderna och 
lungorna20.  
 
Det finns olika grupper och individer i samhället som har olika värderingar och 
livsstilar. En del utvecklar en egenvård med bra hälsa och livskvalitet medan andra 
utvecklar en livsstil med hög risktagning. Men risktagning så menas användning av 
alkohol, narkotika och tobak som medför stora samhällsekonomiska konsekvenser.21  
 
 
2.6 Ungdomars alkohol, tobaks och matvanor 
  
2.6.1 Alkohol 
I Sverige så visar undersökningarna att skolungdomars alkoholvanor var relativt 
oförändrade under 1970-talet, den enda förändringen man såg var att flickorna i år 
nio ökade konsumtionen av alkohol. Under 1980-talet såg man en kraftig minskning 
av alkoholkonsumtionen hos flickorna, den minskade från 56 till 23 procent. I början 
av 1990-talet har man kunnat se en svag uppgång av antalet alkoholkonsumenter, 
även konsumtionen av folköl, starköl samt sprit har ökat. I 1999 års undersökning av 
ungdomars alkoholkonsumtion som Centralförbundet för Alkohol och 
Narkotikaupplysning, (CAN), har gjort visar det att 76 procent av år nio elever är 
alkoholkonsumenter. Den dominerande drycken i riket är alkoläsk och cider. 
Intressant är även konsumtionen av hembränt, som fjorton procent av eleverna i år 
nio uppger att de har druckit vid minst fem tillfällen. Enligt undersökningen så 
tycker ungdomarna att det är lättast att få tag på starköl, hembränt kommer på andra 
plats. Det är oftast kompisar eller kompisarnas syskon som främst är de som förser 
ungdomarna med alkohol enligt undersökningen. På redovisningen av 
högkonsumtion så visar den att det var 22 procent av eleverna i år nio som uppgav 
att de någon eller några gånger i månaden drack sex burkar folköl eller motsvarande 
alkoholmängd.22 
 
I USA skriver forskarna att 40 procent av pojkarna i nionde klass dricker alkohol och 
41 procent av flickorna likaså. Det är 22 procent av de pojkarna som ägnar sig 
intensivt åt att dricka alkohol och 20 procent av flickorna. Forskarna skriver att de 
har upptäckt att flickorna vill vara som pojkarna så de dricker för att få umgås med 
pojkarna. De skriver även att flickorna har press på sig när det gäller sex och att 
alkohol är en stor hjälp till att våga.23 
 
2.6.2 Tobak   
Antalet rökare i årskurs nio i Sverige minskar, det visar CAN:s rapport Skolelevers 
drogvanor 2003. Bland pojkar i år nio så minskade andelen från 25 procent år 2002 till 
20 procent år 2003. Daglig rökarna minskade från sex procent till fem procent. Bland 
flickorna i samma årskurs minskade rökarna från 34 procent till 30 procent och 
daglig rökarna från tolv till tio procent. I denna undersökning har 5 226 elever i år 

                                                 
20 Ibid.  
21 Norling I (1996) 
22 http://mars.hhj.hj.se/hhj_sql/luppen/files/alkvanor_hogstadie_foraldrar.pdf (16/5-04) 13:50 
23 http://www.usatoday.com/educate/ondcp/lessons/Activity3.pdf (16/5-04) 14:30 

http://mars.hhj.hj.se/hhj_sql/luppen/files/alkvanor_hogstadie_foraldrar.pdf
http://www.usatoday.com/educate/ondcp/lessons/Activity3.pdf
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nio deltagit. Hälften av de daglig rökande pojkarna i år nio rökte mellan sju och 16 
cigaretter om dagen, fyra procent rökte mer än 20. Bland flickorna rökte 56 procent 
mellan sju och 16 cigaretter om dagen och endast en procent rökte mer än 20. Hela 83 
procent uppger att de köper cigaretterna i kiosker, det mest tillgängliga ställena är 
när-och jour butiker. 24 
 
Det har gjorts en undersökning i den amerikanska delstaten Massachusetts där 679 
skolelever i åldrarna 12-15 år har deltagit. Den visar att barn och ungdomar kan bli 
beroende av nikotin på bara några veckor genom att blossa på en cigarett då och då. 
Ungdomarnas genomsnitts ålder var 13 år då undersökningen påbörjades för att 
fortsätta i 30 månader. Deltagarna intervjuades i detalj om sin rökning vid åtta olika 
tillfällen, av 332 elever som någon gång hade provat på att röka, om så bara en puff, 
hade 40 procent symptom på nikotinberoende. Av 237 som hade dragit halsbloss 
hade 54 procent beroendesymptom. För flickorna tog det högst tre veckor från första 
blosset till de var beroende. Av pojkarna var hälften beroende efter sex månader efter 
att ha rökt lite då och då. 25 
 
 
2.6.3 Mat 
En rikstäckande enkätundersökning från 1994 och 1996 av måltidsvanor, visar att ca 
två tredjedelar av ungdomarna i Sverige på vardagarna äter lagad mat till både lunch 
och middag. Av pojkarna var det 65 procent och 50 procent av flickorna uppger att 
de brukar äta skollunch varje dag, medan 26 respektive 33 procent äter skollunch 3-4 
gånger per vecka. Var tionde elev hoppar regelbundet över frukosten på vardagarna. 
Elever som äter en bristfällig frukost eller ingen frukost hoppar oftare över 
skollunchen och äter mer sällan lagad mat till lunch än elever som äter en mer 
ordentlig frukost. Bland elever med bristfällig frukost och skollunch vanor är också 
rökning, användning av alkohol och droger samt skolk och sämre trivsel i skolan 
vanligare. 26 
 
I USA är det två tredjedelar av flickorna i åldern 14-15 år som vill gå ner i vikt, även 
fast det är bara 14 procent av dem som är överviktiga. Resultat från undersökningen 
”Unga människor 2001” visar också att det är en stor summa av eleverna som missar 
olika måltider. Över en femtedel av flickorna i åldern 14-15 hade inte ätit något till 
frukost på den dagen då undersökningen skedde. Femton procent av dem hade 
hoppat över lunchen dagen före. Undersökningen visar oroväckande hur ungdomar 
i åldern 14-15 år utvecklar ett dåligt förhållande till maten.27 

 
2.7 Definition av attityd 
I nationalencyklopedin definieras termen attityd som inställning till en viss person 
eller företeelse. Man har en attityd mot eller till någon eller något. I 
nationalencyklopedin framkommer det att termen attityd har använts inom 

                                                 
24 http://www.tobaksfakta.se (16/5-04) 12:40 
25 http://www.tobaksfakta.org (16/5-04) 12:21 
26 http://www.slv.se/default.asp?FrameLocation=/templatesSLV/SLV_Page____6058.asp (16/5-04) 
10:00 
27 http://www.sirc.org/articles/yp2000.shtml (20/5-04) 13:23 

http://www.tobaksfakta.se
http://www.tobaksfakta.org
http://www.slv.se/default.asp?FrameLocation=/templatesSLV/SLV_Page____6058.asp
http://www.sirc.org/articles/yp2000.shtml
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vetenskapen sedan 1800-talet. Darwin (den berömda beteendevetaren) använde 
uttrycket attityd för att beskriva människors och djurs känslouttryck i form av 
kroppsställningar, gester, miner och läten och därmed definierades attityd som något 
yttre observerbart.28  
 
Detta utvecklades av George Mead (1863-1931), amerikansk socialpsykolag och 
socialfilosof.29  
 
Mead ansåg att de attityder som individen möter från den sociala omvärlden bidrar 
till utvecklingen av unika intellektuella förmågor. Idag används termen attityd inom 
socialpsykologin och andra socialvetenskaper för en bestående uppfattning som har 
byggts genom erfarenheter och som visar att en person tar ställning för eller emot 
något. Varje attityd har tre komponenter, kognitiva (intellektuella eller 
kunskapsmässiga), affektiva (emotionella) och intentionella (handlingsriktad).30  
 
Den kognitiva attityden kan grunda sig på direkt observation eller på egna 
erfarenheter. Den affektiva komponenten grundar sig på känslor och värderingar. 
Avslutningsvis, den intentionella komponenten som bestäms av de kognitiva och 
affektiva komponenterna. 31 
 
De tre komponenterna behöver inte alltid samstämma, ibland upplever individer en 
inre oenighet mellan komponenterna. Den oenigheten leder till att människornas 
handlande inte alltid styrs av den kunskap eller de känslor de känner. 32 
 
Ett exempel kan vara att människor vet att det är farligt att röka, men gör det ändå. 33 
 
Attityder kan skapas på tre olika sätt, det kan skapas omedvetet vilket innebär att 
man imiterar andras attityder. Attityder kan skapas på ett medvetet sätt, man 
identifierar sig med andras attityder och gör dom till sina egna. Integration är det 
tredje sättet att skapa attityd på, då kopplar man ihop de tre olika attityderna, 
kognitiv, affektiv och intentionell. Integrerade attityder är ofta bestående och 
utvecklas genom identifikation med en grupp. Attityden blir mer självständig och 
bestående fast man bryter med gruppen.34  
 
2.8 Tidigare forskning 
 
2.8.1 Elevers inställning till skolämnet idrott och hälsa i Sverige 
De flesta elever i år nio tycker att ämnet idrott och hälsa är intressant, intresset är 
dock högre hos pojkar än hos flickor. Omkring två tredjedelar av eleverna anser att 
det är för lite tid för ämnet i skolan. Ändå är det nästan 14 procent av eleverna som 
anger att de ofta är frånvarande från lektionerna. Cirka 34 procent av de elever som 
                                                 
28 http://infoweb.unit.liu.se/lenastrindlund.pdf?node=98658 (15/6-04) 11:44 
29 www.ne.se (15/6-04 )11:43 
30 http://infoweb.unit.liu.se/lenastrindlund.pdf?node=98658 (28/5-04) 14:40 
31 Carlson & Buskist (1997)  
32 Permer & Permer (1989) 
33 http://www.tobaksfakta.org (17/5-04) 14:20 
34 Bunkholt V (1991) 

http://infoweb.unit.liu.se/lenastrindlund.pdf?node=98658
http://www.ne.se
http://infoweb.unit.liu.se/lenastrindlund.pdf?node=98658
http://www.tobaksfakta.org
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har deltagit i denna studie deltar i ämnet idrott och hälsa bara för att få betyg, medan 
66 procent deltar för att det är roligt.  
Omkring hälften av eleverna är alltid med och blir andfådd eller svettig nästan varje 
gång. I deltagandet finns en stor könsskillnad i det att flickorna deltar i mindre 
utsträckning. I det nionde året är det var fjärde flicka som oftast är med men rör sig 
inte så mycket, detta kan jämföras med tre procent av pojkarna i samma skolår. Att 
ha kunskaper i ämnet idrott och hälsa som anses viktigt för att skapa en meningsfull 
fritid håller 66 procent av eleverna med om, och 34 procent av eleverna instämmer 
lite eller inte alls. Vad tycker då eleverna är viktigt med ämnet idrott och hälsa? De 
flesta anser att det är mycket viktigt att röra på sig, eleverna i grundskolan lyfter 
även fram samarbete mellan varandra. Det framkommer även som viktigt att skaffa 
ett bättre självförtroende, få känna att kroppen duger, prova på många 
idrottsaktiviteter samt att få springa av sig. Drygt var tredje elev känner att de får 
lust att röra på sig på fritiden i samband med lektionerna i idrott och hälsa, detta 
gäller dock oftare pojkar än flickor.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 www.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1118.pdf (5/5 -04) 09:30 

http://www.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1118.pdf
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med min studie är att få en förståelse för amerikanska och svenska elevers 
attityder till idrott, hälsa samt ämnet idrott och hälsa i år nio.  
 
Utifrån mitt syfte har följande frågeställningar uppstått;  
 
Hur sköter eleverna sin hälsa när det gäller mat, tobak och alkoholvanor? 
Hur sköter de sin fysiska hälsa, rörelse/motion på fritiden? 
Utövar eleverna idrott utöver skolidrotten? 
Hur känner eleverna för skolidrotten? 
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4. METOD 
 
4.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ 
Utifrån syftet med studien är det viktigt att tänka på vilken metod man skall 
använda sig av, för att få med så många elever som möjligt har jag valt att använda 
mig av en enkätundersökning. En enkätundersökning gör det lättare att 
sammanställa resultatet. Detta leder till att min studie är kvantitativ. 
Med en kvantitativ studie menas att det är frågan som ska besvara mängden, hur 
mycket det finns av något. Kvantitativa undersökningar undersöker hur mycket eller 
hur många, men för att bestämma det så måste man dessutom göra en klassificering. 
Frågorna kan vara formulerade på följande vis ”hur många eller hur mycket finns 
det av det eller det?”. Om egenskaperna inte är mätbara, finns det inte någon 
möjlighet att göra en kvantitativ studie, det vill säga en fråga som, ”hur känns det att 
gå barfota i sanden”?, går inte att besvaras genom mätning. 
En studie kan även vara kvalitativ, en kvalitativ studie står för att man är intresserad 
av hur något är beskaffat, det vill säga vilken natur eller vilka egenskaper något har.  
Inom kvalitativa studier så kan man även här avgränsa olika steg man måste avverka 
för att undersökningen skall bli vetenskaplig och få trovärdighet. I kvalitativa studier 
gör man också urval, men kan från början inte bestämma vilka som skall ingå i 
urvalet. Oftast måste man börja med att intervjua eller observera några och sedan 
bestämma vilka som får delta utifrån vad observatören/intervjuaren har lärt sig.  
Kvantitativa undersökningar söker alltså den numeriska relationen mellan mätbara 
egenskaper, man försöker isolera egenskaper, och finna kvantifierbara samband 
mellan dem. Med kvalitativa undersökningar försöker man nå en förståelse för en 
livsvärld människor har, de sätt de ser på sig själva och på sin relation till 
omgivningen. 36 
 
4.1.2 Försökspersoner 
Den datainsamling som studien grundar sig på är enkäter, studien behandlar flickor 
och pojkar i den nionde års kursen. 30 enkäter är utdelade i Sayville, New York, USA 
och 120 enkäter är utdelade på en högstadieskola i Sverige. Sammanlagt har jag delat 
ut 150 enkäter varav hela undersökningsgruppen bestod av 79 pojkar och 71 flickor. I 
Sverige har 64 pojkar och 56 flickor besvarat enkäten och i USA har 15 pojkar samt 15 
flickor besvarat enkäten. 
 
4.1.3 Urval 
Selektionen i Sayville, NY, USA gjordes efter ett bekvämlighetsurval, 
bekvämlighetsurval görs när man helt enkelt väljer de elever som finns tillgängliga.37  
 
Urvalet gjordes på grund av att det var väldigt svårt att få komma in på skolor och 
dela ut enkäter, rektorerna oroade sig för vad som skulle tas fram utifrån enkäterna. 
Så jag fick dela ut enkäter till bekantas barn som i sin tur delade ut enkäterna till sina 
vänner. I Sverige valde jag en specifik skola och alla deras elever i nionde klass, för 
att inte behöva göra ett urval av eleverna.  

                                                 
36 Hartman, J (1998) 
37 Ibid  
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4.1.4 Bortfall 
Det var endast sex procent av eleverna som inte svarade på en fråga i enkäten, detta 
är det enda bortfallet i min studie. Denna fråga fanns i både den svenska versionen 
av enkäten. Frågan löd;  Om du inte idrottar på fritiden, vad gör du då? 
 
4.1.5 Material 
Enkätundersökningen har genomförts på en skola i Sverige där 120 enkäter har 
delats ut samt till 30 elever i USA. Enkäten har varit utformad till mestadels fasta 
svarsalternativ bortsett från en öppen fråga (se bilaga 1).  
 
4.1.6 Konstruering 
Enkäten konstruerades efter frågor som har att göra med idrott och hälsa under 
fritiden och skoltiden samt frågor om elevers syn på skolidrotten. På varje fråga 
försökte jag få fram om elevernas attityder till dessa huvudämnen var positiva eller 
negativa. Detta för att kunna diskutera fram ett positivt eller negativt resultat.  
 
I enkäten har jag bland annat försökt att tänka på språket, undvika negationer (frågor 
som antyder på negativa svar), långa frågeformuleringar samt undvika krångliga 
ord.  
Jag har även valt att använda mig av attitydfrågor (överensstämmer, 
överensstämmer ibland, överensstämmer ej), för att eleverna skulle ha en möjlighet 
att ta ställning till tio olika påståenden och angett i vilken utsträckning eleverna 
överensstämmer på frågorna. Jakande frågor, ja eller nej frågor, har också 
förekommit. En av frågorna är en öppen fråga, det vill säga att frågan saknar 
svarsalternativ. Frågor har gjorts med grund på nominalskalor och ordinalskalor. 38 
 
4.1.7 Genomförande 
Enkäten delade jag ut till alla elever i nionde årskursen på en högstadie skola i 
Sverige. Mötet med klasserna gick till på så vis att jag presenterade mig, berättade 
om mitt arbete och vad jag arbetade för med min enkät. Enkäten gicks igenom i hel 
klass och jag informerade om att enkäten behandlades anonymt så att eleverna 
därför kunde svara så ärligt som möjligt. Jag stannade sedan kvar i klassrummen 
under tiden eleverna fyllde i enkäten, på detta vis så fick eleverna en chans att 
begrunda varje fråga och ställa egna frågor om något var oklart, så de kunde vara 
säkra på sina svar.  
I Sayville, NY så delade jag ut enkäten till olika skolelever, alla i nionde årskursen, 
alla elever gick inte på samma skola men de gick på skolor inom samma kommun. 
Vid dessa tillfällen närvarade jag dock inte.  
 
4.1.8 Sökmetoder 
Utöver enkäten har jag även använt mig av litteratur som jag har hämtat från olika 
bibliotek. Jag har även använt mig mycket av Internet, jag har oftast sökt på sidan 
www.google.com och då andvänt mig av sökord som idrott och hälsa, definitioner 
av attityd, idrott, hälsa, ämnet idrott och hälsa samt physical education curriculum 

                                                 
38 Trost J (2001) 

http://www.google.com
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och styrdokument. Skolverkets hemsida har också använts flitigt, med sökordet 
idrott. 
 
4.1.9 Tidsplan 
Mitt arbete har genomförts under vårterminen 2004 enligt följande tidsplan 
 
19/1 Introduktion av examensarbetet 
13/2 Inlämning av PM 
14/4 Seminarium nr ett, bakgrund och syfte 
28/4 Seminarium nr två, metoden 
11/5 Seminarium nr tre, resultat och diskussion 
28/12 Slutopponering 
 
4.1.10 Sammanställning, bearbetning och analys av data 
Under rubriken resultat så kommer min information som jag har arbetat fram att 
tolkas. Rådata bearbetades med hjälp av Statview student samt Microsoft Excel. Som 
analys metod användes chi 2 . Vid chi 2  analys undersöks signifikans eller ej. När p-
värdet är mindre än 0,05 är det signifikant och om p-värdet är större än 0,005 är det ej 
signifikant på en 95 procentig nivå39 Med signifikant menas betydelsefull.  
 
Valet av chi 2 metoden gjordes för att få svar på om det föreligger någon skillnad 
mellan svenska och amerikanska elever.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39 Rudberg B (1993) 
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5. RESULTAT 
 
I den här delen så redovisas resultatet av enkätundersökningarna i Sverige och USA. 
För att på ett överskådligt sätt visa resultatet redovisas det med hjälp av diagram och 
tabeller. Enkäterna (bilaga 1 och 2) är sammanställda och jag har skiljt på svenska och 
amerikanska elever i år nio. Svaren har avrundats till närmsta heltal.  
Totalt elevantal (n) och internt bortfall (b) redovisas för varje enskild fråga.40 
 
Jag har valt att inte göra diagram över alla frågorna, endast de frågor som jag finner 
mest intressanta. 
 
5.1 Undersökningspersoner 
Utifrån mina enkätundersökningar så har 79 pojkar samt 71 flickor deltagit i 
undersökningen. Det är 64 svenska pojkar samt 56 svenska flickor, 15 amerikanska 
pojkar och 15 amerikanska flickor. Procentuellt så har 53 % pojkar deltagit och 47 % 
flickor. 

Figur 1. Hur många svenska elever respektive amerikanska elever som idrottar på 
fritiden n=150 b=0
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Resultaten i figur 1 visar att det är 64 procent av de svenska eleverna som idrottar på 
fritiden och 36 procent som inte idrottar på fritiden. Av de amerikanska eleverna så 
är det 53 procent av eleverna som idrottar på fritiden och 47 procent som inte idrottar 
på fritiden. Den statistiska uträkningen ger ett p-värde på 0,3144 vilket anger att det 
inte är en signifikant skillnad mellan svenska och amerikanska elever. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Patel & Davidsson (1994) 
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5.2 Om du inte idrottar, vad gör du på fritiden då?  n=48 b=10 
Det vanligaste bland de svenska elevernas fritidssysselsättningar om de inte 
idrottade var;  

• Att umgås med vänner 
• Utföra egen träning 
• Internet/datorer 
• TV 
• Ta det lugnt/sova 
• Läsa 
• Skoter/slalom/musik/dans 

Övrigt som kom upp var; Tv-spel, köra traktor, äta, uteliv, fiske, läxor, rollspel, sex, 
spel, dela ut reklam, gitarr och baka. 
 
Det vanligaste bland de amerikanska elevernas fritidssysselsättningar om de inte 
idrottade var; 

• Läxor 
• Vänner/dator/cykla/läsa 

Övrigt som kom upp var; Barnvakt, leka, rita, sjunga, jobba, egen träning, bio, 
shoppa och handboll. 
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5.3 Idrott på fritiden 
 
 

Figur 2. Hur många svenska respektive amerikanska elever som idrottar på fritiden och om det är 
lagsport, enskild sport eller annat n= 93 b=0
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Resultaten i figur 2 visar att det är 50 procent av de svenska eleverna som idrottar i 
en lagsport 2-4 gånger i veckan och 33 procent av de amerikanska eleverna som gör 
detsamma. Det är 19 procent av de svenska eleverna som idrottar inom enskild idrott 
2-4 gånger i veckan och endast sex procent av de amerikanska eleverna som gör 
detsamma. Det är 31 procent av de svenska eleverna som idrottar med annat och 61 
procent av de amerikanska eleverna som gör detsamma. Den statistiska uträkningen 
ger ett p-värde på 0,0853 vilket visar att det på 95 procents nivå inte är någon 
signifikant skillnad mellan svenska och amerikanska elevers idrotts vanor. 
 
5.4 En jämförelse mellan Svenska och Amerikanska elever och deras rökvanor. 
N=150 B=0 
Resultaten visar att åtta av 120 svenska elever röker och att 6 av trettio amerikanska 
elever röker. Procentuellt så röker sju procent av de svenska eleverna och 20 procent 
av de amerikanska. Den statistiska beräkningen visar ett p-värde på 0,0247 vilket 
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visar en signifikant skillnad mellan svenska och amerikanska elever och deras 
rökvanor.  
 
5.5 Matvanor 

Figur 3. Svenska och amerikanska elevers matvanor n=150 b=0
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Resultaten i figur 3 visar att av de svenska eleverna så äter 24procent frukost, lunch 
och middag, av de amerikanska så äter 10 procent frukost, lunch och middag. Fjorton 
procent av de svenska eleverna äter lunch och middag och 23 procent av de 
amerikanska eleverna äter detsamma. Endast två procent av de svenska eleverna äter 
bara ett mål om dagen och noll procent av de amerikanska eleverna äter endast ett 
mål mot om dagen. 51 procent av de svenska eleverna äter frukost, lunch, middag 
samt mellanmål, av de amerikanska eleverna så äter 60 procent av eleverna 
detsamma. Nio procent av de svenska eleverna har svarat annat och sju procent av 
de amerikanska eleverna har svarat annat. Den statistiska uträkningen ger ett p-
värde på 0,3273 som visar att det inte är någon signifikant skillnad mellan svenska 
och amerikanska elevers matvanor.  
 
5.6 En jämförelse mellan Svenska och Amerikanska elever och deras alkoholvanor. 
N=150 B=0 
Resultaten på denna fråga visar att 39 av 129 svenska elever dricker alkohol och att 
12 av 30 amerikanska elever dricker alkohol. Procentuellt så dricker 32,5 procent av 
de svenska eleverna och 40 procent av dom amerikanska. Den statistiska 
undersökningen visar ett p-värde på 0,438 vilket betyder att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan svenska och amerikanska elevers alkoholvanor. 
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5.7 En jämförelse hur ofta ungdomarna med alkoholvanor dricker. N=150 B=0 
Resultaten visar att tio procent av de svenska elever som dricker alkohol dricker 
minst en gång i veckan. 15 procent av de amerikanska eleverna dricker alkohol 
dricker minst en gång i veckan. 20 procent av de svenska eleverna dricker alkohol 
dricker minst en – två gånger i månaden och av de amerikanska eleverna så dricker 
23 procent på samma vis. 47 procent av de svenska eleverna dricker alkohol minst ett 
par gånger per halvår och 38 procent av de amerikanska eleverna dricker minst ett 
par gånger per halvår. Avslutningsvis så dricker 23 procent svenska elever på annat 
vis och 24 procent amerikanska elever dricker på annat vis. Den statistiska 
undersökningen visar ett p-värde på 0,438 vilket betyder att det inte finns en 
signifikant skillnad mellan svenska och amerikanska elever och hur ofta de dricker 
alkohol. 
 
 
5.8 Närvaro på skolidrotten 

Figur 4. Hur ofta svenska respektive amerikanska elever går på skolidrotten 
n=150 b=0
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Resultaten i figur 4 visar att 86 procent av de svenska eleverna går varje gång på 
skolidrotten och att 53 procent av de amerikanska eleverna gör detsamma. 13 procent 
av de svenska eleverna går oftast på idrottslektionerna och 30 procent av de 
amerikanska. Endast en procent av de svenska eleverna går ibland på 
idrottslektionerna och 13 procent av de amerikanska eleverna likaså. Noll procent av 
de svenska eleverna går aldrig på skolidrotten och fyra procent av de amerikanska 
går aldrig på skolidrotten. Den statistiska uträkningen visar ett p-värde på 0,0001 
vilket säger att det finns en signifikant skillnad mellan de olika eleverna när det 
gäller att gå på skolidrotten.  
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5.9 Är skolidrotten rolig? 

Figur 5. Hur många svenska respektive amerikanska elever som tycker skolidrotten 
är rolig n=150 b=0
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Figuren visar att 61 procent av de svenska eleverna tycker skolidrotten är rolig och 39 
procent av dom tycker inte det. Av de amerikanska eleverna så är det 47 procent som 
tycker att skolidrotten är rolig och 53 procent tycker inte det. Den statistiska 
uträkningen ger ett p-värde på 0,1597 vilket visar att det inte är någon signifikant 
skillnad mellan svenska och amerikanska elevers attityd till skolidrotten.  
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5.10 Tabell över 10 olika påståenden  
 Överensstämmer Överensstämmer ibland Överensstämmer ej 
 Sv                Am Sv                          Am Sv                      Am 
    
Idrott är bra för din hälsa 91%              57% 8%                          43% 1%                      0% 
    
Idrott är roligt 55%              43% 39%                        40% 6%                     17% 
    
Idrott ger gemenskap    
och många vänner 59%               53% 32%                         30% 9%                     17% 
    
Idrott kan hålla kroppen i    
Form 93%               73% 7%                           23% 0%                      3% 
    
Skolidrotten är rolig 23%               37% 62%                         30% 15%                   33% 
    
Skolidrotten är bra för    
Hälsan 52%               43% 42%                         43% 6%                     14% 
    
Att äta minst tre mål mat    
om dagen är viktigt för     
din hälsa 84%                53% 12%                          47% 4%                      0% 
    
Rökning skadar hälsan 87%                87% 6%                            13% 7%                      0% 
    
Alkohol skadar hälsan 71%               50% 18%                          47% 11%                    3% 
    
Det är häftigt att dricka    
och/eller röka 2%                  7% 7%                            27% 91%                    67%
    
 
 
Tabellen visar hur svenska och amerikanska elever har svarat på tio olika påståenden 
gällande idrott och hälsa. I tabellen står Sv för svenska elever och am för 
amerikanska elever. Jag har valt att redogöra de signifikanta svaren utifrån tabellen. 
 
Skolidrotten är rolig N=150 B=0 
På detta påstående överensstämmer alltså endast 23 procent svenska elever och 37 
procent amerikanska. 62 procent av de svenska eleverna överensstämmer ibland och 
30 procent av de amerikanska. Det lämnar alltså 15 procenta av de svenska eleverna 
som inte överensstämmer alls och 33 procent av de amerikanska eleverna som gör 
detsamma. Den statistiska uträkningen visar ett p-värde på 0,0046 vilket visar att det 
finns en signifikant skillnad mellan de svenska och amerikanska eleverna på detta 
påstående. 
 
Att äta minst tre mål om dagen är viktigt N=150 B=0 
Resultaten av detta påstående visar att hela 84 procent av de svenska eleverna 
överensstämmer på detta påstående och 53 procent av de amerikanska likaså. Tolv 
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procent av de svenska eleverna överensstämmer ibland och 47 procent av de 
amerikanska gör detsamma. Endast fyra procent av de svenska eleverna 
överensstämmer inte alls på detta påstående. Den statistiska undersökningen visar 
ett p-värde på 0,0001 vilket visar att det finns en signifikant skillnad mellan svenska 
och amerikanska elever och hur de förhåller sig till detta påstående.  
 
Alkohol skadar hälsan N=150 B=0 
Resultaten visar att 71 procent av de svenska eleverna överensstämmer på detta 
påstående och 50 procent av de amerikanska eleverna gör detsamma. 18 procent av 
de svenska eleverna överensstämmer ibland och 47 procent av de amerikanska 
likaså. Endast elva procent svenska och tre procent amerikanska överensstämmer 
inte alls. Den statistiska uträkningen visar ett p-värde på 0,004 vilket säger att det 
finns en signifikant skillnad mellan de svenska och amerikanska eleverna på detta 
påstående.  
 
6. DISKUSSION 
 
6.1.1 Tillförlitlighet och giltighet 
Syftet med mitt arbete var att undersöka nionde klassare i Sverige och USA och se 
vad de har för attityd till sin egen idrott och hälsa samt hur de sköter den när det 
gäller mat, tobak och alkohol. Jag undersökte även elevernas attityd till ämnet idrott 
och hälsa. När jag delade ut min enkät i USA så dök en del komplikationer upp. 
Rektorerna på de skolor som fanns i kommunområdet var skeptiska till att släppa in 
okänt folk med frågor om bland annat alkohol och rökning, de var oroliga för var 
svaren skulle ta vägen. Jag fick dela ut enkäterna till bekanta som hade barn i nionde 
klass och be de barnen dela ut enkäten till några av sina vänner. I slutändan fick jag i 
dock ändå in trettio enkäter. Efter att jag hade delat ut en liten del av enkäterna  
insåg jag att frågan gällande ”vad de gör på fritiden om de inte idrottar” kunde 
missuppfattas, så jag strukturerade om den till övriga elever. När jag var tillbaka i 
Sverige var jag med under tiden eleverna fyllde i enkäterna, så att inte några 
missuppfattningar skulle ske.  
 
En svaghet med min undersökning är att jag endast har 30 amerikanska enkäter 
utdelade jämfört med 120 svenska. Så här blev fallet i och med att det blev 
komplikationer när jag skulle dela ut enkäterna i USA. Jag är väl medveten om att 
detta inte direkt kan ses som en jämförelse mellan svenska och amerikanska elever, 
vilket jag hade velat, i och med att de amerikanska eleverna är 90 personer färre. Vid 
en eventuell nästa gång så bör detta planeras bättre, som exempelvis att höra av sig 
till de amerikanska skolorna tidigare. 
 
Jag har i efterhand upptäckt att jag har ställt en fråga två gånger men med olika 
svarsalternativ, så jag bestämde mig för att behålla båda frågorna för att se om 
resultaten blev likvärdiga.  
 
6.1.2 Idrottsintresset 
Mina resultat har visat att det är fler svenska elever än amerikanska elever som 
idrottar på fritiden, detta tror jag kan bero på att de amerikanska eleverna är så 
mycket hårdare hållna i skolan. Efter att ha spenderat fem veckor på VFU i USA så 
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märkte jag att elever i nionde året kom hem varje vardag, bortsett från fredag, med 
minst två timmars hemläxa. Detta är utifrån mina egna upplevelser i och med att jag 
bodde med en pojke som gick nionde året och han säkerställde att övriga 
klasskompisar hade det likadant. Jag fick även samma information från övriga 
bekanta med barn i nionde skolåret. De svenska eleverna har givetvis också läxor 
men inte alls så mycket som de amerikanska. Skrivet från egna erfarenheter. Intresset 
för idrottandet är större hos pojkar än vad det är hos flickor, detta tror jag kan bero 
på att flickorna har en förmåga att ”följa strömmen ”, det vill säga att flickor ofta gör 
som deras vänner gör men pojkar är mer självgående.  
 
Majoriteten hos både de svenska och amerikanska eleverna idrottar inom en 
lagsport. I den amerikanska läroplansmodellen så finns det en sport utbildnings 
modell, den modellen är avsedd för att hjälpa eleverna att bli skickliga sports 
deltagare och bra sportspersoner. 41 
 
Lagsporten är stor i USA, eleverna bildar rugbylag, lacrosselag, fotbollslag, simnings 
lag med mera inom skolan och blir på så vis sporrade att spela/tävla i lag, i Sverige 
är det inte lika vanligt med skollag, men utanför skolan är idrotten stor. Jag tror även 
att i en mindre kommun som jag har gjort min undersökning i är det lättare att dra 
sig till idrotten i och med att det inte finns så mycket annat att göra. I en kommun 
som Stockholm är utbudet för andra aktiviteter så mycket större, givetvis så finns det 
idrottsintresserade ungdomar där också.  
 
Det finns även de elever som inte idrottar på fritiden, de eleverna var dock mindre 
än elever som idrottar, detta gällde både i Sverige och USA. Utifrån min 
undersökning så visar den att ett av de främsta skälen till att eleverna inte idrottar 
var att de inte har lust. I fallet för nionde klassare tror jag personligen att en stor del 
som spelar in är satsningen på idrotten. Kring denna ålder är det vanligt att 
ungdomarna måste välja vilken idrott de vill syssla med och även vara beredd att 
satsa. Med det menar jag att ungdomarna skall vara villiga att träna upp till fem 
gånger i veckan och eventuellt spela match. Det är i den här åldern många pojkar får 
välja om dem vill satsa på ishockeyn eller fotbollen. Kanske detta har att göra med 
att många ungdomar slutar idrotta, kanske de känner att de inte är nog duktiga. Hur 
många har inte varit med och spelat match och fått ”nöta” bänken mestadels av 
matchen, något som lätt gör att ungdomar slutar idrotta och helt enkelt tappar 
lusten. Tråkigt nog så är det många ungdomar i den här åldern som redan nu känner 
att de inte är nog bra.  
 
Istället för att idrotta så ägnar sig många elever åt att umgås med vänner. Skönt att se 
är att många elever ändå utför en egen träning, så som att cykla, promenera, jogga 
och göra sit ups. Dessa övningar kan ses som att idrotta/motionera, men eleverna 
själv anser sig inte idrotta. Det positiva är att de belastar skelettet även fast de kanske 
inte tänker på det, benvävnaden växer med andra ord omedvetet.42  
 

                                                 
41 Hellison D, Templin T (1991) 
42 Larsson H, Bergström P (2002) 
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Bland de tre populäraste fritidssysselsättningarna i Sverige och USA är datorerna och 
Internet, vilket inte alls förvånar mig, jag trodde själv att det skulle komma i första 
eller andrahands valet. I USA så ligger läxorna på första plats utifrån de elever som 
har fyllt i enkäten och inte idrottar på fritiden. Detta är förståeligt i och med den 
press eleverna har på sig från skolan. 
 
6.1.3 Matvanor 
Även här så har jag utifrån min egen erfarenhet upplevt att amerikanska elever äter  
regelbundet, redan i fyra års ålder så präntas något som kallas för ”snack” in hos 
varje elev. Varje dag vid tio tiden äts detta mellanmål och varje dag efter skolan, 
kring tre på efter middagen äts mellanmål igen. Utöver detta så äter de även frukost, 
lunch och middag, 60 procent av de amerikanska eleverna äter på detta vis, vad  
maten består av är något helt annat, ett mellanmål kan bestå av chips, kakor eller 
kanske en frukt. En lunch kan bestå av pizza, hamburgare eller tacos. Dock visar 
tidigare forskning att det är en stor siffra av de amerikanska eleverna som missar 
olika måltider. Över en femtedel av flickorna i åldern 14-15 år hade inte ätit någon 
frukost den dagen undersökningen gjordes.43 
 
Av de svenska eleverna visade undersökningen att 51 procent äter frukost, lunch, 
middag och mellanmål, vilket är ett ganska bra resultat. Jag hade nog ändå velat se 
att fler elever åt på detta vis men utifrån mina egna tankar så tror jag att mellanmålen 
glöms nog lätt bort, eller kanske eleverna inte räknar ett par frukter som mellanmål. 
Både de svenska och amerikanska eleverna är väl medvetna om att det är viktigt att 
äta minst tre mål mat om dagen, vilket är väldigt bra. Enligt tidigare undersökningar 
så äter två tredjedelar av de svenska ungdomarna lagad mat till både lunch och 
middag, men var tionde elev hoppar över frukosten på vardagarna. 44 
 
Det positiva med min undersökning är att se att det är endast två procent av de 
svenska eleverna som har svarat att de endast äter ett mål om dagen. I nionde klass 
är det många flickor som blir eller har blivit utseendefixerade och tror att det är 
bättre att svälta sig själva än att äta rätt, utifrån egna erfarenheter. Istället vet inte 
eleverna om att deras ämnesomsättning förbättras när de tränar och kroppen kan 
tillgodogöra sig näringsämnen och energi av det de äter och förbränningen höjs. 45 
 
6.1.4 Rökvanor och alkoholvanor 
Helt oväntat men ändå alldeles underbart var det att se att endast sex procent av de 
svenska eleverna röker. Jag trodde definitivt att siffran skulle vara mycket högre. Av 
de amerikanska eleverna så var siffran högre, 20 procent av eleverna röker.  
I Sverige minskar antalet rökare i årskurs nio, det visar en rapport från CAN.46  
 
Anledningen till att fler elever i USA röker än eleverna i Sverige tror jag beror på att 
de amerikanska eleverna har lättare tillgång till Marijuana och hasch. Jag fick 
personligen höra under min VFU tid hur eleverna i nionde klass blev erbjudna 

                                                 
43 http://www.sirc.org/articles/yp2000.shtml 
44 http://www.slv.se/default.asp?FrameLocation=/templatesSLV/SLV_Page____6058.asp 
45 Larsson H, Bergström P (2002) 
46 http://www.tobaksfakta.se 

http://www.sirc.org/articles/yp2000.shtml
http://www.slv.se/default.asp?FrameLocation=/templatesSLV/SLV_Page____6058.asp
http://www.tobaksfakta.se
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”röka” under skoltiden. Nu låter det hemskt att säga att jag tror det är vanligare att 
röka om eleverna har tillgång till marijuana och hasch. Noterbart är även att elever i 
nionde klass i Sverige som jag har undersökt får inte röka på skolområdet. Hur 
reglerna var i USA vet jag inte. Jag har även sett i USA då minderåriga har gått in på 
bensinmackar och köpt cigaretter, ett lätt sätt att få tag på tobaken, detta händer 
antagligen en hel del i Sverige också.  
 
De svenska eleverna dricker även mindre alkohol än vad de amerikanska eleverna 
gör, det är dock ingen större skillnad mellan eleverna och hur ofta de dricker. De 
elever som dricker alkohol är fler än de som röker, vilket jag inte finner oväntat. 
Alkohol dricks oftast för att bli full, rökning är något som bör tyckas om för att göras. 
Ungdomarna verkar dock inte dricka alkohol så ofta, det vanligaste verkar var ett 
par gånger per halvår. Tänkbart är att det sker vid större helger, som till exempel en 
valborgsmässoafton. 
 
I Sverige visar undersökningar från CAN att 76 procent av år nio elever är 
alkoholkonsumenter.47  
 
I USA så skriver forskarna att 40 procent av pojkarna i nionde klass dricker alkohol 
och 41 procent av flickorna dricker alkohol.48 
 
Den största delen av ungdomarna från båda länderna anser att rökning skadar 
hälsan, en stor del av de svenska ungdomarna känner detsamma när det gäller 
alkoholen men endast hälften av de amerikanska ungdomarna håller med på den 
frågan. Trots att det dricks en del alkohol och en del röker så är det inte många elever 
som tycker att det är häftigt att dricka alkohol och röka. Under högstadietiden  
kommer alkohol och rök debuten för många elever, så att siffrorna ändå är så pass 
låga är glädjande. Frågan är bara hur många av eleverna som har svarat ärligt på 
dessa frågor.  
 
6.1.5 Idrotten och hälsan 
Eleverna i Sverige verkar vara ganska väl medveten om att idrott är bra för hälsan. I 
Amerika dock så är det endast ett fåtal mer än hälften som instämmer helt på att 
idrott är bra för hälsan, men det är inga amerikanska elever som inte 
överensstämmer på detta påstående. Det är bra att elever som inte idrottar även 
håller med detta. Det leder nog till att många elever som inte idrottar försöker hålla 
kroppen i trim med hjälp av promenader, cykel, jogging etc.  
 
Detta leder vidare till att de ökar pulsen och konditionen förbättras och de orkar mer. 
Eleverna blir mindre trött på dagen och sover bättre på natten, vilket gör att de kan 
koncentrera sig bättre i skolan. 49  
Diskussioner i media hjälper även till att få elever medveten om hur pass viktig 
idrott är för hälsan. Dock även på negativa vis genom all reklam i både svensk och 

                                                 
47 http://mars.hhj.hj.se/hhj_sql/luppen/files/alkvanor_hogstadie_foraldrar.pdf 
48 http://www.usatoday.com/educate/ondcp/lessons/Activity3.pdf 
49 Larsson H, Bergström P (2002) 
 

http://mars.hhj.hj.se/hhj_sql/luppen/files/alkvanor_hogstadie_foraldrar.pdf
http://www.usatoday.com/educate/ondcp/lessons/Activity3.pdf
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amerikansk media för hur du kan gå ner i vikt, all reklam är inte bra men det är en 
helt annan uppsats.  
 
Något som kan sägas är bra för hälsan är gemenskapen, att få det sociala genom att 
deltaga i en idrott. Här överensstämmer en liten del mer än hälften av både de 
svenska och amerikanska eleverna. Utifrån min egen idrotts tid så minns jag hur pass 
viktigt det var att det sociala funkade inom laget. Funkade det sociala så kunde även 
matcherna gå bättre, ibland. Det var även roligt att ha så pass många vänner som 
även kunde bli en del i ens liv utanför idrotten.  
 
Något som är givet är att kroppen hålls bättre i form med hjälp av idrott, det var 
även givet för både de svenska och amerikanska eleverna.  
Det är viktigt att belasta skelettet när man är ung genom fysisk aktivitet. På detta vis 
så får benvävnaden växa sig stark, det är alltså bra att idrotta och man kan då hålla 
kroppen i form.50 
 
6.1.6 Ämnet idrott och hälsa i skolan 
Syftet med ämnet är att utveckla elevernas kunskaper om hur kroppen fungerar och 
om hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och 
psykiskt välbefinnande. 51 
Resultaten av min undersökning visar att inte ens en tredjedel av de svenska 
eleverna överensstämmer om att skolidrotten är rolig men nästan två tredjedelar 
överensstämmer om att skolidrotten är rolig ibland. När eleverna fick välja att svara 
ja eller nej på frågan om skolidrotten är rolig så blev det nästa två tredjedelar som 
varade ja. Det här kan ses som att de svenska eleverna tycker att skolidrotten är rolig 
ibland, men mer rolig än tråkig.  
Utifrån tidigare forskning så deltar 66 procent av eleverna för att det är roligt, även 
samma siffra med elever tycker att det är viktigt att skapa sig en meningsfull fritid 
med hjälp av at ha kunskaper i ämnet idrott och hälsa. 52 
Av de amerikanska eleverna så var det lite mindre än hälften som tyckte skolidrotten 
är var rolig.  
Målet med idrott i den amerikanska läroplanen är att möjliggöra alla elever till att 
utveckla deras kvalité av livet genom aktivt levande.53  
Det bör även tilläggas att ämnet hälsa är ett ämne för sig i USA.  
Vad anledning till dessa resultat beror på är väldigt svårt att säga. Det kan bero på 
dåliga lärare, det vill säga lärare som inte är engagerade i sitt jobb, lärare som bara 
kastar in en boll på lektionen och säger spela. Det kan bero på omotiverade elever 
med dåligt intresse eller kanske för höga eller låga krav på lektionerna.  
I och med att vi som idrottslärare i Sverige skall försöka utveckla elevernas fysiska, 
psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse 
för hälsan så är det ett späckat schema för oss.54  

                                                 
50 Larsson H, Bergström P (2002) 
51www.skolverket.se/BASIS/skolbok/webtext/trycksak/DDD/1118.pdf 
52 www.skolverket.se/BASIS/skolbok/webtext/trycksak/DDD/1118.pdf 
53 http://www.bced.gov.bc.ca/irp/pe810/intr8-10.htm (18/4-04) 
54 www.skolverket.se/BASIS/skolbok/webtext/trycksak/DDD/1118.pdf  

http://www.skolverket.se/BASIS/skolbok/webtext/trycksak/DDD/1118.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/irp/pe810/intr8-10.htm
http://www.skolverket.se/BASIS/skolbok/webtext/trycksak/DDD/1118.pdf
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Det går inte att bara kasta in en boll och säga spela, en hel termin. Ämnet idrott och 
hälsa har ett brett innehåll och lärarna har en kursplan att följa, om då inte eleverna 
tycker att allting är roligt så går det inte att göra så mycket. Ett mål för lärare är att 
göra varje lektion så rolig som möjligt, oavsett innehåll, ur min synvinkel. 
Idrottslärarna i USA har diverse modeller att följa vilket gör att de inte alltid kan 
behaga eleverna, någon elev kommer säkert någon gång tycka att lektionen är tråkig. 
För att följa läroplanen och nå målen med läroplanen så är det smällar man får ta 
som lärare. 
 
6.1.7 Framtida yrkesroll 
Hur skall jag nu bära med mig detta i min framtida yrkesroll? Jag har som ett 
personligt motto att få varje elev att vilja komma tillbaka till mina lektioner. Så att 
göra varje lektion (idrott) så rolig som möjligt är viktig för mig. Jag vill försöka lägga 
nivåer som alla kan vara med på, så alla känner att de har en chans att deltaga. På 
detta vis så får jag förhoppningsvis eleverna att komma tillbaka. Jag tror även att det 
är viktigt att det förekommer mycket upprepning om hur viktigt det är att äta minst 
tre mål mat om dagen och att försöka äta rätt. Att äta godis ibland är inte dåligt eller 
kanske en hamburgare, men det bör kanske inte upprepas varje dag. En extra 
upprepning ifrån hemkunskapen lite då och då skadar nog inte. 
Personligen så tror jag det är svårt att hålla ungdomarna ifrån att prova på alkohol 
och cigaretter, det som är en hjälpande hand är att få dem intresserad av idrott. Om 
dem har en idrott att ägna sig åt så minskar förhoppningsvis intresset för alkoholen 
och tobaken. Men att prova på kommer de nog att göra hur som helst.  
 
6.1.8 Fortsatt forskning 
Under mitt arbete har det dykt upp flera funderingar kring jämförelser mellan 
amerikanska och svenska elever. En av de funderingar som jag skulle vilja gå djupare 
inpå är deras matvanor, hur kommer det sig att amerikanska elever verkar ha större 
chans för fetma i jämförelse med svenska elever? Är det bara en sägen eller stämmer 
det? Hur påverkar detta deras idrottsvanor? 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Mitt namn är Johanna Ohlsson och jag studerar till idrott och engelska lärare vid 
Luleå Tekniska Universitet. För tillfället läser jag min sista termin och i den ingår en 
C uppsats på tio poäng. Min uppsats handlar om vad dagens ungdom har för attityd 
till idrott och hälsa, jag kommer även att jämföra svenska och amerikanska elever i 
den nionde årskursen.  
Nu vill jag hemskt gärna ha din hjälp till att besvara följande frågor. Jag är inte 
intresserad av namn eller enskilda personers svar, enkäten behandlas anonymt. 
Vänligen besvara frågorna så uppriktigt och noggrant som möjligt! 
 
Enkät om vad dagens ungdom har för attityd till idrott och hälsa. 
 
1.  Kille   Tjej 
 
2. Idrottar du på fritiden?  Ja   Nej 
 
3. Om du inte idrottar, vad gör du då på fritiden? (Ange två fritidssyselsättningar) 
 
  
 
4. Om du inte idrottar, vilka är de främsta skälen till att du inte gör det? (Ange max 
två skäl) 
 
  Har inte lust 
  Orkar inte 
  Brist på tid 
  Ekonomiska skäl 
  Annat………………….. 
 
5. Du som idrottar, vilket av dessa påståenden är närmast till hands för dig?
  

 Lagidrott två – fyra gånger i veckan 
  Enskild idrott två – fyra gånger i veckan 
  Annat……. 
 
6. Hur äter du varje dag? 
  Frukost, lunch, middag 
  Lunch, middag 
  Ett mål om dagen 
  Frukost, lunch, middag och mellanmål 
 Annat ………………….. 
 
7. Röker du? 
   Ja 
  Nej 
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8. Dricker du alkohol? 
  Ja 
  Nej 
 
 
 
9. Om du svarat ja på fråga åtta, hur ofta dricker du? 
  

 Minst en gång i veckan 
  Minst en till två gånger i månaden 
  Minst ett par gånger per halvår 
  Annat…….. 
 
10. Ta ställning till varje påstående och markera det som stämmer in bäst på dig. 

 Överensstämmer    ibland    Överensstämmer  ej 
Idrott är bra för din hälsa     
Idrott är roligt      
Idrott ger gemenskap och många vänner    
Idrott kan hålla kroppen i form     
Skolidrotten är rolig      
Skolidrotten är bra för hälsan     
Att äta minst tre mål mat om  
dagen är viktigt för din hälsa     
Rökning skadar hälsan      
Alkohol skadar hälsan      
Det är häftigt att dricka och/eller röka    
 
11. Går du på skolidrotten? 
 
  Varje gång 
  Oftast 
  Ibland 
 Aldrig 
 
12. Är skolidrotten rolig? 
 
  Ja  
  Nej 
 
Tack för din medverkan!!! Johanna 
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Bilaga 2 
 
Hello!  
My name is Johanna Ohlsson and I am a Swedish student. I am studying to become 
an English and PE teacher, and this June I will graduate. Right now I am doing my 
last semester, at Lulea Tekniska Universitet, and that includes a thesis. My thesis will 
be about what the interest for athletic, sports and health is like, according to students 
in the ninth grade. I will also compare American students with Swedish students. 
 
Now I would like your help to answer the following questions. I am not interested in 
your name or any special person’s answers. This form will be handled anonymously. 
Please answer the form as truthfully and honestly as possible.  
 
Form about what kind of interest the youth of today has to athletic, sports and 
health 
 
1. Boy □ Girl □ 
 
2. Do you participate in any sports? 
    Yes □ No □ 
 
3. If you don’t participate in any sports, what do you do instead?          
(Name two things) 
 
 
4. If you don’t do any sports, what are the main reasons that you don’t? 
(Give two reasons, tops) 
 
□ Don’t feel like it 
□ It is too hard, don’t have the strength 
□ Don’t have time 
□ Financial reasons 
□ Other………………………………….. 
 
 
 
5. If you do sports, choose one of the following: 
 
□ Team sport two to four times a week 
□ Individual sport two to four times a week 
□ Other…………………………………… 
 
6. What do you eat every day? 
 
□ Breakfast, lunch and dinner 
□ Lunch and dinner 
□ One meal a day 
□ Breakfast, lunch, dinner and snacks  
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□ Other………………………………… 
 
7. Do you smoke? 
 
□ Yes 
□ No 
 
8. Do you drink alcohol? 
 
□ Yes 
□ No 
 
9. If you have answered yes on question eight, how often do you drink? 
 
□ At least once a week 
□ At least once or twice a month 
□ At least a couple of times every six months 
□ Other…………………………………. 
 
10. Please answer the following according to what you think. 
 

            Agree        Sometimes      Don’t agree 
                Agree 
 
Exercise and sports is good  
for your health                □                      □          □ 
Exercise and sports is fun               □                      □          □ 
Exercise and sports gives socialization 
and friends                  □  □          □ 
Exercise and sports can keep you in  
shape                 □  □          □ 
PE is fun                 □  □                            □ 
PE is good for your health                □  □                            □ 
To eat at least three times a day                
is important for your health                □  □          □ 
Smoking damages your health               □  □                    □     
Alcohol damages your health               □  □          □ 
It is cool to drink alcohol or smoke               □  □          □ 
 
 
11. Do you participate at PE?  
 
□ Always (except when you are sick or hurt) 
□ Most of the time 
□ Sometimes 
□ Never 
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12. Is PE fun? 
 
□ Yes 
□ No 
 
Thank you so much for your cooperation!!! Johanna 
 
  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


