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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka samtliga elever och lärare som tagit sig tid att delta i vår 
undersökning, utan er hade denna uppsats ej gått att skriva.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vänner och familj för allt stöd och omtanke ni visat oss 
under arbetet med denna uppsats. 
 
Slutligen vill vi även tacka våra handledare Steffan Lind och Inger Karlefors för goda råd och 
givande guidning under vårt arbete med denna C-uppsats.  
 
Kristina Bergman och Mikael Holmström 
Maj 2007 
 



Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva likheter och skillnader i gymnasieelevers syn på sin 
kunskap och lärande i förhållande till deras lärares syn på sina elevers kunskap och lärande i 
Idrott och hälsa A, detta med utgångspunkt från målen i kursplanen för Idrott och hälsa A 
med avgränsning till momenten livräddande första hjälp och ergonomi. Undersökningen har 
genomförts i form av en kvalitativ enkätundersökning på en gymnasieskola i Luleå kommun. 
Resultatet visar att lärarna överlag har bra kontroll på elevernas kunskaper och lärande i 
ergonomi. I momentet livräddande första hjälp hade däremot lärarna ingen uppfattning om 
sina elevers lärande i och med att ingen av lärarna tagit upp momentet under sina lektioner. 
Av resultatet kan vi också utläsa att eleverna överlag tillförskaffar sig goda kunskaper inom 
de moment som gås igenom under lektionstid. Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna på 
skolan är väl medvetna om bristerna i sin undervisning och stegen mot förbättring redan är 
tagna. 
 
Nyckelord: lärande, kunskap, ergonomi, livräddande första hjälp, idrott och hälsa
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Inledning 

Vi valde att skriva om elevers kunskap och lärande på gymnasiet eftersom vi som blivande 
lärare vill få en djupare insikt i detta. Vi ville se om elevers syn på sin kunskap och lärande 
skiljer sig åt mot lärarens syn på elevers kunskap och lärande i Idrott och hälsa A. Prioriterar 
lärarna det som står skrivet i styrdokumenten, det vill säga har eleverna fått tillfälle att erhålla 
den kunskap de enligt dessa skall vara berättigad till samt har de fått tillfälle att visa sina 
kunskaper och färdigheter för läraren? Vi ville även få insikt i om eleverna lär sig det som 
kursplaner och läroplaner säger att de ska kunna efter avslutad kurs/skolgång, att de når 
målen. Vi begränsade vår undersökning till att endast behandla momenten ergonomi och 
livräddande första hjälp, detta eftersom arbetet skulle bli alldeles för omfattande om vi skulle 
undersöka elevernas lärande och kunskaper i hela kursen (Idrott och hälsa A). Anledningen 
till varför vi valde just dessa två moment var dels att de tydligt nämns i nationella kursplanens 
mål för kursen Idrott och hälsa A och dels att båda är viktiga kunskapsområden efter avslutad 
kurs som man har nytta av i livet ut. Resultatet och arbetet med denna uppsats kommer 
förhoppningsvis att ge oss ett viktigt verktyg i att förstå mer om elevers kunskaper och 
lärande, detta verktyg kommer vi ha stor nytta av i vårt arbete som idrottslärare. 
 
 
Bakgrund 

I bakgrunden ger vi en bild av olika teorier inom lärande och kunskap. Vi tar även upp samt 
belyser begrepp och definitioner som är adekvata för denna rapport.  
 
Skolans uppdrag 
Läroplanen listar vad vi som lärare är skyldiga att lära eleverna, men det står inte hur vi skall 
göra. Det står även i läroplanerna att eleverna skall erhålla kunskaper. Enligt senaste 
versionen av SKOLFS (1994:2) är skolans uppdrag angående kunskap följande: 
 

”Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i 
den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i 
dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på 
kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion.” 

SKOLFS (1994:2) 

Detta citat lämnar ett stort utrymme för tolkningar med olika utgångspunkter och synvinklar, 
vilket också är dess syfte. Kunskap och hur denna skall förmedlas, erövras och användas 
varierar från elev till elev, grupp till grupp, klass till klass, lärare till lärare. Olika hypoteser 
och teorier kring vad kunskap är fyller hela hyllor på bibliotek. Likaså hur kunskap skall 
förmedlas, när det ska förmedlas, var och vilken kunskap som skall förmedlas samt varför 
denna kunskap skall förmedlas detta kallas med ett samlat namn för didaktik. De flesta lärare 
har någon teori och metod som de känner en speciell dragning till, men så länge de uppfyller 
kriterierna i citatet ovan är de fria att välja undervisningssätt. Det hela är en prioriteringsfråga 
samt en tolkning av läroplanen och vad begreppet kunskap innebär. Följdfrågorna blir därför 
vad är kunskap och hur erhåller eleverna denna på bästa sätt? Dock bör man ta en mening som 
Molander skrev i inledningen av sin artikel Praktiska och teoretiska kunskapstraditioner i 
beaktning: ”Frågan Vad är kunskap? kan inte besvaras annat än indirekt och ofullständigt.” 
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Definitioner av kunskap, kunskapsteori och lärande 
I vår uppsats har vi valt att använda oss av samma definition på dessa tre begrepp som 
Nationalencyklopedin (2007) [NE 2007]: 
 
Kunskap är en ”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som ngn har 
lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier e.d.” (NE 2007)  
 
Kunskapsteori beskriver Nationalencyklopedin som en analys av kunskapsbegreppet. 
Begreppet kunskapsteori är ”En huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor 
om framför allt kunskapens natur, objekt och källor”. (NE 2007) 

 
Att lära är enligt Nationalencyklopedin att ”förmedla kunskaper eller färdigheter till (ngn) i 
ngt, så att viss kompetens erhålls”. Ur ett aktivt perspektiv så innebär detta att ”skaffa sig 
kunskaper eller färdigheter i ngt, vanl. så att viss kompetens erhålls”. (NE 2007) 

 
Kunskap idag 
Molander (1998) skriver att mycket av det vi kallar kunskap får vi genom vetenskapen och 
dess uppfinningar, kunskap som annars skulle vara omöjlig att få. Människan har till exempel 
genom mikroskopet fått kunskap om hur en cell ser ut och är uppbyggd. Den vetenskapliga 
kunskapen är den mest säkra eftersom den kan göras av olika oberoende personer och 
frambringa exakt samma resultat. Men även den vetenskapliga kunskapen kan vara 
missvisande beroende på olika förhållanden.  
 
Enligt Gustavsson (2002) så har tillgången till information genom IT ökat så mycket att 
uppfattningen blivit den att det inte går att välja ut någon kunskap som väsentlig eller 
allmängiltig. Eleverna måste därmed istället söka kunskaper själva och uttrycket ”kunskap 
som paket” har ersatts av uttrycket ”kunskap som katalog”. Han menar att i och med detta har 
innehållet i läroplanerna minskat i omfång. Läraren ska nu fungera som ”coach” eller 
handledare. Han skriver vidare att information blir till kunskap när en människa tar till sig den 
samt förstår den, för att förstå kunskapen måste den sättas in i ett sammanhang. Kunskap kan 
enligt Gustavsson ses som ett förhållande mellan en ständigt pågående process och ett färdigt 
resultat. Den värld människan idag lever i blir enligt honom allt svårare att orientera sig i på 
grund av att utbudet av åsikter, uppfattningar och trender medför svårigheter och gör det svårt 
att orientera sig och skapa en egen uppfattning. Detta leder till att skolan måste göra en 
avvägning mellan specialisering och allmänorientering. Skolans uppgift är trots allt att 
förbereda eleverna för ett yrke men även för ett liv som medborgare och människa. I ämnet 
Idrott och hälsa är kunskapserinrandet fortfarande i stor utsträckning kunskap som paket, 
läraren undervisar enligt Annerstedt (2001) genom introduktion, demonstration och 
vägledning vilka alla är former av kunskapsöverföring.  
 
Enligt Stensmo (1994) skall kunskapsmaterialet vara relativt och anknyta till de studerandes 
bakgrund och intressen för att komma till nytta för kunskapsskapandet. Något som han anser 
bör finnas med i undervisningsplanen är ett mål med arbetet som utförs i klassrummet och 
alla, lärare som elev, bör vara medvetna om detta mål. Dock är inte målet ett fristående ting, 
utan målet bör behandlas kontinuerligt under den varande processen. Målet skall inte vara ett 
fast ting utan det bör vara ett föränderligt begrepp som bör revideras allt eftersom 
undervisningen fortlöper. Exempelvis om ribban är för hög eller låg. Det är enligt honom 
viktigt att ribban är anpassningsbar efter situationen.  
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Målet skall ändock alltid vara konkret och förståeligt av och för eleverna. Men målet är inte 
det viktigaste anser författaren Stensmo, utan fokus bör vara på den serie handlingar som 
leder till målet. I ämnet Idrott och hälsa sker bedömningen av eleverna enligt Annerstedt 
(2001) kontinuerligt i undervisningsprocessen, handlingarna som leder till målet som enligt 
honom är det viktiga. Dessa bedömningar av eleverna utgörs enligt Annerstedt nästan 
uteslutande av observationer från läraren. 
 
Skolverket (1998) skriver att det är viktigt att alla elever känner att de kan påverka sin 
situation. Det är därmed av stor vikt att läraren lyssnar till varje elev, både det verbala samt 
deras kroppsspråk. Om eleverna får vara med och bestämma vad de ska läsa om i de olika 
ämnena, utifrån egna intressen, leder det till att de känner större vilja att lära sig. Därför skall 
de i största möjliga utsträckning få vara med och bestämma arbetssätt samt arbetsområden, 
men även sådant som skolmiljön och skolmaten. Pedagogerna skall se alla elever och utforma 
verksamheten utifrån det. Eleverna skall sättas i centrum. Lärare skall inte agera och utforma 
sina lektioner utifrån vad som gynnar lärarna mest utan ska finnas till för eleverna.  
 
Kunskapssyn  
Under denna rubrik presenterar vi de fyra olika kunskapsformer som Skolverket (2004) har 
definierat. 

 
”Kunskap utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap 
man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de 
erfarenheter man gör. Kunskapen fungerar som redskap, löser ett problem 
eller underlättar en verksamhet.”  

Skolverket (1994) sid.46 
       
Skolverket (1994) betonar att kunskap inte är ett uppenbart begrepp. De väljer därmed att dela 
upp begreppet kunskap i fyra grupper: fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenheter. När 
man talar om dessa kunskaper brukar man tala om de fyra f:en. Dessa fyra f samspelar med 
varandra och utgör varandras förutsättningar. De fyra f:en består av: 
 
Fakta 
Faktakunskaper är enligt Skolverket (1994) kunskaper som information, regler och 
konventioner. Det är en kunskapsform som innebär att vi vet hur saker och ting förhåller sig. 
Kunskapsformen kan mätas i termer av vilka faktakunskaper vi har eller inte har samt vad vi 
vet eller har glömt bort. Detta är kunskap som information, med avgränsning till hur ytligt 
eller djupt vi kan förstå samma sak. Annerstedt (2001) anser att elever inom ämnet Idrott och 
hälsa tillskaffar sig faktakunskaper genom att lära sig teknik, taktik och regler inom olika 
aktiviteter och moment. 
 
Förståelse 
Skolverket (1994) skriver att till skillnad från fakta som räknas till en kvantitativ kunskap så 
räknas förståelse till kvalitativ kunskap. Detta eftersom samma sak kan förstås på olika sätt av 
olika personer. Förståelsekunskapen kan bedömas i termer som mer eller mindre kvalificerad 
kunskap. Inom ämnet Idrott och hälsa lär sig, enligt Annerstedt (2001), elever detta genom att 
förstå, acceptera och kritiskt värdera normer och regler.  
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Färdigheter 
När kunskap är en fysisk färdighet vet vi samt kan vi utföra denna kunskap, detta räknas som 
en praktisk kunskap. Skolverket (1994) skriver att:  

 
”En färdighet är ett mönster av motoriskt beteende utfört genom medveten 
ansträngning mot ett mål, som är väl känt av utföraren, även om det inte går 
att uttrycka i ord”  

Skolverket (1994) sid.33 
 
Annerstedt (2001) anser att elever får möjlighet till denna kunskapsform genom att till 
exempel utveckla sina allsidiga motoriska färdigheter i exempelvis höjdhopp eller 
livräddning. 
 
Förtrogenheter 
Skolverket (1994) menar att förtrogenhetskunskapen är den ”osynliga kunskapen” och är ofta 
förenad med sinnliga upplevelser så som vad vi ser, känner, luktar samt när vet att någonting 
är på gång, skall påbörjas eller avbrytas. Dessa förtrogenhetskunskaper använder enligt 
Skolverket eleverna till exempel när de lär sig reglerna för verksamheten samt lär sig att 
tillämpa dessa.  
 
Skolverket understryker att dessa fyra f inte uttömmer alla kunskapensdimensioner, syftet 
med de fyra f:en är istället att motverka en ensidig betoning av den ena eller andra 
kunskapsformen framför någon annan. 
 
Sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande 
Det sociokulturella perspektiv som Säljö (2000) beskriver har tydlig utgångspunkt i 
Vygotskys suggestiva och mångtydliga idéer. De centrala delarna i ett sociokulturellt 
perspektiv är kommunikation och språkanvändning vilka utgör länken mellan barnet och 
omgivningen.  
 

”Kunskapsförmedling handlar om att vi överför information från de som kan 
till de som inte kan.”  

Säljö (2000) sid.48 
 

”Lärande kan sägas vara en naturlig och nödvändig aspekt av mänskliga 
verksamheter, människor har alltid lärt och delat med sig av kunskaper till 
varandra. Hela vår samvaro bygger på detta.”  
     Säljö (2000) sid.47 

 
En av Vygotskys uppfattningar är att människan i varje samspelssituation med andra har 
möjlighet att ta till sig kunskaper från dessa. Människor ses enligt honom inte enbart som 
bärare av ett förråd kunskaper eller utrustade med kognitiva strukturer. De ses istället som 
individer som ständigt är på väg att komma över och ta till sig nya former av redskap med 
stöd av vad de redan kan. Människor bekantar sig med nya sociala praktiker samt lär sig se 
dess uppbyggnad och använder sina förvärvade erfarenheter och kunskaper som resurser i sitt 
handlande. Säljö (2000) använder begreppet proximal utvecklingszon för att beskriva detta 
synsätt på människors utveckling och lärande. Vygotsky definierar utvecklingszonen som 
avståndet mellan vad individen kan prestera utan stöd och vad den kan prestera under ledning 
av en vuxen eller med mer kapabla kamrater. I ett sociokulturellt perspektiv är kunskap enligt 
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Säljö inget som individerna har som packade enheter i ett förråd likt böckerna i ett bibliotek, 
den information som finns lagrad är inte kunskap i sig. Även om man besitter information så 
har man inte kunskap. Kunskaper är enligt denna syn något som används i vardagligt 
handlande och är en resurs när man löser problem och hanterar olika situationer.  
 
Säljö (2000) skriver att människan aldrig till fullo kommer att få reda på hur människor lär 
och utvecklar intellektuella och manuella färdigheter. Vi kommer enligt honom aldrig få ett 
slutgiltigt svar på dessa frågor. Det finns många vitt skilda teoretiska uppfattningar samt 
teoretiska och psykologiska teorier om hur lärande ska uppfattas och vilka former som är 
produktiva för att undervisa och förmedla kunskaper.  
 

”Som framgår av de flesta läroböcker som behandlar frågor om lärande och 
mänsklig utveckling, är det svårt, förmodligen omöjligt, att klart och entydigt 
definiera vad som menas med att lära”  

Säljö (1982) sid.85 
 

Annerstedt (2001) skriver att ett sociokulturellt synsätt på undervisningen i Idrott och hälsa i 
skolan har som viktigaste uppgift att socialisera barnen och ungdomarna till den befintliga 
idrottskultur som råder. Detta eftersom det uppfattas som en kvalitet i skolan att barn och 
ungdomar introduceras i dagens idrottskultur för att kunna ingå i den antingen som utövare 
eller åskådare.  
 
Kunskap och lärande i ett socialt sammanhang 
Skolverket (1994) framhåller att vi i dagens samhälle anser att sammanhanget där kunskap 
bildas och utvecklas är viktigt. I och med detta är det sociala sammanhangets betydelse för 
elevens tankeutveckling i fokus i allt större utsträckning. Inlärningsforskningen har därmed 
närmat sig situationen i skolan där individens inlärning sker i ett kollektivt och socialt 
sammanhang. Kunskap är således något som skapas och utvecklas i interaktion med andra 
studerande och lärare i skolan vilket även Vygotsky framhöll.  
 
Den beståndsdelen i kognitivismen som fått störst inflytande i synen på lärande är enligt Säljö 
(2000) konstruktivism. Den innebär en betoning av att individer inte passivt tar emot 
information utan själv genom sin aktivitet konstruerar sin förståelse av omvärlden. Säljö 
beskriver hur Piaget, som var en förespråkare för konstruktivismen, fokuserade på 
människans intellekt samt på vilket sätt människor bildar kunskap i samspel med sin 
omgivning. Piaget betonar ständigt att barn utvecklas genom att de tillåts att vara aktiva och 
själva göra egna fysiska och intellektuella erfarenheter. 
 
Imsen (2000) skriver att Vygotsky ansåg att språket är nyckeln till kunskap. Utan språket; 
kroppsspråket, det vokabulära språket, bildspråket, skrivspråket och teckenspråket skulle vi 
inte kunna kommunicera med varandra. Även Molander (1997) anser att kunskap uppkommer 
tillsammans med andra människor, detta sker enligt honom genom språket. Dessa personer 
anser att man kan forma kunskaper tillsammans med andra eller enskilt, men att diskutera och 
se saker och ting ur andras synvinkel ökar kunskapen väsentligare. Det är enligt Molander 
viktigt att lära sig att en och samma sak kan uppfattas oerhört olika av olika människor. Att 
kunskap ska vandra från generation till generation tycker både Molander (1997) och 
Jernström (2001) är viktigt, detta skall ske genom språk och imitation. Jernström skriver i sin 
artikel om vikten att skapa egentänkande och inte endast imitation. Hon anser att det är bra att 
se vad andra gör och ta efter det men det är viktigt att göra det på sitt eget sätt. Jernström har 
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uppfattningen av att kunskap går från en person till en annan bland annat genom imitation. 
Den person som imiterar använder sin kreativitet och fantasi så att tillvägagångssättet, 
kunskapen, bättre passar denna individ. Hon menar att man inte kan göra exakt likadant som 
någon annan eftersom våra kroppar är byggda på olika sätt och vi har olika stilar. Det är 
viktigt att inte endast imitera folk utan våga vara sig själv och hitta sin egen stil, poängterar 
Järnström. Enligt Annerstedt (2001) så framhålls ämnet Idrott och hälsa ofta som ett lämpligt 
ämne för socialt lärande detta eftersom mycket av arbetet i ämnet handlar om regler, roller, 
konflikter och samarbete. 
 
Praktiska och teoretiska kunskapstraditioner 
Jernström (2001), liksom Molander (1997) och Gustavsson (2002) menar att det finns två 
distinkta kunskapstraditioner i dagens skola: de teoretiska samt de praktiska. Svedberg & Zaar 
(1998) anser att skolans praktiska ämnen måste bli mer teoretiskt reflekterande. De anser även 
att de teoretiska kunskaper som skolan lär eleverna måste ges med praktiska erfarenheter. De 
skriver vidare att skolan och dess lärare måste hitta en balans mellan teori och praktik så dessa 
smälter samman och inte ses som något skilt från varandra. Oberoende av ämne måste eleven 
kunna förstå och i det verkliga livet praktisera det denne läst om, annars är det ingen idé att 
eleverna läser om det. Om man sammanfogar den praktiska och teoretiska kunskapen lär man 
sig enligt Svedberg och Zaar att tillämpa sina kunskaper och få aha-upplevelser. Det är enligt 
dem när man får aha-upplevelser och kopplar olika saker till varandra, ser allt i ett större 
sammanhang, som kunskapen etsar sig fast inom oss. De poängterar vikten av att elever ges 
en varierade läromiljö som stimulerar ett aktivt lärande där man lär sig att sammanlänka teori 
och praktik och att själv få prova sig fram. I dagens samhälle är den teoretiska kunskapen 
fortfarande den med högst status vilket de ser som ett problem. De praktiska och teoretiska 
ämnena måste enligt dem i framtiden betraktas med samma värde i samhällets ögon.  
 
Swartling-Widerström (2007) har vid sin studie av Lpo 94 och betygskriterierna i Idrott och 
hälsa kommit fram till att dess formulering av kunskapsbegreppet är relativt oklart. Swartling-
Widerström skriver att i Lpo 94 uppfattas den praktiska kunskapen inte som en tillämpad teori 
utan den ses istället som en egen kunskapsform. Hon menar att det fortfarande finns en 
uppdelning mellan teori och praktik, därmed integrerar läroplanen inte teorin och praktiken. 
Vi har studerat Lpf 94 och där ges samma syn på praktisk och teoretisk kunskap som i Lpo 
94. 
 
Kropp och lärande 
Enligt Gustavsson (2003) var det först under 1900-talet som kunskap började förbindas med 
kroppen och därmed praktisk kunskap. Tidigare var kunskap nästintill endast förbundet med 
medvetandet och intellektet. Han påpekar dock att kunskap fortfarande ofta förknippas med 
det färdiga resultatet och inte vägen dit. Enligt Gustavsson menar pragmatismens förespråkare 
att kunskapen har sin utgångspunkt i våra handlingar. Vi handlar efter vana och rutin men när 
detta ej fungerar söker vi ny kunskap, när vi har inhämtat denna nya kunskap försöker vi igen. 
John Dewey är den främste förespråkaren av pragmatism. Han är upphovsman till ett allmänt 
vedertaget begrepp inom kunskapsområdet detta är; learning by doing. Med detta menas att 
man lär sig när man utför någonting samt reflekterar över vad man varit med om.  
 
Alerby (2003) vill att alla elever ska ha möjlighet till att ha hela sina kroppar delaktiga i 
lärandeprocessen. Förutom att lektionerna genom detta blir mer intressanta hävdar hon även 
att kunskapen lättare uppstår och framför allt att den består. Det är genom våra sinnen vi gör 
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erfarenheter i världen, våra sinnen är därmed en förutsättning för lärandet. Alerby skriver i 
artikeln Learning as embodied experience att:  
 

”Kunskap måste fara runt i hela kroppen innan den blir till äkta kunskap. Om 
den bara går in genom ena örat, utan att först snurra runt i hela kroppen, 
kommer den att försvinna ut genom det andra örat, och ingen kunskap 
kommer att uppstå.” 

Alerby (2003) sid.2 
 
Stensmo (1994) menar att elever inte endast kan läsa sig till kunskap utan även praktiskt 
måste komma i kontakt med det som ska läras. Rousseau anser att denna kontakt bäst sker 
genom att med kroppen se och känna på det man läser om. När man till exempel läser om 
olika växter eller svampar kan man gå ut i skogen och se hur de i verkligheten ser ut, känns, 
luktar och smakar. Rousseau är inte ensam om denna uppfattning. Det är tvärtom få som inte 
anser att det kroppsliga bearbetandet av kunskap är av vikt för lärandet. Pestalozzi (1746-
1827) tog upp Rousseaus idéer och vidareutvecklade dem. Han ansåg, liksom Roussau, att 
praktiskt arbete och rörelse är viktiga delar av skolan. Pestalozzi menade att barnen själva 
skall göra egna erfarenheter och lära av dem. Han poängterade vikten av att barn inte skall 
styras utan vara fria att dra egna slutsatser. Piaget (1896-1916) arbetade vid Jean-Jacques 
Rousseau-institutet och var liksom sin förebild, Rousseau, inriktad på hur undervisning ska 
genomföras och inte lika mycket på vad som ska läras ut. Piaget menade att utbildningens 
syfte är att lära elever att skapa nya saker och inte endast upprepa det andra redan gjort. Både 
Rousseau och Alerby anser att kunskap bäst skapas genom variationsrika inlärningstillfällen 
där eleverna får använda alla sina sinnen. Detta arbetssätt tar längre tid än de där man endast 
lär ut faktakunskaper men Alerby anser att det är bättre att eleverna får djup kunskap i färre 
saker, än att de inte alls kan något i slutet av sin skoltid.  
 
Gustavsson (2002) skriver i sin bok att fenomenologins sätt att se på kunskap skiljer sig lite 
från andra uppfattningar, speciellt vad gäller synen på medvetandet som fenomenologerna ser 
som något aktivt och avsiktligt. Fenomenologin menar att vi människor riktar vårt 
medvetande mot det vi anser vara meningsfullt. Därmed måste vi för att lära oss samt erinra 
djupare kunskap känna att det vi läser om är meningsfullt. 
 

”Det centrala att ta utgångspunkt i när ett område eller ett fenomen ska 
studeras är vilka spontana uppfattningar de studerande har av detta.” 

Gustavsson (2002) sid.68 
 
Enligt Gustavsson (2002) ställer forskarna i den senaste tidens kunskapsutveckling kroppen 
som en central del av människans kunskapsförmåga. Fenomenologen Merleau-Ponty kom år 
1945 ut med ett banbrytande verk om människans varseblivning. Merleau-Pontys 
grundläggande uppfattning är att medvetande och kropp hänger samman, båda dessa används 
som vår länk till omvärlden. Mot Descartes devis ”jag tänker, alltså är jag till”, ställer 
Merleau-Ponty ”jag kan, alltså är jag till”  
 
Motivation 
I resultatet och diskussionen tas motivationens betydelse för elevernas lärande upp. På grund 
av detta tar vi under denna rubrik upp vad ordet innebär samt kan resultera i. 
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Stensmo (1997) skriver att ordet motivation betyder att röra sig. Han skriver vidare att 
motivation betecknar de krafter som ger energi och riktning för en individs görande. I skolan 
fungerar läraren, eller skall fungera, som en motivatör. Denna motivatör är enligt Stensmo 
någon som sätter en motivationsenergi i rörelse mot ett speciellt mål. När man pratar om 
motivation så är det enligt Imsen (2000) främst två olika huvudkategorier av motivation som 
man stöter på, dessa är inre motivation och yttre motivation. Den inre motivationen 
kännetecknas av en inre strävan hos individen att göra något, människan vill till exempel 
naturligt närma sig mål som är förknippade med lust, samt fly det motsatta förhållandet olust. 
Imsen beskriver den amerikanske psykologen Maslows teori där människan ideligen strävar 
mot nya mål; när ett mål är uppfyllt går han/hon vidare till nästa, likt trappstegen i en trappa. 
De behov som en människa först strävar efter att uppfylla är enligt Maslow de så kallade 
bristbehoven. Dessa är nödvändiga för att överleva och för att erhålla välbefinnande, exempel 
på sådana behov är sömn, hunger och kärlek. När en människa har uppfyllt dessa behov så går 
hon vidare till de så kallade utvecklingsbehoven, dessa behov strävar mot att ge människan en 
ökad självkänsla. Utvecklingsbehoven är inte nödvändiga för överlevnaden, däremot är de 
nödvändiga för en god självbild. Yttre motivation är enligt Imsen när en individ utsätts för en 
påtryckning att röra sig åt ett visst håll genom arrangemang i omgivningen. Dessa 
påtryckningar kan både vara av positiv såväl som av negativ karaktär (belöning och straff). 
Exempel på sådana arrangemang i skolan är betyg.  
 
Ergonomi 
Ergonomi är ett stort begrepp som behandlar många områden med avseende på människans 
arbetsmiljö. I denna uppsats kommer vi att inrikta oss på det fysiska området inom ergonomi, 
med andra ord vad eleverna bör tänka på när de ska använda sina kroppar i arbete utan att 
skada sig.  

       
Definition 
 
Nationalencyklopedins definition av ergonomi: 
 

"Ergonomi (av grek. e´rgon 'arbete' och -nomi´a '-kunskap', '-vetenskap', ytterst 
till ne´mα 'ordna') läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och 
arbetsredskapet." 

    Nationalencyklopedin (2007) 
 
Definition av ergonomi på skolan vi gjorde undersökningen i: 
 

”Läran om anpassning av arbetet och miljön till människans behov och 
förutsättningar, samt läran om att använda våra kroppar på rätt sätt för att 
förhindra skador.”  

Skolans teorimaterial (2007) 
 
Hultgren (1995) skriver att det egentliga genombrottet för ergonomi kom under krigsåren på 
1940-talet då man främst i England började ägna större uppmärksamhet på psykologiska och 
fysiologiska faktorer vid framtagandet av nya militär fordon.  
 
Wiking (1999) skriver att genom att ha goda kunskaper om hur kroppen bör arbeta samt ha 
god fysisk kapacitet så kan man förebygga överbelastningar relaterade till arbetssituationer. 
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Bra grundkunskaper, träning i att analysera rörelser samt sunt förnuft kan enligt honom hjälpa 
oss att värdera vilka delar av arbetsmiljön som behöver förändras.  
 
Enligt Hultgren (1995) kan en god arbetsanpassning uppnås på två sätt: 

• Genom att anpassa arbetet till människan. Detta genom att anpassa arbetsplatsen för 
den som ska använda den 

 
• Genom att anpassa människan till arbetet. Detta genom bland annat utbildning och 

vägledning. 
 

Mål och betygskriterier i momentet ergonomi 
Idrott och hälsa A är ett kärnämne som är på 100 gymnasiepoäng och som därmed oftast löper 
under en tvåårsperiod. Här nedan är de mål som eleverna skall ha uppnått i ergonomi efter 
avslutad kurs samt kriterierna för de olika betygsstegen vilka är mer specificerade än 
uppnåendemålen. Anledningen till att vi har med de olika betygskriterierna är för att visa hur 
kraven på elevernas kunskaper höjs för varje betygssteg. Vi har även utgått ifrån målen och 
betygskriterierna när vi utformat våra enkätfrågor. 
 
Utdrag från Skolverkets ämnes- och kursbeskrivningar samt mål att sträva mot i kursen Idrott 
och hälsa A (2007): 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang 
 
Kriterier för betyget Godkänd 
Eleven ger exempel på olika arbetsmiljöer och sätter dessa i samband med hälsa.  
 
Kriterier för betyget Väl godkänd 
Eleven bedömer ergonomisk anpassning av olika arbetsmiljöer. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
Eleven utvecklar färdigheter och metoder i ett flertal aktivitetsformer och bedömer deras 
hälsoeffekter. 
 
Mål att sträva mot 
Utvecklar kunskapen om samspelet mellan människa, teknik och miljö och hur arbetsplatser, 
miljöer och produkter kan anpassas och utformas efter människans förutsättningar. 
       
Livräddande första hjälp 
På Vårdguiden (2007) står följande fakta om livräddande första hjälp: ”Vid allvarliga 
situationer som till exempel hjärtinfarkt, hjärtstopp, trafikolyckor, eldsvådor, samt kvävnings- 
och drunkningsolyckor behövs läkarhjälp.” De påpekar att det alltid dröjer en stund innan 
ambulansen är på plats. Då är det av stor vikt att du genom dina kunskaper i första hjälpen 
ingriper. Vårdguiden beskriver livräddande första hjälp som kontroll av medvetande, andning 
och puls, framstupa sidoläge, mun till mun-andning, hjärt- och lungräddning och stopp av 
blödningar. Livräddande första hjälp ges enligt vårdguiden på plats inom några minuter efter 
ett olycksfall eller hastigt insjuknande. Vårdguiden poängterar att det gäller att snabbt hjälpa 
den skadade eller sjuke att få i sig syre eller förhindra denne från att förblöda. Du kan genom 
ett snabbt ingripande förhindra samt mildra allvarliga skador, eller till och med rädda liv. 
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Wiking (1999) poängterar vikten av att vara tränad på första hjälpen och livräddning när väl 
olyckan är framme. Dessa kunskaper kan man enligt honom lära sig genom att gå på kurs i 
Hjärt- och lungräddning hos Räddningstjänsten, Röda korset eller i skolan. Han beskriver 
första hjälp som den hjälp man ger den nödställde innan denne kommer under professionell 
hjälp. Kunskap inom detta område är enligt Wiking viktig att hålla färsk, därmed bör man 
utföra kursen vid upprepade tillfällen. Detta styrks av att certifikatet deltagarna får efter 
genomgången kurs av Röda korsets bara är giltigt i två år. 
 
I Nationalencyklopedin skriver Ingvar Gustavsson att det i Sverige sedan 1980-talet har 
satsats på utbildning i hjärt- och lungräddning. Ett system har byggts upp där 
huvudinstruktörer (framför allt läkare och sjuksköterskor) utbildar instruktörer som utbildar 
elevgrupper till livräddare i hjärt- och lungräddning.  
 

”När grundskolans kursplaner klubbades av regeringen i mars år 2000 var det 
inskrivet att ”eleven ska ha kunskap i livräddande första hjälp” under kapitlet 
idrott och hälsa. Ansvaret för att eleverna utbildas är lärarnas. För att utbilda 
elever behöver man vara instruktör i hjärt-lungräddning samt vara väl 
förtrogen med utbildningsmaterialet livräddande första hjälp i skolan.” 

Stockholm HLR (2007) 
 
För att rädda en person som är i behov av hjälp finns det en serie åtgärder som man ska utföra 
för att hjälpa denna. Dessa åtgärder brukar beskrivas som länkarna i en kedja, kedjan som 
räddar liv, en av länkarna i denna kedja är att kunna utföra livräddande första hjälp.  
 
Tillvägagångssätt 
För att läsaren av denna c-uppsats skall veta vad som menas med de olika delmomenten inom 
momentet livräddande första hjälp beskriver vi här dess terminologi. 
 
Vid genomförandet av livräddande första hjälp skall man enligt Vårdguiden i tur och ordning 
kontrollera medvetande, andning, puls och ge den hjälp som behövs. Nedan beskrivet 
tillvägagångssätt är ett utdrag från Vårdguiden (2007): 
1. Är personen vid medvetande? 
Skaka försiktigt i skuldrorna och ropa ”Hur mår du?”. 
Ja, personen reagerar: stanna kvar - personen kan bli sämre. 
Nej, personen är medvetslös: kontrollera andningen. 
 
2. Andas personen? 
Öppna luftvägen genom att lyfta underkäken. Böj huvudet försiktigt bakåt. Titta om 
bröstkorgen höjer sig. 
Lyssna efter normala andningsljud. Känns någon andning mot kinden? 
Ja, personen andas normalt: lägg i stabilt sidoläge. 
Nej, personen andas inte: kontrollera pulsen. 
Har personen puls? 
Lägg fingrarna i gropen vid sidan av struphuvudet och känn efter puls i högst i tio sekunder. 
Nej, ingen puls: starta HLR, hjärt-lung-räddning. 

 
Framstupa sidoläge  
Lägg den skadades arm, som är närmast dig, på marken i en rät vinkel ut från kroppen. Lägg 
andra armen över bröstet. Fatta tag om bortre skuldran respektive bortre knäet och vänd över 
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personen mot dig. Böj det översta benet i nästan rät vinkel. Lägg översta armens hand under 
kinden. Kontrollera att det finns öppen luftväg. Håll den skadade varm. 
 
Mun-till-mun-andning 
Lyft underkäken och böj huvudet försiktigt bakåt. Täpp till näsborrarna med tumme och 
pekfinger. Ta ett normalt andetag, gapa stort och slut dina läppar runt den skadades mun och 
blås långsamt in luft under en sekund. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig, då har du gjort 
rätt. Om bröstkorgen inte höjer sig lyft underkäken mera uppåt, täpp till näsan bättre och 
försök igen. Höj ditt huvud och ta ett nytt andetag medan den skadade andas ut och 
bröstkorgen sjunker ihop. Om andningen återkommer placera i stabilt sidoläge. 
 
Hjärt- och lungräddning (HLR) 
Gör hjärtkompression. Lägg händerna ovanpå varandra mitt på bröstet. Tryck till snabbt och 
rejält 30 gånger med handloven, snabbare än en i sekunden. Gör två inblåsningar. Upprepa 30 
kompressioner och två inblåsningar tills andning och puls återkommer, eller så länge du orkar 
i väntan på professionell hjälp.     
      
Mål och betygskriterier i momentet livräddande första hjälp 
Här nedan är de mål som eleverna skall ha uppnått i livräddande första hjälp efter avslutad 
kurs, Idrott och hälsa A, samt kriterierna för de olika betygsstegen vilka är mer specificerade 
än uppnåendemålen. Anledningen till att vi har med alla olika betygssteg beror på vi vill visa 
hur kraven på elevernas kunskapsnivå inom momentet livräddande första hjälp höjs för varje 
betygsstegsteg. Det är även utifrån kursplanens mål och betygskriterier som vi utformat våra 
enkätfrågor. 
 
Utdrag från Skolverkets ämnes- och kursbeskrivningar samt mål att sträva mot i kursen Idrott 
och hälsa A (2007): 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp. 
 
Kriterier för betyget Godkänd 
Eleven utför med visst stöd livräddande första hjälp. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänd 
Eleven genomför på egen hand livräddande första hjälp i en fingerad situation. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
Eleven instruerar i livräddande första hjälp. 
 
I vår uppsats har vi i den inledande texten till enkäten definierat livräddande första hjälp som 
kontroll av medvetande, andning och puls, framstupa sidoläge, mun mot mun metod samt 
hjärt- och lungräddning.  
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Syfte 

Syftet är att beskriva likheter och skillnader i elevers syn på sin kunskap och sitt lärande i 
förhållande till deras lärares syn på sina elevers kunskap och lärande i Idrott och hälsa A, med 
utgångspunkt från målen i kursplanen för Idrott och hälsa A med avgränsning till momenten 
livräddande första hjälp och ergonomi. 
 
Frågeställningar 

 Hur uppfattar eleverna sitt lärande samt sina kunskaper i momenten livräddande första 
hjälp och ergonomi under Idrott och hälsa A? 

 
 Hur uppfattar lärarna sina elevers lärande samt kunskaper i livräddande första hjälp 

och ergonomi under Idrott och hälsa A idrottslektionerna? 
 

 Vilka skillnader och likheter finns mellan eleverna och lärarnas syn på elevernas 
lärande och kunskaper? 

 
 

Metod 

Metoden som vi valt att använda oss av är en kvalitativ enkätundersökning. Generellt kan 
man beskriva den kvalitativa metoden som en metod vilken används för att få svar på frågor 
som beskriver hur personer upplever något. Fråga ett och två är bakgrundsfrågor som berör 
klass och kön. Anledningen till att vi frågade vilken klass eleverna gick i var att vi skulle 
kunna koppla rätt lärare till enkäten. Fråga tre behandlar kunskap om styrdokument. Frågorna 
fyra till och med sexton behandlar momentet livräddande första hjälp och fråga sjutton till och 
med tjugosju behandlar momentet ergonomi. I bilaga 1 redovisar vi lärarnas svarsfördelning 
och i bilaga 2 elevernas svarsfördelning. Bilaga 3 visar hur varje enskild elever och lärare 
besvarat samtliga frågor på enkäterna. Klass 1 hör ihop med lärare A, allt som är i en färg hör 
till samma klass.  
 
Svaren på de slutna frågorna har vi bearbetat med hjälp av kalkylprogrammet Excel. De 
öppna frågornas svar har vi behandlat med hjälp av meningskategorisering som Kvale (1997) 
tar upp i sin bok. Meningskategorisering innebär att vi har redovisat dessa genom att ange 
antalet elevsvar på respektive kategori.  
 
Enkäter 
Vi valde att använda oss av enkäter som datainsamlingsmetod, detta eftersom denna metod är 
ett bra sätt att komma ut till många individer och på så sätt få en bred undersökningsgrupp. Vi 
har utformat vår enkät så att de flesta frågorna är slutna frågor. Dock har vi även några få 
öppna frågor. Vi valde att använda oss av en femgradig skala i de slutna frågorna i vår enkät, 
dessa har vi kodat om till värdena 1-5 där 1 är stämmer helt och 5 är stämmer inte alls. På 
några få frågor är svarsalternativen endast Ja och Nej vilka är kodade 1-2, där ja är 1 och nej 
är 2. I bilaga 1 samt bilaga 2 kan ni se hur svarsalternativen ser ut. Trost (2001) skriver att 
man enligt jargongen i fackkretsar brukar tala om ett enkätformulär som ett mätinstrument 
med vilket man mäter människors beteende, åsikter och känslor. En enskild fråga i formuläret 
kan även vara ett mätinstrument. 
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Trost (2001) trycker på att man måste ta i beaktning att felkällorna i en enkätundersökning 
kan vara många. En ofta förekommande företeelse är att de inlästa data behandlas som om de 
vore såväl valida som reliabla när de i själva verket lider av svagheter i både reliabiliteten och 
validiteten. Detta leder oss till begreppen reliabilitet och validitet som vi förklarar under 
resultatdelen, och diskuterar i resultatdiskussionen. 
 
Urval 
Enkäter används också enligt Trost när man vill att urvalet skall representera en del av en 
population. Innan vi åkte till gymnasieskolan i Luleå där vi gjorde vår undersökning hade vi 
slumpmässigt valt ut vilka lärare/klasser som vi skulle gå ut med vår enkät till. Detta gjorde vi 
genom att ge alla lärare (som undervisar elever i en tvåa i kursen Idrott och hälsa A) ett 
nummer och sedan via detta nummer välja ut läraren med hjälp av en slumpgenerator. Efter 
att läraren slumpats fram gjorde vi på samma sätt med alla berörda klasser som läraren 
undervisade. Innan vi åkte till skolan och delade ut enkäterna frågade vi de tre berörda lärarna 
om vi kunde dela ut enkäterna i klassen under någon av deras lektioner. Svaret vi fick av alla 
tre lärare var positivt och lärarna tyckte att det skulle bli spännande att få ta del av resultatet. 
Totalt svarade 3 lärare och 60 elever på vår enkät. Klasserna var nästan identiskt lika stora de 
var 20, 21 respektive 19 elever i dem under det lektionstillfälle vi delade ut vår enkät. 
 
Genomförande 
Kylén (2004) anser att om man väntar sig att de som ska svara på enkäten kan ha svårt att 
förstå någon av frågorna så är det lämpligt att samla personerna och personligen ha en 
genomgång som introducerar enkäten. Vi introducerade enkäten på samma sätt i samtliga 
klasser, detta för att förtydliga hur de skulle fylla i enkäten samt hur vi definierat "livräddande 
första hjälp" och "ergonomi", dessa var även nedskriva på enkäten. Vi poängterade även att 
svaren på enkäten var anonyma vilket är en trygghet för de elever som svarar och detta kan 
därmed bidra till att de svarar mer sanningsenligt. 
 
Tidsplan 
Vårt arbete gjordes våren 2007 med följande tidsplan:  
 
Vecka 3 Introduktion av kursen  

Vecka 5  Inlämning av PM 

Vecka 6  Första handledarträffen 

Vecka 11  Seminarium gällande bakgrund och syfte 

Vecka 16  Seminarium gällande metoddelen  

Vecka 17-18 Utlämning samt sammanställning av enkäter 

Vecka 19  Första inlämning av arbetet  

Vecka 20  Slutlig inlämning  

Vecka 22 Examensvecka med opponering 
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Resultat 

Reliabilitet och validitet 
För att läsaren av denna rapport ska förstå vad begreppen reliabilitet och validitet innebär så 
definierar vi dessa i nedanstående text. 
 
Patel & Davidsson (2003) påpekar att när man samlar in data till en undersökning gör man 
samtidigt en mätning. Svar på olika frågor i enkäten översätts med siffervärden, exempelvis 
hur många ur en grupp som angivit ett visst svar på en fråga. När mätningarna görs väljs en 
grupp individer ut som får representera en viss kategori. Syftet med mätningen är att få fram 
ett värde som är sant och överensstämmer med hela kategorin trots att vi endast valt ut en 
liten grupp för undersökningen. När vi utför en mätning måste vi framförallt veta två saker; 
mäter vi det vi avser att mäta och mäter vi detta på ett tillförlitligt sätt. Ett problem enligt 
Patel & Davidsson är att veta om vi verkligen mäter det vi avser att mäta. När vi mäter 
genomsnittsvikten på åttondeklassare ställer vi försöksobjektet på en våg och får på det sättet 
ett siffervärde som representerar vikten. Om vi däremot själv konstruerar ett mätinstrument, 
exempelvis en enkät, så ökar enligt Patel & Davidsson osäkerheten om vad vi egentligen 
mäter och om det vi mäter är sant. Denna fråga är enligt dem extra aktuell inom de 
beteendevetenskapliga vetenskaperna eftersom man inom dessa undersöker abstrakta ting så 
som kunskap vilken är omöjliga att rent fysiskt ta på. Problemet med att mäta dessa abstrakta 
ting är enligt Patel & Davidsson framförallt om den vi frågar svarar på det vi egentligen tänkt 
fråga och inte svarar på något annat. Reliabiliteten är verktyget vi använder för att se om vår 
mätning är tillförlitligt, detta handlar till stor del om hur väl det motstår inflytande från 
slumpen. Patel & Davidsson skriver vidare att när man genomför en mätning får man ett 
värde, detta värde innehåller både det sanna värdet och ett felvärde. Felvärdet beror på brister 
i verktygets tillförlitlighet. När vi mäter det vi har tänkt mäta har vi en god validitet och gör vi 
det på ett tillförligt sätt har vi en god reliabilitet. Patel & Davidson skriver att reliabilitet och 
validitet är beroende av varandra, man måste ha hög reliabilitet för att få hög validitet, men 
hög reliabilitet är däremot ingen garanti för hög validitet. Utan reliabilitet erhålls ingen 
validitet, om man inte kan lita på mätningen kan man inte lita på att man mäter det man avser 
att mäta.  
 

”Om jag vill mäta intelligens och tar ett måttband och mäter huvudets 
omkrets, blir mätningen tillförlitlig men det är inte därför mera säkert att jag 
därmed har mätt intelligens” 

Patel & Davidson (2003) sid.99  
 
Begreppsförklaring av ordet median 
Vi använder oss i vår resultatpresentation av begreppet median. Median innebär det 
svarsalternativ som är det mittersta av alla svarsalternativ när värdena har sorterats i stigande 
ordning. Det är därmed lika många högre respektive lägre svarsalternativ på vardera sida av 
talet. Median är enligt statistiska centralbyrån bra att använda sig av om det man mäter har en 
snedförvridning med många höga eller låga värden. Till skillnad från medelvärdet så påverkas 
därmed inte medianen av sådana extremvärden. I vår undersökning har några elever svarat 
raka motsatsen till majoriteten och skulle därför om vi använde oss av medelvärde dra ner 
talet och därmed göra det missvisande. 
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Elevernas uppfattning om sitt lärande samt sina kunskaper  
Eleverna anser sig har goda kunskaper i styrdokumentens mål. I två klasser är medianen två 
medan i den tredje så ligger den på tre. 
 
I enkätsvaren syns en tydlig tendens att eleverna anser sig kunna de första stegen i 
livräddande första hjälp bra, men de kan inte utföra hela momentet på egen hand. Eleverna i 
de tre klasserna kan mycket väl kontrollera om en person andas och har puls (median 1,0) de 
kan lägga en medvetslös person i framstupa sidoläge (median 2,0) samt utföra mun-mot-mun 
metoden på en medvetslös person helt på egen hand (median 2,0). De känner sig mer osäkra 
på att utföra hjärt- och lungräddning (median 3,0). Men med visst stöd anser de ändå att de 
kan utföra livräddande första hjälp (median 2,0) däremot kan de inte göra det på egen hand 
(median 4,0) eller instruera i det (median 4,0). Eleverna är inte nöjda med utformningen av 
momentet livräddande första hjälp (median 5,0). De flesta elever anser att man borde förbättra 
momentet livräddande första hjälp genom att ha lektioner i momentet och att dessa är djupt 
ingående. Många skrev också att kontinuerliga lektioner i ämnet var viktigt för att kunskapen 
inte ska glömmas bort. Dessa ovan nämnda medianvärden är ett medel för alla klasser 
tillsammans. Medianvärdena skiljer sig något från varje klass (se bilaga 2). Den klass där åtta 
av tjugoen elever ansett sig ha haft momentet i kursen har lägst värden på många av 
delmomenten, endast tre av tjugoen elever vet till fullo hur man lägger en person i framstupa 
sidoläge. I denna klass vet följaktligen fler elever hur man gör mun-mot-mun-metoden samt 
hjärt- och lungräddning än att lägga en person i framstupa sidoläge. De elever från samtliga 
klasser vilka svarade att de helt kunde livräddande första hjälp innan kursen startade hade 
även nu genomgående höga kunskaper i momentet. Några elever har angett svarsalternativ 1 
på skalan, att det stämmer helt, på att de kan utföra alla moment förutom påståendet att de kan 
instruera i livräddande första hjälp där de inte kan detta lika bra. Ett mönster som kan utläsas 
bland enkätsvaren är att personer som känner sig osäkra på ett delmoment i livräddande första 
hjälp även är det i de andra delmomenten samt momentet som helhet. De elever som kan de 
olika delmomenten bra kan också utföra hela serien på egen hand samt känner sig säkra i att 
instruera i momentet.  
 
Alla elever har deltagit i momentet ergonomi under lektionerna i Idrott och hälsa A. 
Majoriteten av eleverna vet hur de ska agera för att undvika belastningsskador (median 1,0), 
speciellt hur de ska lyfta rätt (median 1,0) och hur de ska anpassa sin arbetsställning till det 
jobb de utför (median 1,0). De flesta elever har även erhållit mer kunskaper under lektionerna 
än de innan hade (median 1,0). Den absoluta majoriteten bland eleverna tycker att 
utformningen av ergonomilektionerna har varit bra utifrån sitt lärande (median 2,0) men 
efterlyser ändock fler lektionstillfällen. Eleverna anser sig komma ha nytta av sina kunskaper 
på sin fritid i diverse situationer så som t.ex. vid tunga lyft. Dock var det totalt fyra elever 
som inte anser sig komma få användning av sina kunskaper av ergonomi under sin fritid. 
 
Lärarnas uppfattning om sina elevers lärande samt kunskaper 
En av de tre lärarna tror inte att deras elever vet speciellt mycket om uppnåendemålen, denna 
svarade en fyra. De två andra svarade en trea respektive en tvåa.  
 
Alla lärare svarade att de inte tagit upp momentet livräddande första hjälp under sina Idrott 
och hälsa A lektioner med klassen. De avstod därför från att svara på övriga frågor om 
livräddande första hjälp eftersom de varken har kunskap eller uppfattning om sina elevers 
kunskaper samt lärande inom det momentet. 
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Alla lärare trodde att deras elever har goda kunskaper inom ergonomi. Dock trodde inte alla 
tre lärare att deras elever till fullo hade kunskap om ergonomi och dess olika delar, två av dem 
angav svarsalternativ två på vissa frågor (se bilaga 1). Detta handlade framför allt om frågorna 
gällande anpassning av arbetsställning samt kunskap om hur en dålig arbetsmiljö påverkar 
hälsan. Lärarna svarade överlag att de trodde att deras elever inte riktigt var nöjda med 
utformningen av momentet ergonomi utifrån elevernas lärande (median 3).  
 
Skillnader och likheter mellan elevernas och lärarnas syn på elevernas 

lärande samt kunskaper  
Två av de tre lärarna tror inte att deras elever vet lika mycket om uppnåendemålen i 
styrdokumenten som eleverna faktiskt gör medan den tredje läraren tror att eleverna kan mer 
än de gör. En av lärarna som tror att klassen har sämre kunskaper än de har ligger hela två 
steg fel i förhållande till sina elevers medianantal. 
 
Alla lärare svarade att de inte tagit upp momentet livräddande första hjälp under sina Idrott 
och hälsa A lektioner med klassen. På frågan till eleverna om de deltagit i momentet 
livräddande första hjälp svarade de flesta att de inte gjort det. Dock var det några i klass 2 
(åtta elever) samt klass 3 (tre elever) som ansåg att de deltagit i momentet under kursen. Även 
om de flesta elever inte anser sig ha haft momentet så har många kunskaper om en eller flera 
av de olika delmomenten. Det finns dock ett antal elever som inte alls anser sig ha någon 
kunskap om momentet livräddande första hjälp. Enkätundersökningen visar att många elever 
hade kunskaper i livräddande första hjälp innan de började kursen. De elever som helt kunde 
livräddande första hjälp innan kursen startade har genomgående höga kunskaper i momentet. 
Inom momentet livräddande första hjälp går det inte att jämföra elevernas och lärarnas svar på 
de olika delmomenten eftersom det endast är eleverna som svarat på dessa frågor i enkäten. 

 
Alla elever har deltagit i momentet ergonomi under lektionerna i Idrott och hälsa A. Alla tre 
lärare säger sig också ha haft momentet under sina lektioner med klassen. Under den del av 
enkäten som behandlar ergonomi kan vi jämföra elevernas svar med deras lärares tack vare 
detta. Här kan vi se att klasserna med tillhörande lärares svar är väldigt lika. Som mest skiljer 
det endast ett värdesteg i medianen under enkätens ergonomidel. Detta innebär att lärarna har 
bra insyn i vilka kunskaper deras elever har i momentet ergonomi. Den fråga som det skiljer 
mest mellan elevernas och lärarnas svar är i frågan om hur utformningen av momentet 
ergonomi i kursen varit med åtanke på elevernas lärande, där tror lärarna att eleverna tycker 
utformningen var sämre än den enligt eleverna varit. Elevernas svar klasserna emellan är 
också väldigt likartade.  
 
Endast en av de två lärarna som trodde att eleverna varken tyckt utformningen varit bra eller 
dålig och därmed svarat en trea trodde att dess elever ville ha fler lektioner i momentet. De 
flesta elever anser sig under lektionen i ergonomi ha lärt sig lyfta rätt, anpassa arbetet samt 
hur de skall handla i olika situationer för att förhindra skador. Detta hade alla tre lärare koll på 
alla skrev att de trodde att deras elever lärt sig att undvika belastningsskador. På frågan hur 
eleverna kommer ha nytta av sina kunskaper hade även här lärarna liknande svar som 
majoriteten av deras elever.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Elevernas uppfattning om sitt lärande samt sina kunskaper  
Vi antar att de elever som trots utebliven undervisning i moment livräddande första hjälp 
kunde dess olika delar eftersom de har erhållit dessa kunskaper under sin tidigare skolgång. 
Detta antagande tar vi eftersom vi själva under vår skoltid i högstadiet har fått gå en kurs i 
livräddande första hjälp med legitimerade instruktörer. Sedan år 2000 är det även enligt 
Stockholm HLR (2007) av regeringen beslutat att eleverna skall ha kunskap om livräddande 
första hjälp efter avslutad grundskoleutbildning. De elever som från sin tidigare skolgång 
kommer ihåg momentet livräddande första hjälp har uppnått ett djupare lärande och kan 
därmed fortfarande dess olika moment. Enkäterna visade att vissa elever inte alls hade någon 
kunskap om hur man skulle handla i de olika delmomenten, vi antar att dessa mest troligen 
gått på en skola som under högstadiet inte tagit upp momentet livräddande första hjälp.  
 
Ett anmärkningsvärd mönster är att de elever som säger sig ha deltagit i livräddande första 
hjälp under lektionerna inte anser sig ha hög kunskap i alla momenten, flera av dessa anser sig 
rent utav inte alls kunna utföra livräddande första hjälp på egen hand. Detta kan bero på att 
lärandesituationen, innehållet eller att de fyra f:en ej förmedlats under lektionen och då 
speciellt f:et förtrogenhet. Skolverket (2004) har skrivit om kunskapssyn som de fyra f:en 
fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenheter. Skolämnet Idrott och hälsa strävar mot att 
eleverna ska uppnå ett livslångt lärande, det vill säga att det ska få eleverna att fatta tycke för 
ämnets innehåll och på så sätt på sin fritid samt i det fortsatta livet ha användning av det de 
lärt sig under lektionerna. Dessa fyra f är kunskaper som ska stimulera eleverna till att finna 
egna uttryckssätt att skapa ett livslång lärande. För att eleverna ska få en möjlighet att uppnå 
detta krävs det att lärarna utformar sina lektioner så att eleverna som läser kursen får 
möjlighet till att förvärva alla f:en i samtliga moment. Fakta, förståelse och färdigheter är 
kunskaper som elever tämligen lätt tar till sig samt för lärarna är lätt att förmedla. Det 
viktigaste f:et är förtrogenhet, om eleverna inte erhåller rätt ”känsla” för ämnets innehåll så är 
det svårt att få dem att uppnå det livslånga lärandet. Vi antar även att anledningen till att dessa 
elever inte är säkra på de olika delmomenten, trots att de haft momentet i kursen 
idrottsfysiologi, beror på lektionernas utformning. Det faktum att dessa elever kan mun mot 
mun metoden samt hjärt- och lungräddning bättre än hur de lägger en person i framstupa 
sidoläge tror vi beror på att de under lektionen endast övat på hur man ska handla i en 
situationer där en person inte andas och/eller har puls. Lärarna har därmed mest troligen valt 
att utelämnat situationer där personen endast är medvetslös. 
 
Precis som Stensmo (1994) och Alerby (2003) har skrivit så måste hela kroppen användas för 
att skapa lärande, detta gäller i synnerhet inom ämnet Idrott och hälsa. Det går rent teoretiskt 
att läsa sig till kunskaper om hur momenten ergonomi och livräddande första hjälp skall 
utföras. Dock betyder inte detta att de kan utföra den teoretiska kunskapen i praktiken. Det är 
därmed av stor vikt att eleverna vid upprepade tillfällen får möjlighet att förankra den 
teoretiska kunskapen till kroppslig kunskap. Dessa två kunskapsformer (teori och praktik) bör 
sammankopplas för att skapa en helhet, först då har eleverna helt tillgodogjort sig djupare 
kunskap, känsla samt förståelse för momenten. I och med detta har eleverna uppnått målet för 
momenten, men precis som John Dewey och andra pragmatister förespråkat samt Stensmo 
(1997) framhåller är målet inte allt utan vägen till kunskaperna är minst lika viktig.  
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Den slutsats som vi kan dra om eleverna i vår undersökning utifrån enkätsvaren är att de kan 
mycket om momentet ergonomi och är väl medvetna om i vilka situationer de kommer att ha 
användning av sina kunskaper. De vet hur dålig arbetsmiljö påverkar deras hälsa samt hur 
man förebygger förslitningsskador. Vi får innerligen hoppas att de därmed använder sig av 
sina kunskaper i ergonomi i vardagliga situationer livet ut.  
 
Anledningen till att eleverna i de tre olika klasserna hade liknande svar i hela ergonomidelen 
av enkäten tror vi beror på att alla lärare har haft momentet ergonomi som en temavecka 
vilket innebär att alla klasser har fått exakt samma lektionsupplägg. Dock är det förvånansvärt 
att några elever inte anser sig komma ha nytta av sina kunskaper på sin fritid, dessa fyra 
personer tror vi inte har erhållit den djupinlärning samt förtrogenhet som behövs för att sätta 
momentet i ett större sammanhang. Som strävansmål har Skolverket (2007) angett att eleven 
ska utveckla kunskapen om samspelet mellan människa, teknik och miljö och hur 
arbetsplatser, miljöer och produkter kan anpassas och utformas efter människans 
förutsättningar. Detta för att eleverna ska lära sig hur man undviker belastningsskador i 
framtiden. Detta stämmer med det Gustavsson (2002) skriver att skolans uppgift är, nämligen 
att förbereda för ett yrke men även för ett liv som medborgare och människa. Lärarna på 
gymnasieskolan har en klar bild för sig att detta ska uppnås genom att blanda teori och 
praktik. Detta stöds av det som Svedberg & Zaar (1998) anser, att de teoretiska kunskaperna 
som skolan lär eleverna måste ges med praktiska erfarenheter. Som Jernström (2001), liksom 
Molander (1997) och Gustavsson (2002) skriver så är det när man får aha-upplevelser samt 
kopplar olika saker till varandra, ser allt i ett större sammanhang, som kunskapen etsar sig fast 
inom oss. Frågan vi ställer oss är om det verkligen räcker med att ha en 80 minuters lektion 
inom momentet ergonomi för att detta ska uppnås. 
 
Det vi kan läsa ut av enkätsvaren är att de flesta av eleverna anser sig ha mycket höga 
kunskaper i det moment lärarna tagit upp (ergonomi) samt är nöjda med lektionernas upplägg 
inom momentet. Däremot finns det några elever som inte anser sig kunna så mycket om 
ergonomi trots att de deltagit under lektionerna. Tre personer anser till och med att de inte lärt 
sig hur de ska handla i olika situationer och miljöer för att undvika belastningsskador. Dessa 
elever har inte fått ett anpassat trappsteg inom momentet, därmed har detta resulterat i ett 
minskat lärande. Detsamma gäller de elever som säger sig ha haft momentet livräddande 
första hjälp i kursen, dessa har vi antagit har haft momentet i en valbar kurs, idrottsfysiologi, 
som både teoretiskt och fysiskt tagit upp momentet. Dessa elever har trots att de har haft 
momentet inte till fullo lärt sig det. Detta tror vi liksom Stensmo (1997) beror på att dessa 
elever har haft för höga trappsteg och därmed tappat intresse och motivation för att till fullo 
lära sig. Anledningen till att vi tror att de elever som anser sig ha haft momentet har blandat 
ihop kursen Idrott och hälsa A med kursen Idrottsfysiologi är att en elev till och med skrev 
ner detta i enkäten vid sidan av en kryssfråga.  
 
Ett anmärkningsvärt mönster är att de elever som säger sig ha deltagit i livräddande första 
hjälp under lektionerna inte anser sig ha hög kunskap i alla momenten, flera av dessa anser sig 
rent utav inte alls kunna utföra livräddande första hjälp på egen hand. Inom momentet 
livräddande första hjälp har Skolverket (2007) inte satt upp några direkta mål att sträva emot 
men granskar man betygskriterierna så står tydligt att elever för att uppnå ett godkänt betyg 
ska ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp. Wiking (1999) menar att för 
att kunna utföra första hjälp så måste man vara väl tränad på detta, det väcker samma fråga 
som vi ställde till lärarnas upplägg på ergonomimomentet. Räcker det att gå igenom 
momentet livräddande första hjälp under ett lektionstillfälle på 80 minuter under en kurs som 
pågår under två läsår? 
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När vi har varit ute i verksamheten och samspråkat med elever om idrottsämnet samt skolan i 
stort uppkommer det i samtalen att elever som har svårt att ta till sig kunskap i ett ämne eller 
moment ofta förklarar detta med bristande motivation. Att sakna motivation till att lära anser 
vi därför vara en stor orsak till att vissa elever inte lär sig. Därmed är det av stor vikt att 
läraren tar sig tid till att samtala med eleven om orsakerna till den bristande motivationen 
samt att försöka få eleven att bli mer motiverad. I denna situation anser vi inte att belöning 
och straff (betyg) vilket Imsen (2000) skriver om är något som man ska använda sig av utan 
istället som Stensmo (1997) anser försöka skapa en situation där eleven ser sitt lärande som 
något lustfyllt och positivt. Att motivera elever till att vilja gå uppför en fiktiv behovstrappa 
anser vi vara en av de allra viktigaste egenskaperna en lärare kan ha, för att uppnå detta måste 
man som lärare ha en god insikt i varje enskild elevs kunskaper och visa eleverna empati och 
förståelse i situationer som kräver detta. Det gäller precis som Stensmo (1997) påpekar att 
utforma en egen trappa för varje enskild elev så att trappstegen blir tillräckligt höga. Om 
trappstegen är för höga och eleven ideligen känner att denna misslyckas leder detta till att 
eleven tappar intresse och motivation att lära sig. Är trappstegen för låga leder detta till att 
eleverna inte känner någon utmaning och inte utvecklas i sitt lärande. Därmed är det av 
yttersta vikt att trappstegen är lagom höga så eleverna känner utmaning men ändå lyckas klara 
dessa med kunskaper och lärande som resultat. 
 
Lärarnas uppfattning om sina elevers lärande samt kunskaper 
Vi kan i resultatdelen se att lärarna valt att inte ta upp det obligatoriska momentet livräddande 
första hjälp under sina lektioner i Idrott och hälsa A. Därmed har de ingen uppfattning om 
sina elevers lärande i detta moment. Skolans uppdrag är enligt Skolverket att förmedla 
kunskaper från lärare till elever. Inom ämnet Idrott och hälsa finns det mål och riktlinjer som 
är nedskrivna i styrdokument, läroplaner och kursplaner, två av de moment som finns i den 
allmänna kursplanen för Idrott och hälsa A är ergonomi och livräddande första hjälp. Hur man 
ska undervisa i dessa moment finns inte nedskrivet någonstans, det är upp till varje enskild 
lärare att avgöra hur kunskap skall förmedlas samt när det ska förmedlas. Varför denna 
kunskap skall förmedlas är på grund av att de står i styrdokumenten vilka alla lärare skall 
följa. Varje lärare ska sträva mot att lägga upp sin undervisning på ett sådant sätt att alla 
elever lär sig samtliga delar i momenten på bästa sätt. För att detta ska uppnås måste ett 
didaktiskt kunnande finnas, detta kunnande är en del av lärarprofessionen och är något som 
lärare skall ha med sig i bagaget efter att de genomgått en adekvat lärarutbildning. Är man 
däremot outbildad lärare eller inte har rätt utbildning för den tjänst som man arbetar på så ser 
vi det som en stor risk att kunskaperna om didaktiken inom ämnet inte är tillräckliga för att 
eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskaper inom ämnet. 
 
Skillnader och likheter mellan elevernas och lärarnas syn på elevernas lärande 
samt kunskaper  
Två av de tre lärarna tror inte att deras elever vet lika mycket om uppnåendemålen i 
styrdokumenten som de faktiskt gör medan den tredje läraren tror att eleverna kan mer än de 
gör. Detta tror vi beror på att lärarna endast en gång, i början av terminen, har gått igenom 
målen och därmed tror att eleverna inte vet vad som står i dem. Eleverna har svarat att de kan 
uppnåendemålen rätt bra men vi tror liksom lärarna att om vi hade bett dem att skriva ner 
målen så hade de inte kunnat skriva ner alla. Kunskap i dagens skola har enligt Gustavsson 
(2002) övergått från att läraren står och föreläser inför sina elever och "delar ut paket" till att 
eleverna själva måste söka kunskaper och uttrycket ”kunskap som paket” har ersatts av 
uttrycket ”kunskap som katalog”. I och med detta har innehållet i läroplanerna minskat i 
omfång. Läraren ska numera i större utsträckning fungera som ”coach” eller handledare. För 
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ämnet Idrott och hälsa har denna förändring kanske inte varit lika markant, mycket beroende 
på att det är ett till största delen praktiskt ämne. Generellt sett bygger idrottslektioner inte 
särskilt mycket på teoretisk undervisning utan större delen av lektionerna består av praktiska 
kunskaper som bygger på visst teoretiskt kunnande. Detta beror främst på att lektioner inom 
Idrott och hälsa av många ses som den lektionen där eleverna ska komma ifrån allt 
stillasittande arbete och vara fysiskt aktiva. Momenten som vi har valt att studera är av sin 
natur både praktiska och teoretiska men jämfört med andra moment inom idrotten är de 
starkare förankrade i teorin.  
 
Undersökningens reliabilitet och validitet 
Vi anser att vi valt rätt metod till vårt arbete, detta eftersom vi ville nå ut till en stor 
undersökningsgrupp och enkäter är bästa sättet för detta. Av våra tjugosju frågor i enkäten är 
endast sex öppna frågor. De absolut flesta frågorna är därmed slutna vilket enligt Patel och 
Tebelius (1987) minskar felen i tolkningen av svaren och ökar reliabiliteten. Vi anser även att 
vi kan lita på vårt mätinstrument, vår enkät, och därmed att vi med våra frågor har mätt det vi 
tänkt mäta. Frågorna i enkäterna speglade vårt syfte samt våra frågeställningar vilket ökar 
validiteten. Enkätfrågorna är utformade med begripliga och vanliga ord vilket leder till att 
undersökningsgruppen inte missuppfattar frågorna. De ord som varit krångliga som till 
exempel ordet styrdokument har vi förklarat i enkäten. Vi har inte frågat eleverna om vår 
tolkning av deras svar är riktiga. Detta eftersom vi inte kan spåra rätt enkät till rätt person utan 
endast till varje klass. Om vi i klasserna skulle fråga om våra tolkningar av vissa svar var 
riktiga skulle detta leda till att anonymiteten blev förlorad i och med att det finns stor risk för 
att personer blir kopplade till sitt svar och på så vis ”uthängda” av deras svar. Detta leder dock 
till att reliabiliteten sänks. Lärarna samt klasserna valdes slumpmässigt ut och alla som 
svarade på enkäten verkade motiverade och tyckte att ämnet kändes relevant vilket enligt 
Patel och Tebelius ökar reliabiliteten. Reliabiliteten höjs även av att vi var närvarande vid 
enkäternas ifyllning och på så sätt kunde besvara eventuella frågor angående enkäten på plats 
samt att vi definierade livräddande första hjälp och ergonomi och berättade hur de skulle fylla 
i enkäten (vilket även stod i den inledande texten i enkäten). 
 
En större undersökningsgrupp, samt en undersökningsgrupp på flera olika skolor runt om i 
Sverige eller Norrbotten hade höjt validiteten. Undersökningen gjordes i tre olika klasser med 
tre olika lärare. Vi hade utformat enkäterna så att elever i en klass kunde kopplas till sin 
lärare, vi ställde även samma frågor till alla elever samt lärare vilket höjer reliabiliteten.  
 
Vi kan inte generalisera våra slutsatser till alla gymnasieskolor i Sverige eller Norrbotten 
eftersom vi endast gjort vår undersökning på en gymnasieskola. Däremot kan vi generalisera 
de svar vi fått angående momentet ergonomi till alla elever i denna gymnasieskola dels 
eftersom alla haft samma undervisning i ergonomi och dels eftersom svaren är väldigt 
överensstämmande klasserna emellan trots att eleverna gick olika program. Momentet 
livräddande första hjälp är svårare att generalisera, detta eftersom ingen under sin Idrott och 
hälsa A lektion hade haft momentet och svaren därmed var väldigt spretande.  
 
 
Egna reflektioner 
Det är skrämmande att se att så få lärare inte har haft det viktiga och obligatoriska momentet 
livräddande första hjälp. Många elever i vår undersökning uttryckte en stor osäkerhet i hur de 
ska handla om de kommer i en situation där deras insats kan rädda den drabbade personens 
liv. Kunskaper i livräddande första hjälp är enlig oss precis som Wiking (2007) påpekar 
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oerhört viktigt, det är även av stor vikt att underhålla sin erhållna kunskap i området och 
därmed hålla kunskapen fräsch. Vi anser att det borde vara en självklarhet att alla skolelever 
har teoretiska och praktiska kunskaper inom livräddande första hjälp. I och med att detta står 
som mål och kriterier i kursplanen för Idrott och hälsa A är det i denna kurs som de skall få 
denna kunskap. 
 
Svaren vi fick av lärarna angående momentet livräddande första hjälp går att generalisera till 
hela den gymnasieskolan vi gjorde vår undersökning i. Detta eftersom det har framkommit 
under diskussioner vi haft med andra idrottslärare i personalrummet att lärarna som ingick i 
vår undersökning inte är ensamma om att inte ta upp detta moment. Ingen av alla de lärare 
som vi samtalat med i personalrummet hade tagit upp momentet med sina Idrott och hälsa A 
klasser.  
 
Från och med detta år har skolan vi gjorde undersökningen på påbörjat ett nytt upplägg för 
momenten ergonomi och livräddande första hjälp i kursen Idrott och hälsa A. Idrottslärarna 
har gått ihop i ett samarbete med varandra och under en gemensam vecka under detta läsår har 
de haft en temavecka med momentet ergonomi, detta innebär att samtliga elever hade 
ergonomi under sin idrottslektion den veckan. Nästa år har de ytterligare en gemensam 
temavecka inom momentet livräddande första hjälp där professionell personal och utrustning 
hyrs in. Detta upplägg startades denna termin och kommer att fortlöpa även under kommande 
år. Detta försvarar inte det faktum att alla som nu går sista terminen i kursen Idrott och hälsa 
A, vilken även är den undersökningsgrupp vi haft, inte fått undervisning i livräddande första 
hjälp och inte heller kommer att få det under sin resterande gymnasietid. Vi anser att detta 
upplägg av momenten med temaveckor är bra men vi hade dock önskat att temaveckorna 
skulle vara mer frekventa eller löpa under en flerveckorsperiod så eleverna fick ha fler än EN 
enda lektion inom momentet. Vi anser att livräddande första hjälp samt ergonomi bör 
behandlas under fler lektioner för att få ett önskvärt resultat, att eleverna erhåller en 
djupinlärning samt får en större förståelse och intresse för momentet. Eleverna i vår 
enkätundersökning delar vår uppfattning, de tror att fler lektionstillfällen inom momentet 
leder till ett ökat lärande. 
 
Vi anser att alla eller några utvalda lärare på skolan borde få gå en kurs i livräddande första 
hjälp så de blir licensierade instruktörer i detta moment, samt att de varje eller vart annat år 
borde få gå en kortare kurs i momentet för att underhålla sin kunskap så de kommer ihåg den. 
På detta sätt sparar skolan även pengar i och med att de inte behöver hyra in instruktörer för 
att eleverna ska få intyg på att de kan utföra livräddande första hjälp.  
 
Lärarna har lyckats bra med temaveckan detta år i och med att alla elever har goda kunskaper 
i ergonomi samt anser att lektionerna var bra utifrån sitt eget lärande. Vi hoppas att eleverna 
som går Idrott och hälsa A nästkommande år kommer att vara mist lika nöjd med temaveckan 
i livräddande första hjälp. Vi anser att detta system med temaveckor är ett bra system då det 
ger alla elever en likvärdig utbildning i momentet samt medför att alla elever får ha 
momentet. Dessutom kan lektionerna effektiviseras i och med att utrustningen endast behöver 
plockas fram en gång per dag. 
 
Vi har även under vår undersökning genom samtal med lärarna upptäckt att lärare som tar 
över undervisningen av en klass i Idrott och hälsa A från en annan lärare inte har klart för sig 
vilka moment som eleverna har undervisats i av sin tidigare lärare, överlämningarna fungerar 
alltså inte på ett tillfredställande sätt. Detta tror vi kan leda till att viktiga obligatoriska 
moment kan glömmas bort.  
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Erfarenheter för framtiden 
När vi började arbeta med vår uppsats så kände vi att detta var ett gyllene tillfälle för oss att 
komma till djupare insikt i hur undervisningen i Idrott och hälsa ska planeras. Med ändamålet 
till att eleverna ska få bra inlärningstillfällen. Vi har insett att det är av stor vikt att 
övertagandet av en klass från en annan lärare innebär att man får information av denne om 
vilka moment som klassen har gått igenom. Har man inte klart för sig vad eleverna tidigare 
har lärt sig så är det stor risk att vissa moment kan falla i glömska och kan leda till att elever 
går igenom en hel kurs utan att ha fått någon som helst kunskap inom obligatoriska moment. 
Vi har till fullo insett vikten av att veta vad styrdokument, kursplaner och läroplaner 
innehåller, då dessa tar upp vad kursen ska innehålla samt att vi som lärare i ämnet är skyldiga 
att bedriva vår undervisning på ett sådant sätt att alla elever får möjlighet att inhämta dessa 
kunskaper. Vi har även fått djupare förståelse för att denna kunskap inte alltid uppkommer vid 
första inlärningstillfället utan att vägen till djupkunskap måste bestå av många tillfällen så att 
eleverna får möjlighet till att hinna reflektera över vad som gjorts. Detta är något som vi fått 
bekräftat under tiden vi arbetat med denna uppsats. Av svaren vi fått på enkäterna har vi även 
kunnat utläsa att eleverna anser att momenten ergonomi och livräddande första hjälp är 
moment som är viktiga att ha med sig efter avslutad gymnasial utbildning. Detta kommer i 
våran undervisning som färdiga lärare leda till att vi prioriterar dessa moment i högre grad än 
lärarna i vår undersökning gjort. 
 
Fortsatt forskning 
Efter att ha genomfört denna studie så har många nya frågor uppstått: 
 

 
 Hur skiljer sig elevernas kunskap i Livräddande första hjälp i denna undersökning med 

eleverna som deltagit i det nya upplägget med temaveckan? 
 

 Glöms momentet livräddande första hjälp bort i undervisningen i Idrott och hälsa A på 
andra gymnasieskolor? 

 
 Hur ser elevers lärande och kunskaper ut inom andra områden inom Idrott och hälsa 

A? 
 

 Hur vill eleverna att undervisningen i Idrott och hälsa A ska vara utformad, med sitt 
eget lärande i fokus? 

 
 Hur går det till när en lärare tar över en klass mitt i en kurs, hur mycket information 

överlämnas till den nya läraren? 
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Bilagor  

Bilaga 1 Lärarenkäten 

EENN KK ÄÄ TT UU NN DD EE RR SS ÖÖ KK NN II NN GG   II NN OO MM   MM OO MM EE NN TT EE NN   
LL II VV RR ÄÄ DD DD AA NN DD EE   FF ÖÖ RR SS TT AA   HH JJ ÄÄ LL PP   OO CC HH   EE RR GG OO NN OO MM II     

II   KK UU RR SS EE NN   IIDD RR OO TT TT   OO CC HH   HH ÄÄ LL SS AA   AA  
  

KK RR YY SS SS AA   II   DD EE TT   AA LL TT EE RR NN AA TT II VV   SS OO MM   PP AA SS SS AA RR   DD II GG   BB ÄÄ SS TT ..   SS VV AA RR EE NN   ÄÄ RR   AA NN OO NN YY MM AA   OO CC HH   
KK OO MM MM EE RR   II NN TT EE   AA TT TT   KK UU NN NN AA   KK OO PP PP LL AA SS   TT II LL LL   EE RR   PP EE RR SS OO NN LL II GG EE NN   PP ÅÅ   NN ÅÅ GG OO TT   SS ÄÄ TT TT ..  MM EE DD   
”” LL II VV RR ÄÄ DD DD AA NN DD EE   FF ÖÖ RR SS TT AA   HH JJ ÄÄ LL PP ””   MM EE NN AA SS   II   EE NN KK ÄÄ TT EE NN   KK OO NN TT RR OO LL LL   AA VV   MM EE DD VV EE TT AA NN DD EE ,,   

AA NN DD NN II NN GG   OO CC HH   PP UU LL SS ,,   FF RR AA MM SS TT UU PP AA   SS II DD OO LL ÄÄ GG EE ,,   MM UU NN   MM OO TT   MM UU NN   MM EE TT OO DD   SS AA MM TT   HH JJ ÄÄ RR TT --   OO CC HH   
LL UU NN GG RR ÄÄ DD DD NN II NN GG ..   MM EE DD   EE RR GG OO NN OO MM II   MM EE NN AA SS   II   EE NN KK ÄÄ TT EE NN   LL ÄÄ RR AA NN   OO MM   AA NN PP AA SS SS NN II NN GG   AA VV   

AA RR BB EE TT EE TT   OO CC HH   MM II LL JJ ÖÖ NN   TT II LL LL   MM ÄÄ NN NN II SS KK AA NN SS   BB EE HH OO VV   OO CC HH   FF ÖÖ RR UU TT SS ÄÄ TT TT NN II NN GG AA RR ,,   SS AA MM TT   LL ÄÄ RR AA NN   
OO MM   AA TT TT   AA NN VV ÄÄ NN DD AA   VV ÅÅ RR AA   KK RR OO PP PP AA RR   PP ÅÅ   RR ÄÄ TT TT   SS ÄÄ TT TT   FF ÖÖ RR   AA TT TT   FF ÖÖ RR HH II NN DD RR AA   SS KK AA DD OO RR ..     

 
 
Enkäten fylls i på följande sätt.  
 
FRÅGA: Jag förstår hur jag ska fylla i denna enkät 
 
 

Mycket väl Inte alls  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1) Jag fyller i denna enkät som lärare för följande klass: 
 

_____________________________ 
 
 
 
2) Mina elever är medvetna om målen i styrdokumenten. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Lärare 1 uppskattning på elevernas svar (median): 2 
 
Lärare 2 uppskattning på elevernas svar (median): 4 
 
Lärare 3 uppskattning på elevernas svar (median): 3 
 

Notera att kryss bara får 
sättas mellan sträcken  

Alltså INTE så här! 



LL II VV RR ÄÄ DD DD AA NN DD EE   FF ÖÖ RR SS TT AA   HH JJ ÄÄ LL PP     
  
 
3) Mina elever har haft momentet livräddade första hjälp under mina idrottslektioner i Idrott och 

hälsa A. 
 

Ja   Nej 
 
Alla lärare har angett att de inte har undervisat i momentet. Det vill säga de har angett att de 
inte tror att eleverna har haft momentet 
 

 
4) Mina elever kunde utföra livräddande första hjälp innan de började kursen  

Idrott och hälsa A. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Ingen av de tillfrågade lärarna har kunnat svara på denna fråga på grund av att de inte har 
sett sina elever inom detta moment. 
 
 
5) Mina elever vet hur man kontrollerar om en person andas och har puls.  
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Ingen av de tillfrågade lärarna har kunnat svara på denna fråga på grund av att de inte har 
sett sina elever inom detta moment. 
 
 
6) Mina elever kan lägga en medvetslös person i ett korrekt framstupa sidoläge. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Ingen av de tillfrågade lärarna har kunnat svara på denna fråga på grund av att de inte har 
sett sina elever inom detta moment. 

 
 
7) Mina elever kan utföra mun-mot-mun-metoden på en medvetslös person helt på egen 

hand. 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Ingen av de tillfrågade lärarna har kunnat svara på denna fråga på grund av att de inte har 
sett sina elever inom detta moment. 
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8) Mina elever kan utföra hjärt- och lungräddning på en medvetslös person helt på egen 
hand. 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Ingen av de tillfrågade lärarna har kunnat svara på denna fråga på grund av att de inte har 
sett sina elever inom detta moment. 

 
 

9) Mina elever kan utföra livräddande första hjälp med visst stöd? 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Ingen av de tillfrågade lärarna har kunnat svara på denna fråga på grund av att de inte har 
sett sina elever inom detta moment. 
 
 
10) Mina elever kan utföra livräddande första hjälp helt på egen hand. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Ingen av de tillfrågade lärarna har kunnat svara på denna fråga på grund av att de inte har 
sett sina elever inom detta moment. 

 
11) Mina elever kan instruera i livräddande första hjälp. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Ingen av de tillfrågade lärarna har kunnat svara på denna fråga på grund av att de inte har 
sett sina elever inom detta moment. 
 
12) Jag tror att mina elever tycker att utformningen av momentet livräddande första hjälp i 

kursen varit följande, med tanke på vad de har lärt sig.  
 

Mycket bra Mycket dåligt 
 

Ingen av de tillfrågade lärarna har kunnat svara på denna fråga på grund av att de inte har 
sett sina elever inom detta moment. 
 
13) Jag tror att mina elever tycker man borde förbättra momentet livräddande första hjälp 

genom att: 
 
Lärare 1: Jag har inte haft HLR med dem har bara haft klassen i åk2 vet ej om tidigare lärare 

haft momentet. 
 
Lärare 2: Jag har inte haft det momentet med mina elever. Hade inte dem under hela åk1.  
 
Lärare 3: Genom att ha en grundlig genomgång av momentet. 
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14) Jag tror att mina elever har inom momentet livräddande första hjälp i kursen Idrott och 
hälsa A lärt sig följande: 

 
Ingen av lärarna har  svarat på denna  fråga 
 

15) Jag tror att mina elever på sin fritid kommer att ha användning av sina kunskaper inom 
livräddande första hjälp på följande sätt: 

 
Ingen av lärarna har  svarat på denna  fråga 
  
  
EE RR GG OO NN OO MM II   
 
16) Jag har genomfört momentet ergonomi i kursen Idrott och hälsa A. 
 

Ja   Nej 
 
Lärare 1 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 2 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 3 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
 
17) Mina elever har under momentet ergonomi i kursen Idrott och hälsa A lärt sig hur de ska 

handla i olika situationer och miljöer för att undvika belastningsskador på deras kroppar. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Lärare 1 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 2 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 3 uppskattning på elevernas svar (median): 2 
 
 
18) Mina elever vet ur ergonomisk synvinkel hur de ska anpassa sin arbetsmiljö. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Lärare 1 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 2 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 3 uppskattning på elevernas svar (median): 2 
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19) Mina elever vet ur ergonomisk synvinkel hur de ska anpassa sin arbetsställning, t.ex. när 
de sitter vid datorn och skriver. 

 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Lärare 1 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 2 uppskattning på elevernas svar (median): 2 
 
Lärare 3 uppskattning på elevernas svar (median): 2 
 
 
20) Mina elever vet ur ergonomisk synvinkel hur de ska utföra ett tungt lyft på rätt sätt. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Lärare 1 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 2 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 3 uppskattning på elevernas svar (median): 2 
 
 
21) Mina elever förstår hur en dålig arbetsmiljö kan påverka deras hälsa. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Lärare 1 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 2 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 3 uppskattning på elevernas svar (median): 2 
 
 
22) Mina elever har mer kunskap inom momentet ergonomi nu än innan kursen Idrott och 

hälsa A. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Lärare 1 uppskattning på elevernas svar (median): 1 
 
Lärare 2 uppskattning på elevernas svar (median): 2 
 
Lärare 3 uppskattning på elevernas svar (median): 2 
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23) Hur tror du att dina elever tycker att utformningen av momentet ergonomi varit i kursen, 

med tanke på vad de lärt sig? 
 

Mycket bra Mycket dåligt 
 
Lärare 1 uppskattning på elevernas svar (median): 2 
 
Lärare 2 uppskattning på elevernas svar (median): 3 
 
Lärare 3 uppskattning på elevernas svar (median): 3 

 
 
24) Jag tror mina elever tycker man borde förbättra momentet ergonomi genom att: 
 
Lärare 1: Lärare 1 valde att ej besvara denna fråga. 
 
Lärare 2: Nej, tror inte de har förslag på hur man bör förbättra den. 
 
Lärare 3: Ha ännu mer teoretiska och praktiska genomgångar av momentet 
 

25) Jag tror att mina elever inom momentet ergonomi i kursen Idrott och hälsa A lärt sig att: 
 
Lärare 1: Använda kroppen på rätt sätt vid olika belastningar. Förebygga förslitningsskador  
 
Lärare 2: Lyfta rätt, arbetsställning, tunga lyft. 
 
Lärare 3: Hur de ska handla i olika situationer och miljöer för att undvika belastningsskador 
på deras kroppar. 
 
 
26) Mina elever kommer på sin fritid att ha användning av sina kunskaper i ergonomi på 

följande sätt:  
 
Lärare 1: Vid dataspel, jobb. Vid symaskinen som dom använder flitigt i skola och hemma. 
När dom handlar mat osv. 
 
Lärare 2: Våra stationer var konkreta och tagna ur det verkliga livet (dator, lyft, 
skadeförebyggande) 
 
Lärare 3: Förhoppningsvis tänker dom till vid olika typer av lyft och arbeten så att dom inte 
skadar sig. 
 

Tack för att du tog dig tid att svara på alla frågor! 
/Kristina och Micke 
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Bilaga 2 Elevenkäten 

EENN KK ÄÄ TT UU NN DD EE RR SS ÖÖ KK NN II NN GG   II NN OO MM   MM OO MM EE NN TT EE NN   
LL II VV RR ÄÄ DD DD AA NN DD EE   FF ÖÖ RR SS TT AA   HH JJ ÄÄ LL PP   OO CC HH   EE RR GG OO NN OO MM II     

II   KK UU RR SS EE NN   IIDD RR OO TT TT   OO CC HH   HH ÄÄ LL SS AA   AA  
  

KK RR YY SS SS AA   II   DD EE TT   AA LL TT EE RR NN AA TT II VV   SS OO MM   PP AA SS SS AA RR   DD II GG   BB ÄÄ SS TT ..   SS VV AA RR EE NN   ÄÄ RR   AA NN OO NN YY MM AA   OO CC HH   
KK OO MM MM EE RR   II NN TT EE   AA TT TT   KK UU NN NN AA   KK OO PP PP LL AA SS   TT II LL LL   EE RR   PP EE RR SS OO NN LL II GG EE NN   PP ÅÅ   NN ÅÅ GG OO TT   SS ÄÄ TT TT ..   MM EE DD   

LL II VV RR ÄÄ DD DD AA NN DD EE   FF ÖÖ RR SS TT AA   HH JJ ÄÄ LL PP   MM EE NN AA SS   II   EE NN KK ÄÄ TT EE NN   KK OO NN TT RR OO LL LL   AA VV   MM EE DD VV EE TT AA NN DD EE ,,   
AA NN DD NN II NN GG   OO CC HH   PP UU LL SS ,,   FF RR AA MM SS TT UU PP AA   SS II DD OO LL ÄÄ GG EE ,,   MM UU NN   MM OO TT   MM UU NN   MM EE TT OO DD   SS AA MM TT   HH JJ ÄÄ RR TT --   OO CC HH   

LL UU NN GG RR ÄÄ DD DD NN II NN GG ..   MM EE DD   EE RR GG OO NN OO MM II   MM EE NN AA SS   II   EE NN KK ÄÄ TT EE NN   LL ÄÄ RR AA NN   OO MM   AA NN PP AA SS SS NN II NN GG   AA VV   
AA RR BB EE TT EE TT   OO CC HH   MM II LL JJ ÖÖ NN   TT II LL LL   MM ÄÄ NN NN II SS KK AA NN SS   BB EE HH OO VV   OO CC HH   FF ÖÖ RR UU TT SS ÄÄ TT TT NN II NN GG AA RR ,,   SS AA MM TT   LL ÄÄ RR AA NN   

OO MM   AA TT TT   AA NN VV ÄÄ NN DD AA   VV ÅÅ RR AA   KK RR OO PP PP AA RR   PP ÅÅ   RR ÄÄ TT TT   SS ÄÄ TT TT   FF ÖÖ RR   AA TT TT   FF ÖÖ RR HH II NN DD RR AA   SS KK AA DD OO RR ..  
 
Enkäten fylls i på följande sätt.  
 
FRÅGA: Jag förstår hur jag ska fylla i denna enkät 
 
 

Mycket väl Inte alls  
 
 
 
 
 
1) Klass: ____________________ 
 
2) Är du?  

Kille ♂  Tjej ♀ 
 

Klass 1: 20st tjejer 
 
Klass 2: 7st tjejer och 14st killar 
 
Klass 3: 13st tjejer och 6 killar 
 
3) Jag vet vad styrdokumenten (dokument som bestämmer vad kursen ska innehålla) anger 

som mål att uppnå i kursen Idrott och hälsa A. 
 

Ja   Nej 
 

Median för Klass 1: 3 
Variationsbredd Klass 1: 3 
 
Median för Klass 2: 2 
Variationsbredd Klass2: 3 
 
Median för Klass 3: 2 
Variationsbredd Klass3: 2 

Notera att kryss bara får 
sättas mellan sträcken  

Alltså INTE så här! 



 
LL II VV RR ÄÄ DD DD AA NN DD EE   FF ÖÖ RR SS TT AA   HH JJ ÄÄ LL PP     

 
4) Jag har deltagit i momentet livräddande första hjälp under idrottslektionerna i Idrott och 

hälsa A. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 2 
Variationsbredd Klass 1: 0 
 
Median för Klass 2: 2 
Variationsbredd Klass 2: 1 
 
Median för Klass 3: 2 
Variationsbredd Klass 3: 1 
 
 
5) Jag kunde utföra livräddande första hjälp innan jag började kursen Idrott och hälsa A. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 2 
Variationsbredd Klass 1: 4 
 
Median för Klass 2: 4 
Variationsbredd Klass 2: 4 
 
Median för Klass 3: 3 
Variationsbredd Klass 3: 4 
 
6) Jag vet hur man kontrollerar om en person andas och har puls.  
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 1 
Variationsbredd Klass1: 2 
 
Median för Klass 2: 2 
Variationsbredd Klass2: 2 
 
Median för Klass 3: 1 
Variationsbredd Klass3: 3 
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7) Jag kan lägga en medvetslös person i ett korrekt framstupa sidoläge. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 1,5 
Variationsbredd Klass 1: 4 
 
Median för Klass 2: 2 
Variationsbredd Klass 2: 4 
 
Median för Klass 3: 1 
Variationsbredd Klass 3: 4 
 
 
 
8)  Jag kan utföra mun-mot-mun-metoden på en medvetslös person helt på egen hand. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 2 
Variationsbredd Klass 1: 4 
 
Median för Klass 2: 3 
Variationsbredd Klass 2: 4  
 
Median för Klass 3: 2 
Variationsbredd Klass 3: 3 

 
 
 

9) Jag kan utföra hjärt- och lungräddning på en medvetslös person helt på egen hand. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 3 
Variationsbredd Klass 1: 4 
 
Median för Klass 2: 4 
Variationsbredd Klass 2: 4 
 
Median för Klass 3: 4 
Variationsbredd Klass 3: 4 
 

 
 
 
 
 

 38



 
10) Jag kan utföra livräddande första hjälp med visst stöd? 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 1 
Variationsbredd Klass 1: 4 
 
Median för Klass 2: 3 
Variationsbredd Klass 2: 4 
 
Median för Klass 3: 3 
Variationsbredd Klass 3: 4 
 

 
 

11) Jag kan utföra livräddande första hjälp helt på egen hand. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 3 
Variationsbredd Klass 1: 4 
 
Median för Klass 2: 4 
Variationsbredd Klass 2: 4 
 
Median för Klass 3: 4 
Variationsbredd Klass 3: 4 
 
 
 
12) Jag kan instruera i livräddande första hjälp. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 3 
Variationsbredd Klass 1: 4 
 
Median för Klass 2: 5  
Variationsbredd Klass 2: 2 
 
Median för Klass 3: 4 
Variationsbredd Klass 3: 4 
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13) Jag tycker att utformningen av momentet livräddande första hjälp i kursen Idrott och hälsa 

A varit följande, med tanke på vad jag lärt mig.  
 

Mycket bra Mycket dåligt 
 

Median för Klass 1: 5 
Variationsbredd Klass 1: 1 
 
Median för Klass 2: 4 
Variationsbredd Klass 2: 3 
 
Median för Klass 3: 4 
Variationsbredd Klass 3: 4  

 
 
14) Jag tycker man borde förbättra momentet livräddande första hjälp genom att: 
 

• Lära ut mer och bättre samt ha fler lektioner: 11 st 
• Kontinuerliga övningar: 8 st 

 
 
15) Jag har inom momentet livräddande första hjälp i kursen Idrott och hälsa A lärt mig 

följande: 
 

• Ingenting: 10 st 
• Framstupa sidoläge: 2 st 
• Mun-mot-mun-metoden: 2 st 
• Hjärt- och lungräddning: 3 st 

 
16) Jag tror att jag på min fritid kommer att ha användning av mina kunskaper inom 

livräddande första hjälp på följande sätt: 
 

• Hjälpa någon vid en olycka: 20 st 
  
EE RR GG OO NN OO MM II   
 
17) Jag har deltagit momentet ergonomi i kursen Idrott och hälsa A. 
 

Ja   Nej 
 
Median för Klass 1: 1 
Variationsbredd Klass 1: 1 
 
Median för Klass 2: 1 
Variationsbredd Klass 2: 1 
 
Median för Klass 3: 1 
Variationsbredd Klass 3: 1 
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18) Jag har under momentet ergonomi i kursen Idrott och hälsa A lärt mig hur jag ska handla i 

olika situationer och miljöer för att undvika belastningsskador på min kropp 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 1 
Variationsbredd Klass 1: 2 
 
Median för Klass 2: 1 
Variationsbredd Klass 2: 3 
 
Median för Klass 3: 1 
Variationsbredd Klass 3: 3 
 
 
19) Jag vet ur ergonomisk synvinkel hur jag ska anpassa min arbetsmiljö. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Median för Klass 1: 1 
Variationsbredd Klass 1: 2 
 
Median för Klass 2: 1 
Variationsbredd Klass 2: 2 
 
Median för Klass 3: 1 
Variationsbredd Klass 3: 1 
 
 
 
20) Jag vet ur ergonomisk synvinkel hur jag ska anpassa min arbetsställning, t.ex. när jag 

sitter vid datorn och skriver. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 1 
Variationsbredd Klass 1: 2 
 
Median för Klass 2: 1 
Variationsbredd Klass 2: 3 
 
Median för Klass 3: 1 
Variationsbredd Klass3: 2 
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21) Jag vet ur ergonomisk synvinkel hur jag ska utföra ett tungt lyft på rätt sätt. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 

Median för Klass 1: 1 
Variationsbredd Klass 1: 1 
 
Median för Klass 2: 1 
Variationsbredd Klass 2: 1 
 
Median för Klass 3: 1 
Variationsbredd Klass 3: 1 
 
 
22) Jag förstår hur en dålig arbetsmiljö kan påverka min hälsa. 
 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Median för Klass 1: 1 
Variationsbredd Klass 1: 1 
 
Median för Klass 2: 1 
Variationsbredd Klass 2: 1 
 
Median för Klass 3: 1 
Variationsbredd Klass 3: 1 
 
 
23) Jag har mer kunskap inom momentet ergonomi nu än innan jag började kursen Idrott och 

hälsa A. 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Median för Klass 1: 1 
Variationsbredd Klass 1: 4 
 
Median för Klass 2: 1 
Variationsbredd Klass 2: 3 
 
Median för Klass 3: 1 
Variationsbredd Klass 3: 2 
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24) Jag tycker att utformningen av momentet ergonomi kursen Idrott och hälsa A varit 
följande, med tanke på vad jag lärt mig.  

 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
 
Median för Klass 1: 1 
Variationsbredd Klass 1: 3 
 
Median för Klass 2: 1 
Variationsbredd Klass 2: 2 
 
Median för Klass 3: 1 
Variationsbredd Klass 3: 2 
 
 
25) Jag tycker man borde förbättra momentet ergonomi genom att: 
 

• Ha fler lektioner: 16 st 
• Mer information: 4 st 
• Varierande lektioner/övningar: 3 st 

 
 

26) Jag har inom momentet ergonomi i kursen Idrott och hälsa A lärt mig att: 
 

• Lyfta rätt: 11 st 
• Skadeförebyggande åtgärder: 7 st 
• Inget: 7 st 
• Anpassa arbetet efter mig (människan): 6 st 
• Sitta rätt: 5 st 
• Stå rätt: 3 st 
• Belysning 1 st 
 

 
27) Hur kommer du ha användning av dessa nya kunskaper inom ergonomi på din fritid? 
 

• Vid lyft: 8 st 
• Skadeförebyggande: 7 st 
• Sittandes vid datorn: 6 st 
• Vid all aktivitet/fritiden i stort: 6st 
• Kommer inte att ha användning av dem: 4 st 
• Kommande arbete: 3 st 
• Vid läxarbete: 3 st 
• Anpassa mig till arbetet: 3 st 
• Handlar: 2 st 
• Vid träning: 1 st 

 
 

Tack för att du tog dig tid att svara på alla frågor! 
/Kristina och Micke 
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Bilaga 3 Enkätdata 
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