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Abstract 
 
Syftet är att undersöka om eleverna endast deltar i Idrott och Hälsa A för att få betyg eller 
för att få färdigheter och kunskaper för att skapa ett livslångt lärande och om det är någon 
skillnad mellan eleverna på de praktiska och de teoretiska programmen. Vi gjorde en 
enkätundersökning bland 83 gymnasieelever, från alla årskurserna som läste kursen. 
Majoriteten av eleverna deltar inte bara för betyget utan de deltar även i ämnet för 
intresset, att det är roligt och ett viktigt ämne. Kompisars inverkan på elevernas 
deltagande var av minst betydelse. Eleverna tillgodogör sig kunskaper och färdigheter 
från Idrott och Hälsa A undervisningen som de har nytta av i framtiden, om de inte redan 
besitter dessa. Största skillnaderna var att de praktiska programeleverna ansåg sig ha 
tillgodogjort sig mer kunskaper om fysiska aktiviteters inverkan på kommande yrken.  
 
 

Nyckelord: Livslångt lärande, betyg, Idrott och Hälsa A, fysisk aktivitet, program  
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1. Inledning 
 
Vi ska båda bli idrottslärare på gymnasienivå och därför vill vi göra en undersökning 
bland gymnasieelever, som vi kommer att arbeta med i framtiden. Något som vi funnit 
intressant att undersöka är likheterna eller skillnaderna mellan de praktiska och teoretiska 
programmen gällande deltagande i Idrott och Hälsa A undervisningen. Är det bara för 
betygens skull eleverna deltar eller finns det andra orsaker? Vi vill också undersöka om 
eleverna lär sig något som de har nytta av i framtiden, exempelvis om eleverna får 
kunskaper om den fysiska aktivitetens betydelse för deras kommande yrken. Faktum är 
att eleverna som läser på de praktiska programmen har sämre betyg och lär sig mindre i 
ämnet Idrott och Hälsa A, än eleverna på de teoretiska programmen. Är det verkligen så 
att eleverna som går praktiska utbildningar lär sig mindre?  
 
Deltar eleverna endast för att få betyg och/eller för att få kunskaper som de har 
användning av livet ut? Är det så att eleverna fullständigt struntar i betygen eller fungerar 
det som en morot för att eleverna skall vara närvarnade på lektionerna?  
 
Eleverna i de praktiska programmen behöver minst lika mycket kunskaper om fysisk 
aktivitet och hälsa som eleverna i de teoretiska programmen. Detta grundar vi på deras 
framtida yrke som huvudsakligen kommer att bestå av kroppsarbete, vilket kommer att 
kräva god fysisk kapacitet. Dessa funderingar gör oss intresserade av att jämföra 
teoretiska och praktiska program, om det finns någon sanning i fördomarna eller kanske 
de praktiska eleverna har tagit till sig kunskaperna bättre på Idrott och Hälsa A 
undervisningen än vad vi tror. 
 
Vi lever inte efter det vi vet om hälsa vilket kan bero på många faktorer men ett faktum är 
att det livslånga lärandet har haft svårt att få fäste. Annars skulle vi inte ha hälsoproblem 
av sådana slag som skulle ha motverkats med hjälp av utövandet av fysiska aktiviteter 
och kunskaper om dess inverkan på hälsan. 
 
Vi kommer i vår undersökning att fokusera oss på elever inom gymnasieskolan. Eftersom 
Idrott och Hälsa A är den enda obligatoriska kursen som har med idrott och hälsa att göra 
så kommer vår undersökning att rikta sig mot elever som läser den kursen. Vi kommer att 
använda oss av en enkätundersökning som undersökningsmetod. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka om eleverna endast deltar i Idrott och Hälsa A för att få betyg eller 
för att få färdigheter och kunskaper för att skapa ett livslångt lärande och om det är någon 
skillnad mellan eleverna på de praktiska och de teoretiska programmen. 

 

3. Bakgrund 

3.1 Det livslånga lärandet 
 
Engström skriver i Idrott som social markör (2000) att när en individ skall beskriva 
varför han/hon bedriver en särskild aktivitet/idrott finns två huvudgrupper av 
förklaringar. Den första förklaringen kallas för investeringsvärdet. Det är ändamålet med 
träningen som är viktigt, inte själva aktiviteten i sig. Det kan handla om medveten fysisk 
aktivitet för en bättre hälsa, men det kan även handla om att åstadkomma en vackrare 
kropp eller för att nå framgångar på idrottsarenan. Investeringsvärdet framhålls oftast i 
det offentliga talet, vare sig det rör sig om tävlingsidrott, vuxenmotion eller på skolans 
idrottsundervisning. Men träning och idrott kan ha ett värde i sig själv, det vill säga ett 
egenvärde. Aktiviteten motiveras inte med att den är bra för något annat, den är sig själv 
nog. Idrottandet sker då för att få speciella upplevelser, att ha roligt eller bara för att få en 
stunds avkoppling från vardagen. Det är nuet som gäller, inte framtiden.    
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf-94 (Skolverket, 2006), står det att skolan 
har som uppdrag och skall aktivt arbeta med att ge eleverna en stadig grund för det 
livslånga lärandet, vilket är synonymt med investeringsvärdet:  
 

Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. 
(Skolverket 2006, s.5) 
 

Målen i ämnet idrott och hälsa är omfattande och de är numera inriktade på att eleverna 
skall skapa intresse för fysisk aktivitet. Eleverna ska få en förståelse för sambandet 
mellan idrott och hälsa. De ska vara fysiskt aktiva men framförallt se ett samband mellan 
fysisk aktivitet och hur det påverkar deras hälsa. De ska också veta varför det är viktigt 
att röra på sig och de ska helst finna detta lustfyllt (Larsson, Fagrell, Redelius, 2005). 
Undervisningen skall leda till ett livslångt lärande, som det står om i särskilda mål i Lpf-
94:  
 

De skall få en sådan grund för ett livslångt lärande att de har beredskap för 
den omställning som krävs när betingelser i arbetsliv och samhällsliv 
förändras. (Skolverket 2006, s.7) 

 
Skolan har alltså ett uppdrag som går ut på att eleverna ska skaffa sig en grund för 
livslångt lärande i Idrott och Hälsa A. Frågan är om Idrott och Hälsa läraren bara ger 
eleverna verktyg för att kunna nå målen eller om denne bidrar med ett livslångt lärande 
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som ger eleverna möjligheterna till ett fortsatt fysiskt aktivt liv även efter skoltid och 
skolgång?   
 
För att kunna reda ut begreppet livslångt lärande på ett fruktsamt sätt måste vi genomföra 
en utredning om vilka olika definitioner som ges av livslångt lärande och därefter komma 
fram till vilken definition vi ska använda oss av i denna uppsats. Denna definition ger 
Nationalencyklopedin av begreppet livslångt lärande: 

 
Livslångt lärande, pedagogisk term som på 1990-talet ersatte termen livslång 
utbildning och som innebär att individen är kapabel att lära sig under hela sin 
livstid. Livslångt lärande förutsätter att individen själv tar ansvar för sin 
utbildning och aktivt söker kunskap inte endast vid utbildningsinstitutioner, 
utan även på arbetsplatser och i vardagslivet. (www.ne.se) 

 
Det livslånga lärandet är alltså något som eleven själv ska kunna utveckla med hjälp av 
verktyg från läraren. Vår egen definition av ett livslångt lärande, och som kommer att 
vara den definition vi använder oss av i detta examens arbete är som följer: 
 
Livslångt lärande är att eleverna ska utveckla kunskaper och erfarenheter från Idrott och 
Hälsa A som bidrar till att de hittar någon eller några fysiska aktiviteter, som de finner 
hälsofrämjande, och kan utöva under sin livstid. 
 
På Riksidrottsförbundets hemsida finns det statistik över svenska folkets motionsvanor 
från 2006. Det som är intressant att titta på är hur det skiljer mellan ålder och kön.            
I åldern 15-19 som innefattar gymnasieeleverna så motionerar 57 % av pojkarna och 58 
% av flickorna mer än två gånger per vecka i minst 20 minuter per aktivitet. Om de 
räknar med idrottslektionerna framgår inte. I åldersgruppen 20-29 år minskar antalet till 
48 % hos båda könen. Detta är inte så mycket med tanke på att de då har gått ut 
gymnasieskolan vilket innebär att de inte har några idrottslektioner som de kan räkna in 
som motionsvanor. Denna grupp innefattar dock studenter som kanske håller uppe 
antalet. Det är fler kvinnor som motionerar i åldrarna därefter, aldrig mindre än 40 %. 
Motionsvanorna hos männen är lite sämre med aldrig mindre än 29 % som motionerar 
mer än 2gånger/vecka (www.rf.se).  
 

I ovanstående beskrivna förhållande kan det anses vara höga siffror genomgående hos 
båda könen men att motionera tre gånger eller mera per vecka i minst 20 minuter är 
kanske inte så mycket. Vissa räknar promenad som ett motionspass vilket andra inte 
skulle räkna som ett motionspass. Fast i den värld vi lever i nu kanske det funkar bra att 
räkna in promenader som en motionsform. För att en aktivitet skall vara en motionsform 
så bör den ge bättre motion/kondition och ge bättre hälsa. 
    
Om en individ är nybörjare vad gäller träning och vill delta i en löpartävling, bör hon 
börja med att gå ungefär 2-3 km tre gånger i veckan, och successivt öka träningen, 
passens längd och intensitet (Forsberg 1995). Alltså kan vi konstatera att en promenad 
kan vara träning nog för vissa individer. Det beror på hur tränad individen är och 
intensiteten i träningen avgör huruvida det kan klassificeras som träning, ur fysiologisk 
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synvinkel. Om en vältränad individ ska träna i 20 minuter behöver hon ha en högre 
intensitet på träningen, genom att exempelvis träna löp intervaller.  
 
Ett sätt att skilja på vardagsaktivitet respektive motion är att fokusera på hälsoeffekterna 
och tidsåtgången för respektive aktivitet. Ur en hälsosynpunkt är total fysisk inaktivitet 
det sämsta, betydligt bättre är någon form av regelbundet återkommande fysisk aktivitet, 
om än lågintensivt och kortvarigt. Ännu ett steg mot bättre hälsa uppnås när den fysiska 
aktiviteten genomförs både regelbundet och med en intensitet som ökar 
energiomsättningen med minst 50% över omsättningen i vila under minst 20-30 minuter, 
detta kan definieras som motion (Hassmén, 2005). 
 
Engström skriver i Idrott som social markör (2000) att ungdomar som får en positiv 
erfarenhet av idrott i sina yngre år, är generellt sätt mer aktiva och måna om sin dagliga 
motion än ungdomar som inte fick de erfarenheterna. Bland de elever som inte var 
särskilt aktiva under sin fritid, fysiskt aktiva endast två timmar per vecka, är det endast 
drygt en tredjedel som är aktiva vid vuxen ålder. Bland eleverna som var aktiva på sin 
fritid, drygt åtta timmar per vecka eller mer, var mer än hälften aktiva vid vuxen ålder. 
Detta kan ses som att ungdomarna förberedde sig inför framtida motionsvanor som vuxna 
(Engström 2000). Andra faktorer som påverkar ungdomars fysiska aktivitet kommer att 
tas upp senare i uppsatsen. 
 
Larsson, Fagrell och Redelius (2005) åskådliggör att lärarna är medvetna om det 
livslånga lärandet och vikten av en aktiv fritid för eleverna: 

 
Att lärarna sätter elevernas positiva upplevelser av ämnet, att det ska vara 
roligt, så högt, kan möjligen förstås med bakgrund av att ett av kursmålen 
länge har varit att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet. 
(Larsson, Fagrell och Redelius, 2005. s.15). 

 
Det är alltså viktigt att eleverna finner lektionerna roliga för att vilja fortsätta med ett 
livslångt lärande, som är ett av de viktigaste kursmålen. Att få ett bestående intresse för 
fysisk aktivitet är detsamma som ett livslångt lärande. Det förutsätter dock att eleven får 
ett bestående intresse av att utöva dessa aktiviteter, inte att eleven bara som åskådare är 
intresserad att följa andra som utövar fysisk aktivitet. Att något är roligt kan ofta gå hand 
i hand med att det inte ger så mycket kunskaper, speciellt i idrott och hälsoämnet, och när 
något är tråkigt är det viktiga kunskaper som behandlas. För att ett livslångt lärande ska 
bli till krävs bådadera. 
 
På frågan om kunskaperna i idrott och hälsa är viktiga för att skapa en meningsfull 
tillvaro så svara lite fler än hälften av gymnasisterna att de instämmer att dessa kunskaper 
är av betydelse för fritiden (Skolverket, 2005).  
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Att fysisk inaktivitet har blivit ett samhällsproblem tydliggörs av Sollerhed (2006): 
 

Physical inactivity is seen as a major public health problem. Not only adults 
are physically inactive to a high extent. Many young people have also 
adopted a sedentary lifestyle. Overweight is a visible consequence of 
inactivity and imbalance in energy intake and energy expenditure. 
(Sollerhed, 2006, s. 47) 

 
Det är alltså den fysiska aktiviteten, som minskat ibland oss, och det höga energiintaget 
som gör att vi blir överviktiga. Den som inte rör på sig, äter onyttigare och för mycket, 
blir fetare och konsekvensen blir att de fysiska aktiviteterna kommer att vara svårare att 
utföra, vilket gör vikthållningen svårare. Engström (2000) skriver att vanliga fysiska 
aktiviteter är tydligt relaterade till social position, samma sak gäller hälsotillståndet och 
andra till hälsan relaterade levnadsvanor. De med lägre social ställning blir således klart 
begränsade när det gäller fysisk aktivitet, vilket leder till sämre hälsotillstånd. 
 
Sollerhed (2006) ger själv ett svar på detta samhällsproblem när hon i detta citat förklarar 
vad skolan har för uppgift:  

 
Skolan är den samhälleliga institution där möjlighet, organisation och 
personal finns för att kunna ge hälsoundervisning och varierade fysiska 
aktiviteter, och är en viktig arena för att nå barn från olika socioekonomiska 
grupper. Idrott och hälsa har möjlighet att öka barns fysiska kapacitet, 
positiva självskattning och positiva attityder till fysisk aktivitet, och gynna 
framtida hälsa. (Sollerhed, 2006, s. 60-61) 

 
Det är alltså inom den samhälleliga institutionen, som elever skall få ett livslångt lärande 
beträffande hälsobegreppet. 
  
Hur påverkar då betyget, som eleverna får i Idrott och Hälsa A, det livslånga lärandet? Är 
det av betydelse om eleven får högt eller lågt betyg för deras livslånga lärande? 
 

3.2 Idrott och hälsa A 
 
Idrott och hälsa A är en gymnasial kurs. Idrott och hälsa A är också ett kärnämne, detta 
betyder att det är en obligatorisk kurs på gymnasieskolan som inte går att välja bort. 
Kursen består av 100 lektionstimmar, och dessa timmar kan vara fördelade upp till 2,5 år. 
Kursen är målrelaterad, vilket betyder att det krävs att eleverna uppfyller vissa mål för att 
få godkänt i kursen. Innehållet i ämnet styrs av kursplanen. Betygsskalan på gymnasiet 
har betygsstegen icke godkänt, godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt. En elev 
kan även bli underkänd och det innebär då att eleven inte får något betyg i kursen. För att 
kunna göra en rättvis bedömning och betygssättning har lärarna på gymnasiet 
utvecklingssamtal minst en gång per termin. De som medverkar är eleven, lärare och 
föräldrar (fram tills eleven är myndig). Under detta samtal skall det diskuteras elevens 
sociala och kunskapsmässiga utveckling och hur dessa skall vidareutvecklas. På senare år 
har utvecklingen inom skolan präglats av en större frihet, både för skolan i sig men 
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framförallt för den enskilda individen (Engström 2000). Detta tydliggörs i Idrott och 
Hälsa A genom att ett av de nationella kursmålen är att eleverna ska fördjupa sig i några 
aktiviteter som de själva väljer. 
   
Alla som verkar inom skolans väggar bör sträva efter att få så bra resultat som möjligt. 
Eleverna bör sträva efter att lära sig mycket och få bra betyg och lärarna skall göra allt 
för att eleverna ska ta till sig den kunskap som behövs för att nå målen. Enligt NU-03 
finns det dock elever som endast är med på lektionerna för att få godkänt i ämnet Idrott 
och Hälsa A på gymnasiet (Skolverket, 2005). I samma utvärdering uppger 50 % av de 
tillfrågade pojkarna att de mer eller mindre endast är med på lektionen för att få betyg. 
Siffran är ännu större när man ser till de tillfrågade flickorna, där den uppgår till 58 %. 
Trots dessa siffror så säger ändå 80 % av de tillfrågade eleverna i rapporten att ämnet är 
viktigt när det gäller att kunna skapa en meningsfull fritid nu och i framtiden (Skolverket, 
2005).  
 
I en undersökning som Larsson, Fagrell och Redelius (2005) utfört angående lärarnas syn 
på vad som är målet med undervisningen framgick detta; 
 

Att ämnet väcker deras lust och vilja att vara aktiv, att de inte blir 
bortskrämda utan får en vana att röra på sig, är också återkommande svar. 
Följaktligen framhålls betydelsen av att eleven får pröva på olika saker - så 
att de kan hitta sin ’grej’. Det betydelsefulla verkar inte vara vad de gör, utan 
att de gör något – och att de vill fortsätta att röra på sig också när de blivit 
vuxna. (Larsson, Fagrell och Redelius, 2005, s.15)  

 
Vi tolkar detta citat som att lärarnas huvudsakliga målsättning är att ge eleverna 
förutsättningar till ett livslångt lärande, att eleverna hittar en eller flera fysiska aktiviteter 
att utföra under och efter skolgång (som är bra för hälsan). Lärarna är medvetna om det 
livslånga lärandet och vikten av en aktiv fritid för eleverna men det betyder inte att 
eleverna anammar det. 
 

3.3 Betygens betydelse för livslångt lärande 
 
Det finns ett samband mellan betygen eleverna fick år 8 och hur aktiva eleverna är på sin 
fritid som vuxen. Chansen att eleverna var aktiva som vuxna var drygt fyra gånger så stor 
bland dem som hade fått betyget 5 i den gamla betygsskalan1 än de elever som endast 
hade fått betyget 1 i idrott under årskurs 8 (Engström 2000).  De som har ett fysiskt aktivt 
liv som unga har större chans att fortsätta med fysiska aktiviteter när de blir äldre än de 
som varit mindre fysiskt aktiva som ung. Detta var en undersökning från år 8 och framåt 
men vi tror inte att det skulle vara någon skillnad om undersökningen gällde 
gymnasieelever. De som får bra betyg i Idrott och Hälsa A har också lika stora chanser att 
                                                 
1 relativ betygsättning användes i grundskolan mellan 1962-94 och i gymnasieskolan mellan 1966-95. 
Betygen skulle fördelas enligt en femgradig skala där det framgår hur många procent av alla elever som 
skall ha ett visst betyg, 7% ska ha betyget 1, 24% skulle ha betyget 2, 38% skulle ha betyget 3, 24% skulle 
ha betyget 4 och 7% skulle ha betyget 5 (http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338).  
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vara aktiva som vuxna och lika liten chans är det för elever med lågt betyg att börja med 
fysiska aktiviteter som vuxna, men det är inte säkert. Betyget har alltså betydelse för 
fortsatt fysisk aktivitet som vuxen. 
 
Sambandet mellan betyget inom Idrott och Hälsa A och senare motionsutövning är 
väldigt tydligt. Kanske beror det på att det en människa är duktig på fortsätter människan 
att utöva. De med höga betyg i teoretiska ämnen återfanns oftare som motionsutövare i 
vuxen ålder än elever som hade fått låga betyg (Engström 2000).    
 
Finns det några faktorer som påverkar det livslånga lärandet och betygen, exempelvis att 
pojkarna tar större plats i undervisningen, att det är pojkarna som är normen på 
undervisningen, eller att pojkarna får högre betyg?  
 

3.3.1 Flickor och pojkar i Idrott och Hälsa - A undervisningen 
 
Något som Larsson, Fagrell och Redelius (2005) uppmärksammar i artikeln Kön-Idrott-
Skola är att flickorna ofta kommer i skuggan av pojkarna.  
 
Ämnet Idrott och Hälsa A är något som eleverna finner vara intressant. Det är dock en 
framträdande skillnad mellan flickor och pojkar. Pojkarna finner ämnet vara mer 
intressant än flickorna (Skolverket, 2005). Får flickorna sämre förutsättningar för fysisk 
aktivitet senare i livet? 
 
Sollerhed (2006) uppmärksammar i sin avhandling Young today – adult tomorrow! 
skillnaderna mellan praktiska och teoretiska program angående fysisk kapacitet och hur 
detta gör sig tydligt bland tonårsflickorna. De som läser på de praktiska programmen har 
lägre fysisk kapacitet än de som läser på de teoretiska programmen. Var femte flicka 
inom de praktiska programmen hade så svag syreupptagningsförmåga att de låg i 
riskzonen för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. För att genomföra arbetsuppgifter 
utan att drabbas av skador så krävs, enligt Sollerhed (2006), en högre fysisk kapacitet än 
det som krävs för att klara av deras arbetsuppgifter. De flickor som inte har en god fysisk 
status, och förmodande är blivande förälder, kan föra över denna svaghet till nästa 
generation (Sollerhed, 2006).  
 
Sollerhed (2006) åskådliggör att pojkar har bättre fysisk kapacitet än flickorna i ålder 8-
12 år där det egentligen inte skall vara någon skillnad. Den slutsats Sollerhed drar är att 
den fysiska delen av idrott - och hälsoundervisningen är mer anpassad till pojkar, därför 
att det oftast blir den aktivitet som de önskar, exempelvis bollsporter eller andra 
traditionella aktiviteter som associeras till pojkar. Den fysiska aktiviteten är viktig för det 
livslånga lärandet, om den är hälsofrämjande. Den fysiska aktiviteten minskar riskerna 
för hjärt- och kärlsjukdomar och därför är den fysiska aktiviteten viktig för det livslånga 
lärandet. 
 
Flickorna borde dock få bra fysisk förmåga även fast innehållet i undervisning är mer 
riktad till pojkar. Varför det är skillnad på pojkar och flickors fysiska förmåga beror, 
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enligt Sollerhed (2006), på att flickorna har pojkarna som referens då det gäller det 
motoriska utförande. Flickorna utvärderar sin talang med pojkarna som norm, detta gör 
att flickorna anser sig vara sämre, för pojkarna är bättre, och därför blir de mindre aktiva 
på idrottslektionerna. Detta gör i sin tur att flickorna inte får en förbättrad fysisk förmåga. 
Den lösning Sollerhed (2006) ger är att idrott och hälsoundervisningen bör anpassas och 
utvecklas för att passa flickor och pojkar i samma omfattning.  
 
I Lpf-94 finns det stöd från skollagen att anpassa undervisningen så den passar alla: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 och 9 §§). 
(Skolverket, 2006, s. 4) 

 
För att ytterligare styrka Sollerheds lösning om anpassad undervisning använder vi detta 
citat från Lpf-94: 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan 
fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. (Skolverket, 2006 s. 4) 

 

Det enda ämnet i grundskolan som fler pojkarna får högre betyg i än flickorna är i idrott 
och hälsa (Skolverket, NU-03). Detta ger flickorna sämre förutsättningar, eftersom 
betygen har betydelse för fortsatt fysisk aktivitet senare i livet.  
 
Det vi vet är att det enda ämne som pojkar har bättre betyg i än flickorna är Idrott och 
Hälsa. Vi har valt bort att göra en jämförelse mellan flickor och pojkar, istället lägger vi 
fokus på att jämföra elever i de praktiska och de teoretiska programmen, för att göra båda 
jämförelserna skulle ta för lång tid att utföra. 
 
Det skulle vara intressant att se om olika sociala bakgrunderna har någon betydelse för 
elevernas fysiska aktivitet. Är de elever som har akademiska föräldrar mer fysiskt aktiva 
än de med arbetarklassföräldrar? 
 

3.3.2 Sociala skillnader 

Det som kan tänkas utgöra en viss skillnad angående utövandet av fysiska aktiviteter är 
vilken social bakgrund individen har.  Därför ska vi undersöka detta närmare i detta 
stycke. 
 
Engström (2000) åskådliggör i Idrott som social markör att de som kommer från socialt 
högre grupper motionerar mera än de i arbetarklassen. Bland annat visas det att en 
fjärdedel av arbetarna i jämförelse med en tredjedel av högre tjänstemän har som vana att 
regelbundet motionera två gånger i veckan eller mer. Det är alltså av betydelse vilken 
social status man har för hur mycket man motionerar. Detta avspeglar sig även på barnen, 
där det är stora skillnader beroende på vilken socialgrupp barnen kommer ifrån. Där det 
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inom familjer med lågt ekonomiskt kapital finns tydliga tendenser till att barnen inte gör 
sitt yttersta, tar mindre ansvar för studierna och kan i mindre grad bedöma sin förmåga i 
ämnet (Engström 2000).  
 
I NU-03 tydliggörs det att det är skillnad på betyg beroende på ekonomisk situation i 
grundskolan; 
 

Svaga samband kan konstateras mellan ekonomiskt kapital och aspekter som 
att göra sitt bästa, ta ansvar för sitt arbete och bedöma sin egen förmåga i 
ämnet/.../Men ekonomiskt kapital har störst betydelse när det gäller 
erhållandet av betygen ej uppnått målen respektive Mycket väl godkänd. För 
de mellanliggande betygstegen framträder inga skillnader mellan elever med 
olika ekonomisk bakgrund. (Skolverket, 2005. s157)  

 
Det kan vara så att de med ett ekonomiskt kapital har bättre möjligheter till att kunna 
utöva idrottsaktiviteter på sin fritid och har därför också avsevärt större förutsättningar att 
nå högsta betyg i Idrott och Hälsa A.  
 
Finns det några skillnader på vilka som är mer aktiva på sin fritid inom de teoretiska och 
praktiska programmen? 
 

3.4 Praktiska och teoretiska programs betydelse för livslångt lärande 
 
Först måste vi klargöra begreppen teoretiska och praktiska program. I enlighet med 
Sollerhed (2006) använder vi termerna praktiska och teoretiska program om 
gymnasieskolan. I vår undersökning är de praktiska programmen bygg-, omvårdnads-, 
barn och fritids- och fordonsprogrammet, och de teoretiska är samhälls-, natur- och 
teknikprogrammet. Vi kommer även att använda oss av benämningen teoretiska elever, 
vilket betyder att de läser på ett teoretiskt program och när vi talar om praktiska elever så 
betyder det att de läser på ett praktiskt program. Den fysiska aktiviteten och hälsan är inte 
bara viktig som ung utan även som vuxen. Det är viktigt att vi som lärare ger eleverna ett 
livslångt lärande. Det är viktigt för framtiden, så att eleverna kan hålla sig fysiskt aktiva 
och en ha en god hälsa även som vuxna. Om det finns några skillnader programmen 
emellan har lärarna chansen att åtgärda detta. Kan tidigare erfarenheter vara något som 
ligger bakom detta? 
 

3.4.1 Habitus 
 
Något som kan ligga bakom dessa skillnader programmen emellan är vad eleverna har 
med sig i sin ”ryggsäck”, deras habitus. Med habitus menas enligt www.ne.se: 

 
habitus [ha´-] (latin, 'utseende', '(yttre) gestalt', 'beskaffenhet', 'tillstånd'), 
disposition eller beskaffenhet som gör att någon vanemässigt förhåller sig på 
ett visst sätt. (www.ne.se) 
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Begreppet habitus var en av den franske sociologen och kulturantropologen Pierre 
Bourdieus mest kända teori. Genom att tillgodo göra sig viss habitus bär de olika 
samhällsklasserna på särskiljande kännetecken (www.ne.se).  
 
Engström (2000) beskriver habitus begreppet som följer: 

 
Habitus ska förstås som det system av i kroppen och sinnet inpräglade vanor 
och dispositioner, de för givet tagna preferenser, som verkar bestämmande på 
hur individen handlar, tänker, uppfattar och värderar sin omvärld. Habitus 
sträcker sig bortom det som är direkt inlärt och är något mer än införlivandet 
av kunskaper, färdigheter och värderingar, det som vanligen benämns 
socialisation. Habitus ligger på ett djupare plan och är ett system av 
dispositioner som möjliggör för människor att orientera sig i omvärlden, att 
göra den begriplig, att tänka och handla även i helt nya situationer. 
(Engström 2000, s.43) 
 

Det eleverna har med i sin ”ryggsäck” är alltså av betydelse när de väljer program och om 
de väljer att utöva fysiska aktiviteter. Valet kan bli att gå i föräldrarnas fotspår. Om 
föräldrarna inte har någon akademisk utbildning utan är exempelvis bilmekaniker eller 
barnskötare, väljer då eleven oftast att läsa på ett praktiskt program på gymnasiet. Om 
elevens föräldrar är akademiker väljer kanske eleven ett teoretiskt program som 
förbereder dem på universitets/högskolestudier. Alla ämnen kan då vara viktiga för 
eleven, och då vill de prestera bra även på idrott och hälsa lektionerna för att kunna nå 
upp till ett bra betyg. Det som föräldrarna arbetar med är det viktiga för eleven och därav 
valet av program och därutav kommer också synen på att den fysiska aktiviteten inte är så 
viktig. Yrket är det primära, idrottandet har ingen högre status, vilket kan vara en orsak 
till det låga deltagandet på Idrott och Hälsa A lektionerna. 
 
Trots detta kan man inte säga att bara för att man tillhör en viss socialgrupp så är det 
förutbestämt vilken form av aktivitet man kommer att ägna sig åt i framtiden. Individers 
inställning till idrott och motion avgörs i mötet med habitus, och det utbud som för 
tillfället är tillgängligt. Sker det förändringar i habitus så sker det förändringar för 
individen och dennes intresse för aktiviteter (Engström, 2000). 
 
Sandell påpekar i sin avhandling Utbildningssegregation och självsortering (2007) att 
eleverna själva väljer program utan påverkan från någon annan, och att låta sig påverkas 
av andra människor är inget som passar in på unga människor som är på väg att skaffa sig 
ett eget liv, självständighet och befrielse från föräldrarna. Det som istället avgör deras val 
av program är deras intresse och planer för framtiden (Sandell, 2007) 
 
Sandell definierar habitus som följande: 

 
Habitus kan sägas vara det dispositionssystem som en person har med sig 
och som fungerar som förmedlare mellan (samhälls-) strukturerna som finns 
och de praktiker som finns och utövas i olika fält. Habitus är en persons sätt 
att se på och förhålla sig till omvärlden och påverkar därför hur man agerar 
och skapar mening i olika situationer. Det bestämmer också inom vilket/vilka 
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fält man hamnar. På så sätt kan habitus uppfattas vara determinerande. 
(Sandell 2007, s.30) 

 
Ungdomarna säger sig göra ett eget val, men det är omöjligt. Det är alltid något som har 
påverkat beslutet även fast ungdomarna inte tänker på det eller själva vill, så påverkas vi 
alltid av andra.  
 
Sollerhed (2006) har i sin avhandling uppvisat att de som läser teoretiska program har 
visat sig ha bättre fysisk förmåga än de som studerar i yrkesförberedande/praktiska 
program och att dessa två grupper håller samma linje när de är ute i arbetslivet. De som 
läst teoretiska program har bättre hälsa än de som läst yrkesförberedande program.  
 
Sollerheds (2006) slutsats av detta är att den som är fysiskt aktiv under skoltiden ökar 
chanserna att vara fysiskt aktiv och hålla kvar sin goda hälsa även i vuxen ålder vilket gör 
att det livslånga lärandet är uppfyllt. För den som har dålig hälsa under skolgången är 
chanserna större att samma linje hålls i vuxen ålder, alltså att den fysiska hälsan inte 
förbättrats, vilket är motsatsen till det livslånga lärandet. Det är därför, som Sollerhed 
antyder, att det är viktigt för eleverna att få kunskap om hälsa för att kunna skapa ett 
positivt livslångt lärande och på så vis orka med sina framtida jobb utan att behöva dras 
med skador, detta gäller alla, kroppsarbetare som kontorsarbetare eller de med monotona 
arbeten; alla behöver fysiska aktiviteter för att orka med vardagen och dess arbeten.  
 
Sollerhed (2006) drar en parallell mellan arbetare och idrottsutövare: 
 

Every sport has its special demands, as does every action in working life. As 
the sportsman prepares for the sport, the worker should be prepared for work 
with a margin between ordinary work requirements and maximal capacity. 
To be in good shape is not only important for people in occupations with 
physical strain, it is important in all occupations, also in sedentary and 
monotonous work. (Sollerhed, 2006. s.50)  

 
Den som idrottar förbereder sig för sitt idrottsutövande, och det borde även den arbetande 
människan göra inför sitt arbete för att kunna prestera sitt yttersta och för att inte råka ut 
för skador. Hur ser deltagandet ut mellan flickor och pojkar? 
 

3.4.2 Kön 
 
Flickor och pojkars frånvaro på Idrott och Hälsa lektionerna är likartade. Det skiljer bara 
en procent mellan könen, gällande de som ofta är borta från undervisningen. Det var 78% 
av pojkarna och 74 % av flickorna som ansåg sig vara närvarande på idrott och 
hälsolektionerna (Skolverket, 2005). Det är alltså ingen större skillnad mellan könen vad 
gäller deltagande i idrott och hälsoundervisningen. 
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3.4.3 Socioekonomiska faktorer 
 
De från en högre samhällsklass har större benägenhet att utöva fysiska aktiviteter, 
speciellt bland männen. Några fysiska aktiviteter där män med högskoleutbildning står 
för majoriteten av deltagarna i jämförelse med män med enbart grundskoleutbildning är 
jogging, tennis och golf. Den motionsform som männen med grundskoleutbildning hade 
ett högre deltagande i var simning. Kvinnorna med högskoleutbildning hade betydligt fler 
deltagare än kvinnorna med grundskoleutbildning i aerobics, gymnastik, jogging, simning 
och friluftsaktiviteter. Det fanns ingen motionsform som var dominant bland kvinnorna 
med grundskoleutbildning (Engström 2000). De från en högre samhällsklass har alltså 
fler deltagare i de fysiska aktiviteterna. De två samhällsklasserna skiljer sig även åt vid 
val av fysisk aktivitet. Kan det även bero på kompisars inverkan?  
 

3.4.4 Kompisar betydelse 
 
Något som kan styra deltagandet i Idrott och Hälsoundervisningen är det sociala livet. 
Kompisars påverkan är en faktor som kan tänkas styra om elever börjar med fysiska 
aktiviteter och/eller deltar aktivt i Idrott och Hälsa undervisningen eller inte. Om idrotten 
har en hög status i kompisgänget kan det leda till ökad fysisk aktivitet på fritiden och på 
Idrott och Hälsa A undervisningen. Om en individ har lite kompisar kan idrotten bidra till 
att träffa fler kompisar, vilket också kan vara en orsak till ökat deltagande på 
undervisningen. Engström (2000) skriver att vänners motionsutövade oberoende av 
varandra, är mycket tydligt relaterade till den egna aktiviteten. Hur ser då Idrott och 
Hälsa A upplägget ut på den undersökta skolan? 
 

3.5 Idrottsundervisningen på den undersökta skolan 

Information och kunskap om skolans Idrott och Hälsa A undervisning fick vi information 
om under höstens verksamhets förlagda utbildning. Idrott och Hälsa A - kursens 
undervisning på den utvalda skolan bedrivs under fem terminer. Eftersom kursen 
innehåller 100 timmar innebär det att det endast blir en idrottslektion i veckan. Eleverna 
får i början av årskurs ett välja vilken inriktning de vill ha på sin undervisning. Detta är 
ett rent intresseval. De väljer inriktning efter vad de själva har för personliga intressen. På 
så sätt vill skolan också öka deltagandet på lektionerna. Det finns tre inriktningar att välja 
bland: Kom-igång-gruppen, Bollgruppen och Träningsgruppen. Kom-igång-gruppen 
lämpar sig för elever som har problem med motivationen och närvaron under lektionerna. 
Meningen är att allt eftersom motivationen och närvaron ökar slussas dessa elever ut i de 
övriga inriktningar. I Bollgruppen så läggs fokus på bollspel. Träningsgruppen bedriver 
olika fysiska aktiviteter tillsammans, t.ex. gym, spinning och gruppträning. Trots dessa 
olika inriktningar på grupperna ligger grunder i utbildningen fortfarande i skolverkets 
kursplan för ämnet. Eftersom kursen sträcker sig över fem terminer och eleverna inte 
kommer att få betyg förrän i slutet av kursen så är det väldigt viktigt med 
kommunikationen mellan elev och lärare. Eleven får nämligen i början av kursen, i 
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samband med att lärarna informerar eleverna vad som krävs för att få de olika betygen, 
berätta för läraren vad hon/han siktar på för betyg i kursen. Detta ger läraren en 
fingervisning om vad eleven siktar på och vad läraren kan komma förvänta sig av eleven. 
 
Märker läraren att eleven inte riktigt uppfyller de krav för betyget som eleven siktar på 
meddelar läraren detta eleven, som i fortsättningen måste skärpa till sig för att kunna få 
det betyg hon/han siktat på. Finns det däremot ingenting att berätta så har ändå läraren ett 
personligt samtal med eleven minst en gång per termin.    
     

3.6 Tidigare forskning 

I Lars-Magnus Engströms forskning Idrott som social markör(2000) ville han belysa 
innehållet i idrottsämnet och se vilken inställning eleverna hade till ämnet och hur 
mycket de idrottade på sin egen fritid. 1968 genomförde han sin första undersökning där 
över 2000 elever från årskurs 8 på högstadiet deltog. Undersökningsgrupperna hördes 
ytterligare tre gånger, 1978, 1983 och 1994/95. Fokus på Engströms forskning var att visa 
hur livsstilar utvecklas och förändras.  
 
I Ann-Christin Sollerheds avhandling Young today-adult tomorrow!(2006) undersöks 
barn och ungdomars fysiska status samt deras fysiska aktivitetsnivå och vilken roll Idrott 
och Hälsa spelar i ett folkhälsoperspektiv. 1996 genomförde hon sin undersökning. 301 
gymnasieelever från 16 klasser deltog. Majoriteten av eleverna läste på praktiska 
program, urvalet grundades eftersom inriktningar hade en högre fysiskt belastning än de 
teoretiska programmen. Resultaten i avhandlingen är baserade på enkätsvar och fysiska 
tester.
 
I skolverkets ämnesrapport för Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 
(Skolverket, 2005) ville skolverket få en bild av utveckling inom ämnet Idrott och Hälsa 
under 1990-talet. En ämnesenkät lämnades ut till ca 10 000 elever och lärare inom 
grundskolans femte respektive nionde år. Elever från årskurs 2 inom gymnasieskolan 
deltog också. Undersökningen genomfördes av forskare vid institutionen för Idrott och 
Hälsa i Örebro.  
          

4. Metod och genomförande 
 
Vi upprepar syftet igen för läsarens skull nu när vi ska börja med metodavsnittet. 
Syftet är att undersöka om eleverna endast deltar i Idrott och Hälsa A för att få betyg eller 
för att få färdigheter och kunskaper för att skapa ett livslångt lärande och om det är någon 
skillnad mellan eleverna på de praktiska och de teoretiska programmen. 
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4.1 Kvantitativ metod 
 
Göran Ejlertsson skriver i sin bok Enkät i praktiken (2005) att det ibland kan vara väldigt 
enkelt för den som skall välja datainsamlingsmetod. Det är syftet med undersökningen 
som avgör om det skall vara en kvantitativ eller kvalitativ undersökning. Intervju är det 
självklara valet för vissa frågeställningar, medan enkät är det rätta inom vissa (Ejlertsson 
2005). Eftersom vi vill undersöka många elever åsikter har vi valt att utföra en 
enkätundersökning, som är en kvantitativ undersökningsmetod. Detta passar oss väldigt 
bra eftersom vi vill kunna nå ut till en stor urvalsgrupp, enligt Hartman (2004).  
 
Insamlandet av information vad gäller elevernas deltagande i Idrott och Hälsa A sker 
också genom att studera tidigare forskning. Vi läser igenom den tidigare forskningen och 
tar ut det som är relevant för vårt examensarbete. Det är ur den vi skaffar oss mer 
kunskap rörande problemområdet. De tidigare undersökningarna hjälper oss att avgränsa 
oss i vårat problemområde genom att vi använder oss av tidigare ställda frågor som vi 
kan använda oss av i vår undersökning. 
 

4.2 Undersökningsgrupper 
 
Undersökningspersonerna är elever som läser Idrott och Hälsa A på gymnasiet. Denna 
urvalsgrupp väljer vi då valt ämne är ett kärnämne och därmed obligatoriskt för alla. Vi 
gör här en avgränsning och väljer att inte undersöka Idrott och Hälsa B, detta eftersom 
denna kurs är valbar och medför att inte alla läser den. De som läser den kursen är mest 
troligt idrottsintresserade och därför skulle det inte vara så intressant att göra en studie 
kring dessa elever då de med all sannolikhet strävar efter ett bra betyg samtidigt som de 
vill lära sig för livet.   
 
Urvalsgruppen innefattar fyra praktiska och tre teoretiska program med en klass från 
varje program, totalt sju klasser från samma skola. I enlighet med Sollerhed (2006) 
använder vi termerna praktiska och teoretiska program om gymnasieskolan. I vår 
undersökning är de praktiska programmen bygg-, omvårdnads-, barn och fritids- samt 
fordonsprogrammet, och de teoretiska är samhälls-, natur- och teknikprogrammet. Vi 
kommer även att använda oss av benämningen teoretiska elever vilket betyder att de läser 
på ett teoretiskt program och när vi använder oss av begreppet praktiska elever så betyder 
det att eleverna läser på ett praktiskt program. Vi valde att undersöka fyra praktiska 
program för att få ungefär lika många elever från både praktiska och de teoretiska 
programmen, det blev 41 teoretiska elever och 42 praktiska elever.  
 

4.3 Genomförande 
 
Vi kontaktade tre rektorer på en gymnasieskola och fick ett godkännande att utföra 
undersökningen. Därefter kontaktade vi lärarna och bestämde tid för utförande av 
enkätundersökningen. Vi valde att vara på plats när eleverna gjorde undersökningen så att 
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de kunde ställa frågor om de uppstod oklarheter. Enkäten lämnades ut till eleverna i 
samband med ett lektionstillfälle, som de kallade ”klasstid”. Det var vårt önskemål, 
eftersom alla elever inte har Idrott och Hälsa A klassvis. Enkäterna samlades in direkt de 
blivit ifyllda. Denna form har också fördelen att svarsfrekvensen oftast blir högst i 
jämförelse med andra former som exempelvis att enkäterna skickas ut via post (Ejlertsson 
2005). 
 
De som deltar i en enkätundersökning måste bli informerade om undersökningen, vad 
syftet är och att deltagande sker frivilligt, deltagande är inget måste. De som deltar skall 
hållas så konfidentiella som möjligt. Det material vi får av enkätundersökningen får bara 
användas i ett syfte, alltså målet med undersökningen (Ejlertsson 2005). Eftersom vi inte 
behöver personnummer eller namn så kommer deltagarna i undersökningen att vara 
anonyma. Eleverna fick kännedom om undersökningen genom deras klassmentorer. 
 

4.4 Bortfallsanalys  
 
Alla elever var närvarande vid undersökningen och samtliga 83 elever svarade på enkäten 
till fullo, så vi hade inget bortfall. 
 

4.5 Material 
 
Vi valde att göra en enkätundersökning där frågorna var utformade utifrån syftet och 
frågeställningarna. Enkäten innehöll kryssfrågor, där eleverna hade fyra stycken 
svarsalternativ att välja bland och endast ett av dessa skulle kryssas i. Den avslutades 
med att eleverna fick skriva egna kommentarer (Se bilaga 1). Ejlertsson (2005) 
framhåller att man ska vara försiktig med vilka frågor som ställs, därför har vi undvikit 
känsliga frågor som vi anser kan vara stötande. En enkät börjar oftast med 
bakgrundsvariabler och utformas med neutrala frågor i början och den avslutas med att 
eleverna får skriva egna kommentarer där de kan göra tillägg om de känner att det är 
något som de har fått ha osagt i enkätfrågorna (Patel och Davidsson, 2003). Denna form 
har vi använt oss av när vi utformat vår enkät. 
 
Det är en fördel att, använda sig av liknande frågor som andra har ställt i 
enkätundersökningar. Frågekonstruktionerna behöver inte arbetas igenom och det 
kommer att finnas material att jämföra sina svar med då dessa analyseras (Ejlertsson 
2005). Med stöd av detta har vi använt oss av några frågor som tidigare har ställts i NU-
03 (Skolverket, 2005). 
 

4.6 Standardisering och strukturering  
 
Trost (2007) skriver i sin bok Enkätboken att standardisering avser vilken grad frågorna 
och situationen är densamma för alla tillfrågade. De flesta kvantitativa studierna använder 
sig av en hög grad av standardiserade datainsamlingar. Detta innebär att det inte skall 

 
 

15



finnas så många olika svarsalternativ, ingen variation skall förekomma. Gäller dock en 
låg grad av standardisering så är variationsmöjligheterna hög (Trost 2007). Vi använde 
oss av en hög standardiseringsgrad på vår enkät då detta var väldigt viktigt eftersom vi 
skulle jämföra våra resultat mot tidigare forskning. Vår enkät innehöll 27 frågor, samtliga 
dessa frågor hade fasta svarsalternativ. Frågorna i undersökningen handlade om ämnet 
Idrott och hälsa A och elevernas syn på ämnet, detta var också syftet med 
undersökningen. Detta medför att struktureringsgraden blir hög, enligt Trost (2007).  
 

4.7 Bearbetning/Databehandling 
 
Det finns två olika kategorier av statistik inom kvantitativ bearbetning, deskriptiv och 
hypotesprövande statistik. Den deskriptiva används för att ge en skildring av 
enkätundersökningen, vilket sker i siffror, och den hypotesprövande statistiken för att 
pröva statistiska antaganden (Patel och Davidsson, 2003). Vi har använt oss av den 
deskriptiva statistiken. Materialet från vår enkätundersökning har vi fört in och behandlat 
i databehandlingsprogrammet Statview. Där har vi skilt på svaren mellan de teoretiska 
och praktiska eleverna samt en total sammanställning. 
 

5. Resultat 
 
Eleverna besvarade enkätfrågorna genom att välja ett alternativ av fyra (se bilaga 1): 
Instämmer helt, Instämmer nästan, Instämmer lite och Instämmer inte alls. Detta gäller 
för samtliga frågor förutom på frågan om vad eleverna siktar på för betyg, där fick de 
välja mellan alternativen: G, VG, MVG och Jag bryr mig inte. I undersökningen deltog 
83 elever där 41 elever läste teoretiska program samtidigt som 42 elever läste praktiska 
program. I undersökning var 40 stycken flickor och 43 stycken var pojkar. Samtliga svar 
kommer att redovisas i en tabell med efterföljande analys.  
 
 
Tabell 5.1 Vilket betyg eleverna siktar på i Idrott och Hälsa A (angivit i procent %) 
 Praktiska Teoretiska Totalt  

Jag siktar på detta 
betyg i Idrott och 
Hälsa A  
G 
VG 
MVG 
Bryr mig inte 

 
 
 
24 
40 
31 
5 

 
 
 
10 
24 
61 
5 

 
 
 
17 
33 
46 
5 

 
Eleverna på de teoretiska programmen siktar alltså på högre betyg än eleverna på de 
praktiska programmen.  
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Tabell 5.2 Elevers uppfattning om fysiska aktiviteter (angivit i procent %) 
 Praktiska Teoretiska Totalt  

Utövar du fysiska 
aktiviteter för att må 
bra? 
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls  

 
 
 
55 
24 
16 
5 

 
 
 
71 
24 
0 
5 

 
 
 
63 
24 
9 
5 

 
Jag tycker det är 
roligt med fysiska 
aktiviteter. 
instämmer helt 
instämmer nästan 
instämmer lite 
instämmer inte alls  

 
 
 
 
52 
31 
17 
0 

 
 
 
 
90 
4 
3 
3 

 
 
 
 
71 
18 
10 
1 

 
 
Att det är roligt med fysiska aktiviteter och att de utövas för att eleven ska må bra verkar 
gå hand i hand, både bland de teoretiska och de praktiska programeleverna. Det är 
intressant att se så många elever som utövar fysiska aktiviteter för att må bra. 
 
 
Tabell 5.3 Elevernas uppfattning om Idrott och Hälsa A (angivit i procent %) 
 Praktiska Teoretiska Totalt  

Jag är endast med på 
Idrott och Hälsa A 
undervisningen för att 
det är roligt. 
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
17 
24 
38 
21 

 
 
 
 
21 
22 
39 
27 

 
 
 
 
14 
23 
39 
24 

 
Jag är endast med på 
Idrott och Hälsa A 
undervisningen för att 
mina kompisar är med. 
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls  

 
 
 
 
 
0 
0 
19 
81 

 
 
 
 
 
0 
0 
16 
84 

 
 
 
 
 
0 
0 
17 
83 

 
Är du med i 
undervisningen för att 
du är intresserad av 
ämnet Idrott och Hälsa 
A? 
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
 
 
43 
16 
26 
14 

 
 
 
 
 
 
46 
20 
22 
12 

 
 
 
 
 
 
45 
18 
24 
13 
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Det är intressant att ganska många elever är med i undervisningen för att den är rolig men 
inte för att kompisarna är med. Det kan alltså vara roligt med fysiska aktiviteter än fast 
kompisarna inte är med. Det är mycket positivt att så många elever är med för att de är 
intresserade av ämnet, men negativt att det ändå är några elever som inte alls är 
intresserade av ämnet. 
 
 
Tabell 5.4 Elevernas uppfattning om fysiska aktiviteter på fritiden (angivit i procent %) 
 Praktiska Teoretiska Totalt  

Jag deltar i fysiska 
aktiviteter på min fritid 
för att mina kompisar är 
med.  
instämmer helt 
instämmer nästan 
instämmer lite 
instämmer inte alls  

 
 
 
 
2 
19 
24 
55 

 
 

 
 
2 
12 
27 
59 

 
 
 
 
2 
16 
25 
57 

 
Bedriver du fysiska 
aktiviteter på din fritid? 
(mer än 2 timmar per 
vecka) 
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
 
60 
24 
12 
4 

 
 
 
 
 
81 
5 
7 
5 

 
 
 
 
 
70 
16 
8 
6 

 
Har Idrott och Hälsa A 
undervisningen gett dig 
kunskaper för att kunna 
utöva fysiska aktiviteter 
på egen hand?  
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
 
 
12 
31 
45 
12 

 
 
 
 
 
 
7 
17 
54 
22 

 
 
 
 
 
 
10 
24 
50 
17 

 
 
På fritiden har kompisarna större betydelse för deltagande i fysiska aktiviteter än på Idrott 
och Hälsa A lektionerna, men kompisarna har ändå ingen större betydelse för utförandet 
av fysiska aktiviteter på fritiden. Det är mycket positivt att se att det är så många elever 
som är fysiskt aktiva på fritiden. Idrott och Hälsa A undervisningen har mer eller mindre 
gett majoriteten av eleverna kunskaper för att kunna utöva fysiska aktiviteter på fritiden 
vilken är mycket positivt för Idrott och Hälsa A ämnet.. 
 
 
 
 
 
 

 
 

18



Tabell 5.5 Betygens betydelse i Idrott och Hälsa A(angivit i procent %) 
 Praktiska Teoretiska Totalt  

Är betygen viktiga för att 
du ska deltaga i Idrott och 
Hälsa A undervisningen? 
instämmer helt 
instämmer nästan 
instämmer lite 
instämmer inte alls  

 
 
 
40 
38 
19 
3 

 
 
 

41 
39 
10 
10 

 
 
 
41 
39 
14 
6 

 
Jag deltar  i Idrott och 
Hälsa A endast för att få 
betyg.  
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
14 
26 
33 
27 

 
 
 
 
20 
20 
21 
39 

 
 
 
 
17 
23 
28 
32 

 
Jag deltar i Idrott och 
Hälsa A för att få bra betyg. 
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
50 
26 
17 
7 

 
 
 
49 
34 
7 
10 

 
 
 
49 
30 
12 
9 

 
Behöver du ha bra betyg i 
Idrott och Hälsa A för att 
kunna söka vidare till 
högskola eller universitet?  
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
 
24 
17 
40 
19 

 
 
 
 
 
15 
17 
39 
29 

 
 
 
 
 
19 
17 
40 
24 

 
 
Det är tydligt att eleverna tycker att betyget i Idrott och Hälsa A är viktigt att erhålla men 
det är inte bara för betyget eleverna deltar i undervisningen. Det är inressant att se att så 
många elever deltar för att få bra betyg trots att det är färre som behöver bra betyg för att 
söka vidare till högskola eller universitet. 
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Tabell 5.6 Idrott och Hälsa A har bidragit till (angivit i procent %) 
 Praktiska Teoretiska Totalt  

Min lust att röra på 
mig. 
instämmer helt 
instämmer nästan 
instämmer lite 
instämmer inte alls  

 
 
19 
40 
29 
12 

 
 

12 
17 
34 
37 

 
 
16 
29 
31 
24 

 
Att jag börjat med 
fysiska aktiviteter på 
fritiden. 
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
12 
26 
33 
29 

 
 
 
 
5 
10 
29 
56 

 
 
 
 
9 
18 
31 
42 

 
Att jag blivit mer 
mån om mitt 
välbefinnande.  
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
19 
31 
31 
19 

 
 
 
 
15 
20 
34 
32 

 
 
 
 
17 
25 
33 
25 

 
 
Det är glädjande att Idrott och Hälsa A har bidragit till att de flesta eleverna mer eller 
mindre har blivit mer måna om deras välbefinnande och fått lust att röra på sig. Idrott och 
Hälsa A har även bidragit till att majoriteten av eleverna, i större eller mindre 
utsträckning, börjat med fysiska aktiviteter på sin fritid. 
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Tabell 5.7 Elevernas känsla på Idrott och Hälsa A lektionerna (angivit i procent %) 
 Praktiska Teoretiska Totalt  

Att jag lär mig 
mycket. 
instämmer helt 
instämmer nästan 
instämmer lite 
instämmer inte alls  

 
 
7 
26 
53 
14 

 
 

7 
27 
44 
22 

 
 
7 
27 
48 
18 

 
Att det är ett viktigt 
ämne.  
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
41 
31 
26 
2 

 
 
 
49 
17 
27 
7 

 
 
 
45 
24 
27 
5 

 
Motiverar mig till 
fysiska aktiviteter på 
fritiden.  
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
22 
31 
33 
14 

 
 
 
 
15 
7 
46 
32 

 
 
 
 
18 
19 
40 
23 

 
 
Det är intressant och glädjande att så många elever finner Idrott och Hälsa A ämnet 
viktigt. Det är mindre glädjande att är så många elever som anser sig ha lärt sig lite på 
lektionerna. Att ämnet motiverar många elever till utövandet av fysiska aktiviteter på 
fritiden, i större eller mindre utsträckning, är positivt. 
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Tabell 5.8 Idrott och Hälsa  A undervisningen har  (angivit i procent %)  
 Praktiska Teoretiska Totalt  

Lärt mig att man 
mår bra av att vara 
fysiskt aktiv. 
instämmer helt 
instämmer nästan 
instämmer lite 
instämmer inte alls  

 
 
 
31 
40 
19 
10 

 
 
 

22 
27 
32 
19 

 
 
 
26 
34 
25 
15 

 
Lärt mig hur jag kan 
förbättra min 
kondition. 
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
29 
38 
19 
14 

 
 
 
 
17 
24 
39 
20 

 
 
 
 
23 
31 
29 
17 

 
Lärt mig ta ansvar 
för min egen fysiska 
träning.  
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls  

 
 
 
 
24 
38 
24 
14 

 
 
 
 
22 
22 
26 
30 

 
 
 
 
23 
30 
25 
22 

 
Lärt mig att mitt sätt 
att leva påverkar hur 
jag mår. 
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
33 
50 
7 
10 

 
 
 
 
20 
27 
29 
24 

 
 
 
 
27 
39 
18 
17 

 
Lärt mig att det är 
bra med fysiska 
aktiviteter för att 
orka med ett 
framtida yrke.  
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls  

 
 
 
 
 
 
55 
26 
17 
2 

 
 
 
 
 
 
12 
39 
29 
20 

 
 
 
 
 
 
34 
33 
23 
11 

 
Gett mig kunskaper 
som jag kommer att 
ha användning av 
hela livet. 
Instämmer helt 
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls 

 
 
 
 
 
40 
31 
17 
12 

 
 
 
 
 
22 
24 
32 
22 

 
 
 
 
 
31 
28 
24 
17 
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Den övergripande frågan, från tabell 5.7, om eleverna lärt sig mycket visade att eleverna 
inte lärt sig så mycket. När  konkretare frågor om vad de lärt sig på Idrott och Hälsa A 
undervisningen har ställts så visar det sig att eleverna faktiskt har lärt sig mycket. En 
större del av de teoretiska programeleverna har dock lärt sig mindre än de praktiska 
programeleverna. I det stora hela är det dock ett mycket positivt resultat. Eleverna har fått 
kunskaper som de har nytta av i framtiden, de har fått sådana kunskaper att de kan utöva 
fysiska aktiviteter på egen hand och hur de fysiska aktiviteterna påverkar dem positivt 
både fysiskt och psykiskt. 
 
Några elever har skrivit kommentarer på enkäten och dessa kommer vi att ta upp i 
resultat diskussionen. 
 

6. Resultat diskussion 

6.1 Reliabilitet och validitet  
 
Trost (2001) skriver att med reliabilitet menas att en undersökning genomförs på liknande 
sätt för alla deltagare i undersökningen. Frågorna i enkäten får inte ändras, lokalerna skall 
vara desamma, mätningen skall alltså inte påverkas av slumpinflyttanden.  
 
Vi anser att reliabiliteten i vår enkät är hög eftersom alla elever som deltog i vår 
undersökning fick svara på identiska enkäter, under samma förhållanden och vid samma 
tidsaspekt. Vi gav samtliga elever tydliga och likvärdiga instruktioner innan vi delade ut 
enkäterna.  
 
Tre av de sju undersökta klasserna var årskurs ettor, och med tanke på tidpunkten för vår 
undersökning så hade de eleverna haft idrott i endast 10 veckor, vilket innebär 10 lektions 
tillfällen. Enligt våra kommentarer så var eleverna som nästan gått klart kursen mer 
negativt inställda till Idrott och Hälsa A än vad första års eleverna var. Om vi hade haft 
bara ettor så hade undersökningen kanske fått en mer positiv trend och om vi hade haft 
endast treor så hade undersökningen kanske påvisat en mer negativ trend.   
 
Enligt Trost (2001) menas med validitet, att frågorna i enkäten är ställda så att de 
verkligen mäter det som var tanken att mäta. Frågorna och svarsalternativen i enkäten bör 
vara relevanta till det som var tanken att mäta, då är validiteten hög. Vi anser oss ha haft 
en hög validitet därför att frågorna och svarsalternativen var relevanta till det vi skulle 
mäta.  
 
Något som också troligtvis stärker validiteten på vår undersökning är att vi bytte upplägg 
på frågorna så att de inte skulle uppfattas som slentrianmässiga, eleverna blev tvungna att 
läsa samtliga frågor för de kunde inte svara per automatik, vilket lätt kan hända om 
frågorna är ställda på ett likartat sätt enkäten igenom. Våra svarsalternativ var uppbyggda 
så att eleverna var tvungna att ta ställning i varje enskild fråga, vi använde oss inte av 
exempelvis svarsalternativet vet inte, vilket också kan styrka vårt arbete.  
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6.2 Vad lär sig eleverna under lektionerna  
 
Resultaten på frågan om mitt sätt att leva påverkar hur jag mår varierade och svarade inte 
mot våra förväntningar, då de praktiska eleverna ansåg sig ha lärt sig mer om detta än de 
teoretiska eleverna. Totalt svarar 73% av undersökningsobjekten att de mer eller mindre 
har lärt sig detta. Vid en jämförelse med NU-03 visade det sig att det bara 45% av 
undersökningsobjekten i NU-03 som svarade att de mer eller mindre lärt sig detta. Vad 
denna stora skillnad beror på är svårt att säga, kanske att de på vår undersökta skola 
arbetar mycket med att förklara hur utövandet av fysiska aktiviteter påverkar kroppen och 
hälsan, vad hälsobegreppet innebär och hur det påverka oss på olika sätt. Eller att 
undersökningspersonerna i NU-03 fått denna kunskap i tidigare skolgång. 
 
De praktiska eleverna, som mest troligt, kommer att ha ett mer fysisk krävande yrke än 
de som läser på teoretiska program, visade på att de hade fått kunskaper om hur viktigt 
det är med en god fysik för att klara av yrkeslivet i högre grad än de teoretiska eleverna, 
på Idrott och Hälsa A lektionerna. Det kan vara så att de praktiska eleverna får mer 
undervisning i betydelsen av fysisk aktivitet för att klara av yrkeslivet än vad de 
teoretiska eleverna får. Det var en femtedel av teoretikerna som svarade att de inte hade 
fått någon kunskap om detta, att jämföra med 2% av de praktiska eleverna, vilket också 
kan styrka att det skiljer i undervisningsinnehåll. Det skulle också kunna vara så att de 
teoretiska eleverna inte lägger någon större vikt vid denna kunskap, även om de har det i 
undervisningen, för att de inte vet vad de kommer att jobba med i framtiden. 
 
Kunskapen om hur den fysiska aktiviteten påverkar yrkeslivet är kunskaper som eleverna 
kommer att ha nytta av i livet, de har tillgodogjort sig ett livslångt lärande. Om vi jämför 
resultaten i denna fråga, bland de praktiska eleverna, och om de tycker att Idrott och 
Hälsa är ett viktigt ämne så är det också många som tycker att det är ett viktigt ämne. Om 
eleverna deltar för att det är viktigt och att det har gett dem kunskaper som hjälper dem i 
arbetslivet så har de skaffat sig ett livslångt lärande, och därför skulle vi kunna säga att 
eleverna deltar för att skaffa sig färdigheter och kunskaper för framtiden. Att eleverna lärt 
sig om vikten av fysiska aktiviteter för framtida yrken är faktiskt ett mål att uppnå i 
kursplanen för Idrott och Hälsa A, att de ska: 
 

 kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang. 
(www.skolverket.se) 

 
Enligt Sollerheds (2006) avhandling så visade det sig att de praktiska eleverna hade 
sämre fysisk kapacitet än eleverna på de teoretiska programmen. Vi vet inte hur elevernas 
fysiska kapacitet är hos de elever vi har undersökt men de praktiska eleverna har i alla 
fall fått mer kunskap om den fysiska aktivitetens betydelse för det kommande yrket. 
Därmed inte sagt att det är oviktigt med fysisk aktivitet för de teoretiska eleverna, det är 
viktigt att de får dessa kunskaper också. Eleverna i de teoretiska programmen var mer 
fysiskt aktiva på sin fritid än eleverna på de praktiska programmen. Detta kan vi koppla 
till habitus, eleverna väljer att gå ett praktiskt eller ett teoretiskt program beroende på vad 
föräldrarna har läst till eller arbetar med. De som väljer ett teoretiskt program har större 
chans att utöva fysisk aktiva under hela deras livstid än de praktiska eleverna. Enligt 
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Engström (2000) så har de elever med höga betyg i de teoretiska programmen större 
chans att utöva fysiska aktiviteter i vuxen ålder än de med låga betyg. Engström (2000) 
nämner även sambandet mellan socialstatus och motionsvanor, detta spelar även roll för 
eleverna där man kan se stora skillnader beroende på vilken socialgrupp eleverna tillhör. 
 
Något som faktiskt visar på att Idrott och Hälsa A undervisningen ger majoriteten av 
eleverna nya kunskaper är det faktum att de lärt sig ta ansvar för sin egen fysiska träning, 
hur de kan förbättra konditionen och att de mår bra av att vara fysiskt aktiva. Dessa 
kunskaper är ytterst viktiga för att i framtiden kunna bibehålla/få en god hälsa. 
 

6.3 Idrott och hälsa A undervisningen har bidragit till 
 
På frågan om eleverna upplevde att ämnet bidragit till att deras lust att röra på sig ökat 
var det totalt 24 % som svarade att de inte alls instämde. I NU-03 var denna siffra 3 %. 
Att skillnaden är så stor kan bero på att eleverna som deltog i vår undersökning väljer 
inriktning på idrottslektionerna, detta medför att eleverna väljer att bedriva aktiviteter 
under lektionstid som de i vanliga fall skulle bedriva under sin fritid. Det är alltså inte 
undervisningen som bidrar till att eleverna får lust att röra på sig, det är deras 
fritidsintressen som styr, för de väljer delvis innehållet i kursen. De fysiska aktiviteterna 
på lektionerna är av samma karaktär som på fritiden, vilket innebär att eleverna till stor 
del upprepar samma sak på lektionstid som de gör på fritiden. Eleven skapar då ingen ny 
lust att röra på sig. Det går dock att konstatera att det krävs nya utmaningar och 
svårigheter under lektionerna för att motivationen och lusten att röra ska infinna sig. Vi 
tycker att eleverna skall få testa på andra fysiska aktiviteter än de fysiska aktivisterna som 
de utför på fritiden, detta för att eleverna skall skapa ny lust att röra på sig.  
 
Vår uppfattning är att eleverna redan har en ryggsäck som är fullmatad med teoretiska 
och praktiska kunskaper om fysiska aktiviteter, från fritiden och tidigare skolgång, som 
de kommer att använda hela livet – kunskap som bidrar till det livslånga lärandet. Det 
spelar alltså ingen roll om de väljer efter intresse för de utövar redan fritidsaktiviteter. 
Eleverna behöver egentligen ingen ny kunskap som leder till ett livslångt lärande, då de 
redan riktar sina krafter på fritiden där de utövar fysiska aktiviteter och får nya 
kunskaper. Som vi tidigare nämnt kommer fritidsaktiviteterna att öka deras chanser för 
ett bestående intresse av fysiska aktiviteter, då både egenvärdet och investeringsvärdet 
uppfylls.  
 
Det finns dock elever från båda programmen som har börjat med fysiska aktiviteter med 
Idrott och Hälsa A undervisningen som bidragande orsak.  
 
Eleverna vill bli självständiga och skaffa sig ett eget liv, som Sandell (2007) påpekade, 
vilket medför ansvar över sitt eget, men även andras liv, och det krävs en viss mognad för 
att klara av detta. Ett tecken på mognad är att majoriteten av eleverna har blivit mer måna 
om sitt välbefinnande. Idrott och Hälsa A undervisningen har varit en bidragande orsak 
till detta. Detta visar på att eleverna till viss del förstått innebörden av hälsobegreppet, 
exempelvis sambandet mellan att vara fysiskt aktivt och ett gott välbefinnande. Det är 
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positivt att majoriteten av eleverna i både de praktiska och teoretiska programmen i Idrott 
och Hälsa A undervisningen har fått ett helhetsperspektiv – de har lärt sig för livet. 
 

6.4 Faktorer som har betydelse för elevers deltagande i Idrott och 
Hälsa A  
 
Det var betydligt färre elever som deltog endast för betyg, enligt vår enkätundersökning. 
En tredjedel av våra undersökningsindivider instämmer inte alls att de deltar i 
undervisningen endast för att få betyg, det är något färre än i NU-03´s undersökning. 
Majoriteten av eleverna deltar alltså i Idrott och Hälsa A undervisningen av andra orsaker 
också. 
 
Det var många från både de praktiska och de teoretiska programmen som tyckte att 
betygen var viktiga att få i Idrott och Hälsa A och att få bra betyg i slutet av kursen. 
Däremot var det inte så många som ansåg att det var viktigt med idrottsbetyget för att 
söka in på högskola/universitet, enligt vår undersökning. Det var dock fler elever i de 
praktiska programmen än de teoretiska programmen som ansåg att idrottsbetyget var 
viktigt för att söka in på högskola/universitet. Då eleverna på de teoretiska programmen 
inte går på yrkesförberedande program så borde det kanske ha varit fler elever därifrån 
som ansåg det viktigt med idrottsbetyg för att söka vidare till högskola/universitet. Eller 
så kanske de kan söka in på högskola/universitet fast än de har ett lågt betyg i Idrott och 
Hälsa A. 
 
På frågan om vilket betyg eleverna hade som mål att uppnå var det stor skillnad mellan 
de teoretiska och de praktiska programmen. Att det var fler elever i de teoretiska 
programmen som deltog endast för betyget kan ge en förklaring till varför det var fler 
teoretiska elever som siktade på MVG än eleverna i de praktiska programmen och 
dubbelt så många elever i de praktiska programmen som siktade på G. 
 
Inte helt oväntat finns det andra faktorer än bara betygen som motiverar eleverna både på 
de praktiska och de teoretiska programmen till deltagande, även fast de flesta tycker att 
betygen är en viktig del i Idrott och Hälsa A. En faktor är att eleverna faktiskt är mycket 
intresserade av ämnet. Enligt NU-03 så är majoriteten av eleverna intresserade av Idrott 
och Hälsa A, vilken visar på ungefär samma resultat som i vår undersökning både 
gällande praktiska och teoretiska programelever. Engström (2000) säger att kompisarna 
påverkar val av fysisk aktivitet på fritiden. Kompisar hade enligt vår undersökning inte 
någon större inverkan på elevens deltagande i Idrott och Hälsa A undervisningen, oavsett 
program. Detta kan, men förhoppningsvis inte, bero på att de har få kompisar. Troligtvis 
är det så att när eleverna har möjlighet att välja mellan de tre olika inriktningarna i Idrott 
och Hälsa A så väljer de med utgångspunkt i deras eget fritidsintresse, hellre än 
kompisar, de deltar alltså för sitt eget intresse. Enligt vår undersökning har dock 
kompisar en större inverkan på elevens val av fysisk aktivitet på fritiden, detta gäller både 
de praktiska och de teoretiska eleverna. 
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Enligt NU-03 finns det andra faktorer som kan påverka deltagandet i Idrott och Hälsa A 
undervisningen; 

 
En stor del av eleverna anser att ämnet Idrott och hälsa är roligt och viktigt. 
Det mest viktiga i ämnet är att; ha roligt genom rörelse, lära sig samarbeta, 
känna att kroppen duger, utveckla självförtroende samt att bli mer vältränad. 
Minst viktigt är enligt eleverna att; tävla, hitta på egna rörelser samt 
kunskaper om natur och miljö. (Skolverket, 2005, s. 106) 

 
Något som också har betydelse för elevernas deltagande i undervisningen är alltså att de 
finner ämnet roligt, vilket även vår undersökning visar på. Det var många från både de 
teoretiska och de praktiska programmen som ansåg sig delta endast för att det är roligt. 
Det var även många elever från både de praktiska och de teoretiska programmen som 
deltog för att de är intresserade av Idrott och Hälsa A. Om eleven är intresserad av ämnet 
så bör hon också tycka att det är viktigt, vilket också majoriteten av eleverna på både de 
praktiska och de teoretiska programmen tyckte. Svaren på enkäterna visar att eleverna 
finner undervisningen rolig och viktig. Om vi jämför eleverna på de teoretiska och de 
praktiska programmen så var det fler inom de teoretiska programmen som inte alls tyckte 
så, samtidigt som fler teoretiska elever instämde helt på frågan. 
 
Totalt 14% av alla undersökta elever deltar endast för att få betyg , men majoriteten av 
eleverna deltar inte enbart för betygen. Det finns andra faktorer som också inverkar på 
elevens deltagande. Många är intresserade av ämnet och vill därför lära sig något, 
och/eller att de tycker att ämnet är roligt. Vi vill påstå att alla dessa faktorer, mer eller 
mindre, bidrar till deltagande i undervisningen. Det var några elever som inte alls deltog 
för betygens skull, men indirekt så deltar de för betygen, då betygen är signifikant för 
gymnasieskolan. Betygen behövs för att eleverna ska ha möjlighet att söka vidare till 
högskola/universitets utbildningar, och för att visa upp vid arbetssökanden. Alltså har 
betygen betydelse för deras deltagande, om än undermedvetet. Enligt Engström (2000) 
finns det också ett samband mellan betyget, inom idrott och hälsa, och senare 
motionsutövning som är väldigt tydligt och detta beror på att det eleven känner sig duktig 
när den får ett, enligt eleven själv, bra betyg vilket gör att eleven motiveras till att 
fortsätta utöva fysiska aktiviteter på fritiden.  
 
Kompisars inverkan på varandra vid val av aktivitet och deltagande är alltså ingen 
betydande faktor. Detta var något som vi fick styrkt i undersökningen och av Sandell 
(2007) som pekade på unga människors första steg mot det vuxna livet, där de vill skaffa 
sig ett eget levnadssätt, få självständighet, från föräldrarna. Elevernas strävan efter 
självständighet sträcker sig från hemmet och in i skolan där de får göra egna 
självständiga val, utan kompisars påverkan. Ett intressant resultat som bekräftar detta var 
att majoriteten av eleverna inte heller låter sig påverkas av kompisars val av fysiska 
aktiviteter på fritiden. Dock finns det forskning som motsäger detta. Engström (2000) 
skriver att vänners motionsutövade oberoende av varandra, är mycket tydligt relaterade 
till den egna aktiviteten. Vilket motsäger det vi funnit i våra resultat, där eleverna väljer 
fritidsaktiviteterna oberoende av kompisar. Däremot knyts det nya sociala kontakter när 
individer med samma intresse träffas och utövar fysiska aktiviteter, detta grundar vi på 
egna erfarenheter. 
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6.5  Livslångt lärande 
 
Vanliga fysiska aktiviteter är tydligt relaterade till social position, samma sak gäller 
hälsotillståndet och andra till hälsan relaterade levnadsvanor. De med lägre social 
ställning blir således klart begränsade när det gäller fysisk aktivitet, vilket leder till sämre 
hälsotillstånd (Engström 2000). Trots detta kan den sociala gruppen inte vara avgörande 
och förutbestämmande vilken form av aktivitet individen kommer att ägna sig åt i 
framtiden. Individers syn på idrott och motion avgörs i mötet med habitus, och det utbud 
som för tillfället är tillgängligt. Sker det förändringar i habitus så sker det förändringar 
för individen och dennes syn och intresse för fysiska aktiviteter (Engström 2000). 
 
Enligt vår undersökning är eleverna på de teoretiska programmen mer fysiskt aktiva på 
fritiden än eleverna i de praktiska programmen. Majoriteten av undersökningspersonerna 
har bara fått lite kunskap, för att på egen hand kunna bedriva fysisk aktivitet på sin fritid, 
det var ingen större skillnad mellan programmen. Att det inte skiljde så mycket mellan 
programmen visar på att eleverna i de olika programmen besitter samma typ av kunskap 
inför gymnasiet och/eller fått likvärdig undervisning på Idrott och Hälsa A kursen 
gällande utövande av fysiska aktiviteter på fritiden. 
 
 Detta kan tolkas som att eleverna har fått en bra grund för livslångt lärande i tidigare 
idrott och hälsa undervisningar, vilket i sin tur då betyder att eleverna inte fått några 
ytterligare erfarenheter i undervisningen på Idrott och Hälsa A lektionerna, som leder till 
livslångt lärande. I NU-03 finner vi att de som är mindre aktiva på idrott och hälsa 
undervisningarna på grundskolan lär sig allt, eller det mesta om idrott och hälsa genom 
skolarbetet, och dessa kunskaper har de med sig till gymnasiet.  
 
En annan faktor som vi tycker är relevant att nämna är att eleverna måste ha möjlighet till 
att utföra dessa fysiska aktiviteter. Om exempelvis en elev lär sig dansa bugg på 
lektionen så måste hon, för att kunna utöva dansen, ha en danspartner, rätt musik och ett 
ställe att utöva dansen på. Så trots all kunskap så är det andra faktorer som också styr 
hennes möjligheter att utföra aktiviteten, det är därför viktigt med föreningar som kan 
möjliggöra utövning av den fysiska aktiviteten. 
 
I vår undersökning har eleverna lämnat kommentarer och dessa styrker några av de 
problem som vi belyst angående varför eleverna inte får nya kunskaper om att på egen 
hand kunna bedriva fysiska aktiviteter på sin fritid. En elev lämnade denna kommentar;  
 

Eftersom jag tränat andra saker än bara varit på Idh A så har jag kunnat vissa 
av dom grejerna som vi skulle ha lärt oss i Idh A.  
(elev på ett teoretiskt program) 
 

Denna kommentar styrker vår förklaring på problemet, att eleverna redan har intresse av 
någon eller några fysiska aktiviteter som de bedriver på sin fritid och därigenom fått 
kunskap om aktiviteten.  
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En annan elev skrev en liknande kommentarer; 
  

Har lärt mig dessa saker på annat håll. (elev på ett praktiskt program) 
 
I NU-03 har de ställt frågan var eleverna, som är aktiva på idrottsundervisningen, lärt sig 
det mesta de kan om idrott och hälsa, och där svarar nästan lika stor andel av eleverna att 
de lärt sig allt vid sidan av skolarbetet som att de lärt sig allt genom skolarbetet (12-
13%). Majoritet av eleverna som är aktiva på idrottsundervisningen (37%) svarar att de 
lärt sig lika mycket om idrott vid sidan av skolarbetet. Denna undersökning är gjord 
bland grundskoleelever (som erhåller betyg) men den visar ändå på att det finns elever 
som får kunskaper om idrott och hälsa på annat håll. Citatet styrker att eleverna kan få 
kunskap från andra ställen än skolan, vilket också NU-03 visar på. För ”På annat håll” 
tolkar vi som att det är på fritiden, alltså inte inom skolans väggar, men det går kanske 
inte helt att utesluta att eleven fått kunskaper från tidigare skolgång. Enligt NU-03 så lär 
sig de elever som dagligen utövar fysisk aktivitet på fritiden mest vid sidan av 
skolarbetet, de lär sig också mer vid sidan av skolarbetet än de som är mindre aktiva på 
fritiden. 
 
En annan elevkommentar som gällde lektionsinnehållet lyder som följer:  
 

Man lär sig inte speciellt mkt på idh A-lektionerna, man gör samma saker 
som under alla andra skolår vilket är tråkigt. (elev på ett teoretisktprogram) 

 
I kursmålen för Idrott och Hälsa A finns det mål som ska ha uppnåtts vid avslutad kurs 
och ett av dem är att eleven skall ha gjort fördjupningar i några aktiviteter som eleven 
själv har valt (www.skolverket.se). Detta mål kan vara en bidragande orsak till att eleven 
inte lär sig speciellt mycket. Därför att målet inte uppfylls på grund av att resurserna 
sätter stopp, för eleven kan inte själv välja fritt bland olika aktiviteter, om eleven inte kan 
välja fritt så kan heller inte målet uppfyllas. Eleven har kanske inte lika stort inflyttande 
som Engström (2000) hävdar när han säger att skolan på senare år präglats av en större 
frihet, både för skolan i sig men framförallt för den enskilda individen, gällande 
uppnående mål i Idrott och Hälsa A. Trots denna frihet är det ingen självklarhet att 
eleverna får välja fritt hur deras undervisning skall se ut då det faktum att tid, tillgängliga 
lokaler, utrustning och pengar är faktorer som styr elevernas undervisning. I NU-03 hittar 
vi resultat där en knapp majoriteten av eleverna anser sig kunna påverka innehållet och 
arbetssättet ganska mycket eller mycket. Det är en hög siffra men det är ändå nästan 
hälften som inte känner att de har frihet att påverka innehållet och arbetssättet. Eleven 
måste välja sådana aktiviteter som det finns resurser till att utföra, och då kan valen falla 
på sådana aktiviteter som eleven har haft under tidigare skolgång eller under Idrott och 
hälsa undervisningen. Att eleven ska fördjupa sig kan tolkas som rent teoretiskt, men 
eftersom Idrott och Hälsa A till större delen är ett praktiskt ämne så räcker det inte med 
att ha teoretiska kunskaper, det krävs även kunskaper att rent praktiskt utöva aktiviteter. 
Detta styrker vårt antagande att innehållet i Idrott och Hälsa A tillför lite eller inga nya 
kunskaper som är primära för utövandet av fysiska aktiviteter på fritiden, alltså att 
innehållet i Idrott och Hälsa A undervisningen kanske inte skiljer sig så mycket från 
tidigare idrott och hälsa undervisning, precis som eleven säger i sin kommentar. Som i 
alla andra ämnen är det viktigt att i möjligaste mån hålla eleven, enligt den tillväxt den 
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ryske psykologen Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen, i den zonen mellan 
vad eleven själv klarar av och vad eleven klarar av med hjälp (Imsen 2000). 
 
En annan faktor kan vara att lärarna använder sig av sådana aktiviteter som eleverna har 
fått kunskap om under grundskolan vilket gör att eleverna inte lär sig något nytt som de 
kan ha användning av på fritiden. Lärarens uppgift är att lära ut ny kunskap och det är 
hennes skyldighet att se vad den enskilda eleven har för tidigare kunskaper. Detta står 
klart och tydligt i Lpf-94: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
(Skolverket, 2006, s.4) 

 
Läraren kan alltså aldrig säga att det är elevens fel om hon inte lär sig något nytt på 
lektionerna, även om hon är frånvarande från större delarna av kursen. Det är alltså upp 
till läraren att anpassa undervisningen så att den passar varje enskild individ. Dock kan 
bristen på resurser göra det svårare för läraren att undervisa nya aktiviteter, men inte 
omöjligt. 
 
En annan elevkommentar som kritiserar innehållet, i Idrott och Hälsa A undervisningen, 
är denna; 
 

Idrotten har inte med min egna idrott att göra. Har alltid haft mer kunskap än  
vad man fått lära sig på idrott och hälsa A. (elev på ett praktiskt program) 
 

Denna kommentar bevisar att innehållet i Idrott och Hälsa A undervisningen inte ger alla 
elever nya kunskaper. Eleverna besitter redan dessa kunskaper som de fått från 
grundskolan, eller från fysiska aktiviteter som bedrivits på fritiden. Eleven säger att den 
fysiska aktiviteten eleven bedriver på fritiden inte har med idrotten att göra. De 
kunskaper eleven får från Idrott och Hälsa A är inget som påverkar dennes fritidsaktivitet. 
Det positiva är att eleven ägnar sig åt en fysisk aktivitet på sin fritid. Då har eleven en 
god chans att utöva fysiska aktiviteter under sin livstid, för ungdomar som har skaffat sig 
positiva erfarenheter av fysiska aktiviteter i sin ungdom har större chans att fortsätta med 
fysiska aktiviteter än de som inte har positiva erfarenheter av fysiska aktiviteter, detta 
enligt Engström (2000) (de som utövar fysisk aktivitet minst 8timmar i veckan har 50% 
chans att fortsätta med fysiska aktiviteter under hela sin livstid, Engström 2000). Eleven 
har också ett egenvärde, då denne tycker det är roligt med idrott, och ett 
investeringsvärde, då eleven utövar fysiska aktiviteter för att må bra och anser att 
undervisningen har lärt eleven mycket och gett kunskaper som denne kommer att ha 
användning av hela livet. Här säger eleven emot sig själv, då kommentarerna uttrycker att 
det alltid funnits mer kunskaper än vad som lärts ut på undervisningen. Det kan dock vara 
så att eftersom eleven utövar fysiska aktiviteter under sin fritid så är det dessa som för 
stunden eleven anser sig komma att utöva i framtiden, inte aktiviteterna som undervisats i 
på Idrott och Hälsa A lektionerna.  
 
På frågan om undervisningen har gett eleverna kunskaper som de kommer att ha 
användning av hela livet så var det fler elever på de praktiska programmen som ansåg sig 
ha fått dessa livslånga kunskaper. Varför det är fler elever inom de praktiska programmen 
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än de teoretiska som tycker detta kan bero på att de har fått undervisning om den fysiska 
aktivitetens betydelse för yrkeslivet, i större mån än de teoretiska eleverna, eller att de har 
tagit till sig den undervisningen bättre eftersom de vet vad de kommer att arbeta med 
efter gymnasiet, då de har gått klart en yrkesutbildning. 
 
Det var många elever som under Idrott och Hälsa A undervisningen lärt sig hur de kan 
förbättra sin kondition och lära sig att de mår bra av att vara fysiskt aktiv. Det var fler 
elever på de praktiska programmen som ansåg sig ha lärt sig detta än eleverna på de 
teoretiska programmen. Det var några elever från både de praktiska och de teoretiska 
programmen som inte ansåg sig ha lärt sig något av detta. Det kan bero på att dessa elever 
hade tagit till sig denna kunskap från tidigare skolgång och/eller på fritiden. 
 

6.6 Sammanfattning och slutdiskussion 
 
Vad vi kommit fram till är att majoriteten av eleverna inte enbart deltar i Idrott och Hälsa 
A undervisningen för att få betyg. De deltar även för att de är intresserade av Idrott och 
Hälsa A, de tycker ämnet är viktigt och de finner undervisningen i Idrott och Hälsa A 
rolig. Något som hade en liten, nästan obefintlig, inverkan för elevernas deltagande i 
Idrott och Hälsa A undervisningen var kompisarna.  
 
Vid jämförelse programmen emellan så kom vi fram till att eleverna på de teoretiska 
programmen strävade efter högre betyg än eleverna på de praktiska programmen, vilket 
kan ge en förklaring till varför det var fler elever på de teoretiska programmen än på de 
praktiska programmen som deltog endast för att få betyg.  
 
Elever som säger att de inte alls deltar för betygen, kan göra det ändå. Det finns nämligen 
ett samband mellan betyget inom idrott och hälsa och senare motionsutövning som är 
väldigt tydliga och detta beror på att eleven känner sig duktig när eleven får ett, enligt 
eleven själv, ett bra betyg vilket gör att eleven motiveras till att fortsätta utöva fysiska 
aktiviteter på fritiden. Detta gör att eleven undermedvetet kan påverkas av betyget.  
 
Enligt vår undersökning är eleverna på de teoretiska programmen mer fysiskt aktiva på 
fritiden än eleverna i de praktiska programmen. Majoriteten av undersökningspersonerna 
har bara fått lite kunskap, för att på egen hand kunna bedriva fysisk aktivitet på sin fritid, 
det var ingen större skillnad mellan programmen. Detta kan bero på att de har fått 
kunskaper i tidigare skolgång och/eller på fritiden som bidragit till att de på egen hand 
kunnat bedriva fysisk aktivitet på sin fritid. Däremot finns det några elever från både de 
teoretiska och praktiska programmen som har börjat med fysiska aktiviteter på grund av 
Idrott och Hälsa A undervisningen, vilket är positivt. 
 
Som det står i Lpf-94 ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov, vilket den inte kan anses ha gjort enligt de kommentarer vi fått (Skolverket, 
2006). Eleverna har fått mycket kunskap i idrott och hälsa från tidigare skolgång och från 
fritiden där eleverna utövar fysiska aktiviteter. Dessa elever med mer kunskap får lite 
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eller ingen ytterligare kunskap, vilket kan ha med bristande resurser att göra, det finns 
inte tillgång till att utföra vissa aktiviteter. 
 
Något som eleverna, speciellt de på praktiska programmen, hade fått kunskaper om var 
den fysiska aktivitetens betydelse för det kommande yrkeslivet, vilket är något de har 
nytta under hela sitt yrkesverksamma liv. Vilket också kan svara på varför fler elever på 
de praktiska programmen svarar att undervisningen har gett dem kunskaper som de 
kommer att ha användning av hela livet än eleverna på de teoretiska programmen som 
ansåg sig ha fått dessa livslånga kunskaper. Vi tolkar det som att de praktiska eleverna 
anser att kunskaper om var den fysiska aktivitetens betydelse för det kommande 
yrkeslivet är något de ser som ett livslångt lärande. 
 
Någonting mycket positivt som övervägande delen av eleverna fått med sig från 
undervisning i Idrott och Hälsa A undervisningen är att de blivit mer måna om sitt 
välbefinnande. Detta är ett tecken på att eleverna, till viss del i alla fall, förstått 
innebörden av hälsobegreppet, exempelvis att se sambandet mellan att vara fysisk 
aktivitet och ett gott välbefinnande – de har lärt för livet. Det är kanske just detta som 
Idrott och Hälsa A undervisningen bidrar till – ett helhetsperspektiv på idrott och hälsa. 
Eleverna kanske inte får så mycket kunskap om nya fysiska aktiviteter men de får mer 
kunskap om fysiologi, anatomi och ergonomi vilket bidrar till helhetsperspektivet och ett 
livslångt lärande.  
 
Den största skillnaden vi kan se vid jämförelse av programmen är att eleverna på de 
praktiska programmen lärt sig mer än eleverna än de teoretiska programmen på Idrott och 
Hälsa A undervisningen. Undervisningen har ökat deras lust att röra på sig, gett dem 
kunskaper om utövande av fysiska aktiviteter på sin fritid och de har blivit lite mer måna 
om sitt välbefinnande än eleverna på de teoretiska programmen. 
 
Frågorna om betygen var ganska lika mellan de teoretiska och de praktiska programmen. 
Förutom att eleverna på de teoretiska programmen siktade på högre betyg än eleverna på 
de praktiska programmen gjorde.  
 
Vad vi kan säga är att deltagandet i Idrott och Hälsa beror på många olika faktorer. Att 
Idrott och Hälsa A är ett roligt, viktigt och intressant ämne och betygen är de mest 
bidragande faktorerna till deltagande, kompisar har en nästan obefintlig inverkan på 
deltagandet för eleverna. En minoritet av eleverna deltar endast för att få betyg och 
majoriteten deltar av andra orsaker. Alltså deltar inte alla elever i Idrott och Hälsa A 
endast för betyget skull, men det är ett viktigt inslag i kursen. 
 
Eleverna tillgodogör sig kunskaper och färdigheter från Idrott och Hälsa A 
undervisningen som de kommer att ha nytta av i framtiden. De elever som inte har 
tillgodogjort sig dessa kunskaper och färdigheter under Idrott och Hälsa A 
undervisningarna kan redan besitta dessa.  
 
Engströms (2000) undersökning har visat att betygen har betydelse för det livslånga 
lärandet, dock har det visat sig i vår undersökning att det inte är det enda som har 

 
 

32



betydelse, eleverna är måna om sitt välbefinnande och finner ämnet intressant vilka 
fungerar som motivation till att utöva fysiska aktiviteter under deras livstid, vilket 
uppfyller investeringsvärdet. De finner även att ämnet är roligt, vilket uppfyller 
egenvärdet. Utifrån våra resultat så har vi kommit fram till att majoriteten av eleverna har 
fått ett helhetsperspektiv på idrott och hälsa som de kommer att ha användning av under 
deras livstid – ett livslångt lärande! 
 

6.7 Framtida forskning 
 
Något som skulle vara intressant att undersöka i framtiden är att jämföra två skolor, en 
skola där eleverna i Idrott och Hälsa A själva får välja mellan olika inriktningar och en 
skola som inte ger eleverna denna möjlighet. Det skulle vara intressant att se om det 
exempelvis finns skillnader i motivation, betyg och det livslånga lärande mellan eleverna 
på de olika skolorna. Syftet med undersökningen skulle vara att se hur valet av 
inriktningarna påverkar eleverna. Det skulle även vara intressant att jämföra en liten stad 
och en stor stad eller ämnesinnehåll jämfört med betyg. 
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Bilaga 1. Enkätundersökning 
 
Försök att svara så sanningsenligt som möjligt. Läs frågorna och svarsalternativen noggrant och ringa 
/kryssa endast in ett svar per fråga där alternativ ges. 
 
Är du:  Flicka      eller        Pojke   Ålder: 

                             
Jag läser detta program:      
 
Jag siktar på detta betyg i Idrott och Hälsa A.   
G 
VG 
MVG 
Jag bryr mig inte 

                                                        Instämmer helt   Instämmer nästan  Instämmer lite   Instämmer inte alls 
 
Jag tycker det är roligt med      fysiska aktiviteter. 
 
Jag är endast med på Idrott och 

    Hälsa A undervisningen för att det  
är roligt. 
 
Jag är endast med på Idrott och  
Hälsa A undervisningen för att  
mina kompisar är med. 
 
Är du med i undervisningen för  

    

att du är intresserad av ämnet Idrott  
    och Hälsa A? 

 
Utövar du fysiska aktiviteter för  
att må bra? 

       
Fritid  
 
Jag deltar i fysiska aktiviteter på min  

    fritid för att mina kompisar är med. 
 
Bedriver du fysisk aktivitet på 
din fritid? (mer än 2 timmar per  

    vecka) 
 
Har Idrott och Hälsa A 
undervisningen gett dig kunskaper     för att kunna utöva fysisk aktivitet  
på egen hand? 
 
Betygens betydelse:                                                       
                                                                    
Är betygen viktiga för att du ska  

    deltaga i Idrott och Hälsa A              
undervisningen?                             
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Instämmer helt   Instämmer nästan  Instämmer lite   Instämmer inte alls 

 
Jag deltar i Idrott och Hälsa A     
endast för att få betyg.  
 
Jag deltar i Idrott och Hälsa A      för att få bra betyg.  
 
Behöver du ha bra betyg 
i Idrott och Hälsa A  för att  
kunna söka vidare till högskola     
eller universitet?  
 
 
 
Idrott och Hälsa A undervisningen har bidragit till: 

    

 
    Min lust att röra på mig  

 
Att jag börjat med fysiska  

    aktiviteter på fritiden 
 
Att jag blivit mer mån om mitt 
 välbefinnande     
 
 
 
 
Känslan på i Idrott och Hälsa A lektionerna: 
 

       
Att jag lär mig mycket  
 

       
Att det är ett viktigt ämne 
 
Motiverar mig till fysiska  
aktiviteter på fritiden     
 
 
 
 
 
Idrott och Hälsa A undervisningen har: 
 
Lärt mig att man mår bra av  

    att vara fysiskt aktivt 
 
Lärt mig hur jag kan förbättra  

    min kondition 
 
Lärt mig ta ansvar för min egen  
fysiska träning                                                             
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Instämmer helt   Instämmer nästan  Instämmer lite   Instämmer inte alls 
 
Lärt mig att mitt sätt att leva  

    påverkar hur jag mår 
 
Lärt mig att det är bra med fysiska  
aktiviteter för att orka med ett      
framtida yrke 
 
Gett mig kunskaper som jag  
kommer att ha användning av      
hela livet 
 
 
Egna kommentarer angående denna enkätundersökning: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack, för din medverkan och lycka till med studierna! 
 // Jonas och Oskar 
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