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Abstract 

 

This study has examined the relationship between student´s grades in Physical education and 

self-assessed health and level of physical activity. In this way some of the subject´s aims has 

been examined. Students should, through the subject, develop knowledge and skills that enable 

them to take an active responsibility for their health and physical activity throughout life. A 

quantitative method were used where students at the upper secondary school have taken part in 

a survey. The results from the study were analyzed using the cultural sociological perspective 

as well as curriculum theory. The results show a positive relationship between student´s grades 

in Physical education and self-assessed health as well as level of physical activity. Relationships 

could also be seen between student´s grades and if they state that they make active choices 

regarding their health and physical activity based on knowledge and skills learned in the subject. 

The relationships indicate that the teaching lives up to the researched aims. However, the results 

also show that the answers from many students indicate that the teaching in the subject does 

not live up to the researched aims. The results can thus be interpreted in two different ways.  

 

 

Title: Health and physical activity – A result of learning in Physical education? 
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Förord  

Jag som skrivit denna uppsats heter Frida Fries och studerar till ämneslärare på Linnéu-

niversitetet med Idrott och hälsa som första ämne. Utbildningen har inneburit studier av 

Idrott och hälsas historia och framväxt, vad undervisningen i ämnet ska innehålla och 

utveckla hos eleverna, vad som ska bedömas och hur bedömning ska ske, elevers olika 

förutsättningar i ämnet liksom hur pedagogiska och didaktiska val påverkar utgången av 

undervisning. I takt med alarmerande rapporter om ungas och vuxnas hälsa och fysiska 

aktivitet har ett intresse väckts kring att undersöka om skolan och ämnet Idrott och hälsa 

lyckas med sina mål att skapa individer som är förberedda och har möjlighet att leva ett 

hälsosamt och aktivt liv efter avslutad skolgång. I detta intresse grundar sig föreliggande 

studie.  

 

Ett tack riktas till min handledare, Anna Maria Jennerheim Hellborg, för stöttning och 

feedback under arbetets gång. Tack ska även riktas till de elever som valde att ställa upp 

som informanter och de lärare som gjorde det möjligt för mig att genomföra min enkät-

studie. Till sist vill jag även tacka de personer i min närhet som gett stöd under arbetet 

med denna uppsats. Tack! 

     

    Karlskrona, den 8 januari 2020 
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1 Inledning 

 

Att fysisk aktivitet är hälsosamt ur många aspekter är idag en vedertagen sanning. Genom 

att regelbundet röra på oss och belasta de syretransporterande organen, våra muskler och 

vårt skelett kan vi uppnå många hälsovinster. Hälsovinster som i sin tur är bra för det 

individuella välbefinnandet liksom för folkhälsan i stort.  

 

Vi möts med jämna mellanrum av studier som påvisar negativa resultat när det gäller 

hälsa och fysisk aktivitet. Folkhälsomyndighetens (2019b) senaste undersökning av 

svenska skolbarns hälsovanor visade till exempel en del ogynnsamma resultat. Trivseln i 

skolan hade minskat, upplevd stress ökat och många elever hade återkommande psykiska 

besvär. 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade nyligen att många barn och unga inte når 

upp till de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet. WHOs rapport visar att 80 

procent av skolungdomarna, från de 146 länder världen över som ingick i studien, inte är 

tillräckligt fysiskt aktiva. Andelen barn och unga i Sverige är högre än studiens snitt, cirka 

85 procent av Sveriges barn och unga når inte rekommendationerna (Guthold, Stevens, 

Riley & Bull 2019). 

 

Den del som framför allt lyfts fram i hälsodebatten är fysisk aktivering. Skolan anses här 

ha en viktig roll i att aktivera barn och unga. Det handlar dels om att få eleverna fysiskt 

aktiva sett över hela skoldagen, men även ämnet Idrott och hälsa diskuteras som en viktig 

faktor i att aktivera barn och unga. Som exempel kan regeringens initiativ Samling för 

daglig fysisk aktivitet nämnas där det beslutades att timmarna för Idrott och hälsa från och 

med hösten 2019 skulle utökas med 100 timmar i grundskolans senare årskurser (Rege-

ringskansliet 2017; Skolverket 2018c).  
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Med tanke på ovan beskrivning av barn, ungdomar och vuxnas hälsa och fysiska aktivitet 

är det av stor vikt att samhället arbetar med preventiva insatser. Dagens unga måste ges 

lättillgängliga möjligheter att vara fysiskt aktiva, liksom att ges möjlighet att utveckla 

kunskap och förståelse kring vad som påverkar deras hälsa. På så vis kan ett aktivt ansvar 

tas för den egna, likväl som för omgivningens hälsa. Som nämnts ovan anses skolan spela 

en viktig roll i detta avseende. Genom skolan kan i princip alla samhällsmedborgare nås. 

Skolan i sin helhet ska ge elever tillgång till fysisk aktivitet, likväl ska hälso- och livsstils-

frågor behandlas. Sett till ämnet Idrott och hälsa är dess övergripande syfte att utveckla 

eleverna så de kan ta ansvar för sin hälsa och sin fysiska aktivitet ur ett långsiktigt per-

spektiv (Skolverket 2019c; Skolverket 2011b). 

 

Det kan ses som en självklarhet att ett ämne ska nå upp till de syften som skrivs fram i 

skolans styrdokument, men ser vi till Idrott och hälsas historia blir frågan om ämnet 

lyckas med detta motiverad. Traditionellt sett har ämnet inte förknippats med lärande 

(Nyberg 2014), innehållet har varit ensidigt, bedömningarna gjorts på felaktiga grunder 

och undervisningens koppling till ämnets kursplan har varit svag (Redelius, Fagrell & 

Larsson 2009; Svennberg, Meckbach & Redelius 2014). Arbetsområdet hälsa och livsstil 

har fått stå tillbaka till förmån för området rörelse. Studier visar att dessa traditioner till 

viss del lever kvar (Skolinspektionen 2018), men det finns även studier som visar att 

ämnet utvecklats i positiv riktning (Seger 2014; Svennberg 2017; Skolinspektionen 

2018). Så frågan är om skolans Idrott och hälsa lyckas med det viktiga och stora uppdra-

get att förbereda samhällets individer i att möta de krav som ställs på dem genom livet. 

Lyckas ämnet rusta eleverna med kunskaper och färdigheter i att ta hand om sin hälsa och 

sin fysiska aktivitet? 
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2 Syfte och frågeställningar 

Genom skolgången ska elever utvecklas och förberedas med kunskaper och färdigheter för att 

kunna möta livet efter skolan (Skolverket 2011b). Att utveckla ett intresse för fysisk aktivitet 

och få kunskaper och färdigheter i hur man tar hand om sin hälsa och hur man utifrån sina egna 

förutsättningar bedriver en hälsosam fysisk aktivitet är en del av denna förberedelse. Som be-

skrevs i uppsatsens inledning lider ämnet Idrott och hälsa till viss del fortfarande av sitt förflutna 

där till exempel lärande om och i hälsa har fått stå tillbaka till förmån för ett aktivitetsfokus där 

vissa elevgrupper gynnats i förhållande till andra (Svennberg 2017). Utveckling har dock skett 

och genom de senaste läroplanerna Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem-

met 2011 (Lgr 11) och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymna-

sieskola 2011 (Lgy 11) har ämnets kunskapsuppdrag likväl styrning kring innehåll och bedöm-

ningsgrunder tydliggjorts. Men innebär denna utveckling att eleverna nu genom ämnet får kun-

skaper om och färdigheter i hälsa och fysisk aktivitet samt att ämnet bidrar till ett intresse för 

fysisk aktivitet i linje med kurs- och ämnesplan? Syftet med denna studie är härmed att under-

söka eventuella samband mellan elevers betyg i Idrott och hälsa och deras upplevda hälsa re-

spektive deras nivå av fysisk aktivitet. 

 

Studiens frågeställningar: 

- Vilka samband kan ses mellan elevers betyg i Idrott och hälsa och självskattad hälsa? 

- Vilka samband kan ses mellan elevers betyg i Idrott och hälsa och nivå av fysisk akti-

vitet utifrån rekommendationerna om fysisk aktivitet?  

- Upplever eleverna att ämnet Idrott och hälsa bidragit till ett intresse för fysisk aktivitet 

och att de gör aktiva val kring sin hälsa och fysiska aktivitet utifrån kunskaper och fär-

digheter de fått i ämnet?   
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3 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer bakgrundsfaktorer relevanta för studiens kontext att presenteras. Sko-

lans och ämnet Idrott och hälsas uppdrag presenteras i korta drag likväl en beskrivning av be-

dömning i ämnet. Även traditioner som präglat och till viss del fortfarande präglar ämnet dis-

kuteras. Begreppen fysisk aktivitet och hälsa presenteras och definieras utifrån studiens syfte.  

 

3.1 Skolans uppdrag 

Den utbildning som ges inom det svenska skolsystemet syftar till att barn och ungdomar ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Elevernas utveckling och lärande ska främjas lik-

som en livslång lust att lära. Stöd och stimulans ska ges så att barn och unga kan utvecklas så 

långt som möjligt. Hänsyn ska tas till elevers olika behov, en strävan ska vara att uppväga 

skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Genom skolgången ska 

eleverna utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och med-

borgare (SFS 2010:800). Den dagliga verksamheten i skolan ska på så vis förbereda eleverna 

för livet efter skolan (Skolverket 2011b).  

 

3.2 Ämnet Idrott och hälsa 

Ämnet Idrott och hälsa är viktigt ur många aspekter. Det har ett syfte i att ge tillfredsställelse 

och bidra till en god hälsa här och nu, men framför allt ge kunskaper och färdigheter som inne-

bär att fysisk aktivitet och god hälsa kan upprätthållas genom livet (Redelius 2004). Kursplanen 

i Idrott och hälsa på grundskolan inleds: 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors väl-

befinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har 

stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och 

kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.  

    (Skolverket 2019c, s 47) 

En lyckad undervisning i ämnet Idrott och hälsa kan, enligt citatet, bidra till att elever på ett 

medvetet sätt kan påverka sin fysiska aktivitet, livsstil och hälsa genom livet. Undervisningen 
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ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för och en förmåga att använda olika rörelseak-

tiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande (Skolverket 2019c; 2011b). 

Ämnets huvudsakliga uppgift är därmed att lyfta fram och skapa förståelse för det positiva 

samband som finns mellan rörelse och hälsa (Skolverket 2011a). Eleverna ska stimuleras till 

att hitta fysiska aktiviteter de trivs med och deras kunskaper ska utvecklas i syfte att kunna välja 

och genomföra olika rörelseaktiviteter i olika faser av livet (Skolverket 2011a). De färdigheter 

och kunskaper ämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla, har enligt Skolverket en tydlig 

inverkan på hälsa och är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa 

(Skolverket u.å.). I stora drag syftar alltså ämnet Idrott och hälsa till att utveckla individer som 

genom teoretiska kunskaper och en utvecklad kroppslig förmåga kan ta ansvar för sin hälsa och 

fysiska aktivitet genom hela livet.  

 

3.2.1 Bedömning i Idrott och hälsa 

I kurs- och ämnesplanerna för Idrott och hälsa som finns i grund- och gymnasieskolans läro-

planer framgår vad som ska bedömas i ämnet (Skolverket 2019c; 2011b). När det gäller be-

dömning betonas ämnets kunskapsuppdrag i både kurs- och ämnesplanernas syfte. Fokus ska 

inte ligga på att fysiskt aktivera eleverna här och nu, utan på att eleverna ska utveckla kunskaper 

om hur man bäst utvecklar sin kroppsliga förmåga (Skolverket 2011a; u.å.). I grundskolans 

Idrott och hälsa ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika 

sammanhang samt planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter 

utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. De ska även ges förutsättningar att genomföra 

och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer liksom förebygga 

risker vid fysisk aktivitet och hantera nödsituationer på land och i vatten. Utifrån dessa över-

gripande mål är kunskapskraven formulerade med en progression genom årskurserna. Härmed 

är det elevernas förmågor utifrån dessa mål, som konkretiseras i kunskapskraven, som bedöms 

i grundskolans Idrott och hälsa (Skolverket 2011a).  

 

På samma sätt finns mål för undervisningen på gymnasieskolan, dessa mål avspeglas i kun-

skapskraven som uttrycker med vilken kvalitet eleverna visar sitt kunnande i förhållande till 

målen (Skolverket u.å.). Enligt målen ska undervisningen på gymnasieskolan ge eleverna möj-

lighet att utveckla sin förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 

vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa samt genomföra och anpassa utevistelser utifrån 

olika miljöer och förhållanden. De ska utveckla kunskaper om betydelsen av fysisk aktivitet 
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och naturupplevelse för kroppslig förmåga och hälsa, förmågan att hantera säkerhet och nödsi-

tuationer kopplade till fysisk aktivitet liksom kunskaper om kulturella och sociala aspekter på 

fysisk aktivitet och naturupplevelse. De ska även få möjlighet att utveckla förmågan att etiskt 

ta ställning i frågor kring könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrott och motion 

samt kunskaper om och färdigheter i ergonomi och ergonomisk anpassning (Skolverket 2011b). 

På gymnasieskolan är det alltså elevernas förmågor, färdigheter och kunskaper utifrån dessa 

mål som bedöms med hjälp av kunskapskraven. Eleverna ska således, både i grundskolan och 

i gymnasieskolan, bli bedömda på kunskaper och färdigheter kring hälsa, fysisk aktivitet och 

livsstil. Kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan uttrycker med vilken kvalitet kunnandet 

ska visas i förhållande till de olika betygsstegen (Skolverket u.å.). Det är alltså inte olika kun-

skaper som ska visas på de olika betygsstegen, utan kvalitet utifrån alla läroplanens kunskaps-

former: fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet (Skolverket 2011a).    

 

3.2.2 Traditioner i Idrott och hälsa 

Som klargjorts ovan syftar ämnet Idrott och hälsa till att utveckla kunskaper, färdigheter och 

intresse för fysisk aktivitet som bidrar till att eleverna på kort och lång sikt kan påverka sin 

hälsa. Trots att det nu är över 20 år sedan ämnet Idrott och hälsa blev ett kunskapsämne, i och 

med 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo 94), är det inte alltid kunskapsutveckling som står i fokus i ämnet (Ängmo 2018). Nyberg 

(2014) skriver att både nationella och internationella studier visar att varken lärare eller elever 

förknippat ämnet med någon form av lärande. Det viktigaste har istället varit att eleverna ska 

har roligt och utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva (ibid.). Traditionellt sett i ämnet 

har det funnits svårigheter med att uppfylla de lärandemål som skrivits fram i styrdokumenten. 

Innehållet har varit ensidigt och bedömningar har i många fall skett på felaktiga grunder. Stu-

dier visar att sambandet mellan de kunskaper och förmågor som skrivits fram i kursplanen och 

det som faktiskt bedöms varit svagt (Redelius, Fagrell & Larsson 2009; Svennberg, Meckbach 

& Redelius 2014). Lärarna har många gånger baserat bedömningen på prestationer i olika id-

rotter och därmed indirekt också den kondition och styrka som krävs för att prestera bra (Svenn-

berg 2017). Fokus har legat på fysisk aktivering och inte lärande och kunskap. Reflektion och 

produktion av kunskap har alltså historiskt sett inte premierats i ämnet (Nyberg & Larsson 

2016). Även Skolinspektionens (2018) granskning av grundskolans Idrott och hälsa i årskurs 

7-9 visar att flera av traditionerna till viss del lever kvar i ämnet. Alla elever deltar inte regel-

bundet, fokus ligger på fysisk aktivitet och bollspel, tävlingsmoment är vanligt, elever uppfattar 
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ibland undervisningssituationer som otrygga, upplevelser av ämnet skiljer sig mellan könen 

samt att reflekterande samtal saknas i undervisningen. Detta är aspekter som alla påverkar möj-

ligheterna att i ämnet förverkliga dess syfte i att utveckla intresse för och kunskaper om samt 

färdigheter i fysisk aktivitet som bidrar till elevernas hälsa.  

 

Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning av Idrott och hälsa på mellanstadiet visade att 

undervisningen täcker upp få delar av kursplanens innehåll. Kunskapsområdena hälsa och livs-

stil samt friluftsliv och utevistelse får stå tillbaka för området rörelse. Seger (2014) presenterar 

även hon resultat som visar att lärare anser att rörelseförmågan är själva kärnan i ämnet. Då 

utveckling av denna förmåga är det som tillägnas mest tid blir den även av mest vikt vid betyg-

sättningen. När det gäller hälsan i ämnet har den traditionellt sett tolkats ur ett fysiologiskt 

perspektiv. Hälsans del i ämnet har varit att fysisk aktivitet leder till hälsa och därför ska under-

visningen utformas så att eleverna får vara aktiva och röra på sig. Ett perspektiv som är smalare 

än den helhetssyn på hälsa som skrivs fram i skolans läroplaner (Skolinspektionen 2010). Även 

i Skolinspektionens (2018) granskning får lärande om hälsa ett litet utrymme, även om det har 

fått en tydligare plats i planeringarna som görs. Innehållet hälsa reduceras många gånger till 

olika träningsformer utan samtal och reflektion, vilket gör att hälsoundervisningen reduceras 

till enbart fysisk aktivitet. Många gånger förläggs även arbetet inom området livsstil och hälsa 

utanför lektionstid. Reflektionen får alltså eleverna göra utan stöd och guidning av läraren. 

Lektionstiden värderas istället som tid för fysisk aktivitet (Skolinspektionen 2018).  

 

Att traditioner kan leva vidare beror på att de av olika anledningar upprätthålls, till exempel 

genom lärarens sätt att bedriva undervisning. Larsson (2009) studerade i sin avhandling idrotts-

lärarstudenter och vad som utmärkte dessa. Idrottslärarstudenterna hade, till skillnad från övriga 

lärarstudenter, ett påtagligt intresse för det valda ämnet. Studenterna är generellt sett fostrade i 

idrottsrörelsen och har inte teoretiska studier i fokus utan lockas av idrott och en aktiv livsstil. 

Studenternas idrottsliga erfarenheter tillskrivs inom idrottslärarutbildningen värde.  

 

Samtidigt som det finns studier som tyder på att delar av ämnets traditioner lever vidare även 

efter genomförandet av Lgr 11 och Lgy 11 så finns det studier som visar på positiva effekter 

efter införandet av de nya läroplanerna. Seger (2014) skriver att lärare på högstadiet upplever 

en ökad tydlighet i det centrala innehållet och kunskapskraven. Lärarna känner nu att de fått 

mer stöd i att utföra professionella bedömningar som inte grundas på magkänsla och att de 

teoretiska kunskaperna fått en större inverkan på betygen. Även Svennberg (2017) har sett en 
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utveckling efter införandet av nya läroplaner 2011. Lärare baserar nu sina bedömningar i större 

grad på det som skrivs fram i kursplanen och talar oftare om teoretisk kunskap vilket är i linje 

med dagens kunskapskrav. Betygsättningen har alltså blivit mer nyanserad och därmed mer 

rättvis. Skolinspektionen (2018) kunde även se vid sin granskning av högstadiet att undervis-

ningen har utvecklats och fungerar bra på flera håll. Exempel på utveckling är att planeringarna 

är mer långsiktiga och omfattar längre arbetsperioder, den innehållsliga bredden har ökat, det 

finns ett större fokus på elevernas lärandeprocess samt en tydligare koppling till styrdokumen-

ten. Aspekter som alla gynnar likvärdigheten i ämnet.  

 

3.3 Hälsa  

En av de mest kända definitionerna av hälsa är den formulerad av världshälsoorganisationen 

(WHO). ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom eller svaghet.” (WHO 1948 se Quennerstedt 2006, s 45). Hälsote-

oretiker menar dock att hälsa måste förstås som ett begrepp som kan betyda olika för olika 

människor utifrån deras livssituationer (Wiker 2017). Aron Antonovsky har introducerat ett 

salutogent perspektiv på hälsa vilket innebär att fokus ska läggas på hälsans ursprung, så kal-

lade friskfaktorer. Vad är det som gör att vissa människor anser sig ha hälsa trots allvarlig 

sjukdom eller hemska upplevelser? Motsatsen till det salutogena perspektivet är det patogena 

perspektivet som fokuserar på sjukdomars uppkomst. Ur ett patogent perspektiv innebär hälsa 

frånvaro av sjukdom medan en person sett ur ett salutogent perspektiv kan uppleva hälsa trots 

sjukdom (Antonovsky 2005). Det salutogena förhållningssättet är mer holistiskt och ser hela 

människan, liksom WHOs definition där fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande alla är en 

del av hälsan. Hälsa skapas här i samspel mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer. Härmed 

kan man genom att påverka en individs fysiska hälsa även påverka hennes psykiska och sociala 

hälsa och tvärtom, det vill säga hela hälsan (Quennerstedt 2006).  

 

3.3.1 Hälsa i skolan 

Genom hela utbildningen i grund- och gymnasieskolan ska hälso- och livsstilsfrågor uppmärk-

sammas och behandlas. Ett mål är att eleverna ska få kunskap om förutsättningar för en god 

hälsa och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan (Skolverket 2019c; 2011b). 

Skolan i stort har således det övergripande ansvaret för hälsoarbetet i skolan där Idrott och hälsa 

dock har en central funktion i att bygga upp goda vanor tillsammans med eleverna (Wiker 
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2017). I gymnasieskolans ämnesplan ses hälsa som ett resultat av elevens aktiviteter, den fy-

siska aspekten på hälsa betonas för att ämnets bidrag till hälsouppdraget ska synliggöras. Äm-

nets namn indikerar inte en tudelning av begreppen där idrott och hälsa ska ses som skilda från 

varandra (Skolverket u.å.). Wiker (2017) menar utifrån kursplanen att ämnet ska vara hälso-

främjande där hälsa främjas genom idrott. Genom rörelse, utveckling av kunskaper och färdig-

heter samt genom diskussion och reflektion ska hälsa, utifrån de tre dimensionerna fysisk, psy-

kisk och social hälsa, utvecklas i en gemensam helhet. I kommentarmaterialet till grundskolans 

kursplan skrivs ämnets utgångspunkt fram som att kropp och själ hänger ihop. Hälsa ska i ämnet 

diskuteras som folkhälsa likväl individuell hälsa och eleverna ska få en förståelse för att hälsa 

kan se olika ut för olika individer. På detta sätt är ämnets huvudsakliga inriktning att lyfta fram 

det positiva samband som finns mellan fysisk aktivitet och hälsa (Skolverket 2011a). Härmed 

kan den hälsa som skrivs fram i skolans styrdokument jämföras med det salutogena perspekti-

vet. Fokus ligger på den fysiska aspekten av hälsa, men de kunskaper och färdigheter som in-

förskaffas ska relateras till hälsa ur det vidare salutogena perspektivet. 

 

3.3.2 Begreppet hälsa i studien 

I denna studie används ett salutogent perspektiv på hälsa. Hälsa ses inte enbart som frånvaro av 

sjukdom utan i enlighet med WHOs definition av hälsa ses fysisk, psykisk och social hälsa som 

tre delfaktorer av den totala hälsan (Quennerstedt 2006). Hälsa undersöks i studien genom frå-

gor kring alla de tre delfaktorerna vilket ger ett övergripande mått på informanternas upplevda 

välbefinnande och hälsa. Faktorer som allmänt hälsotillstånd, ensamhet, nedstämdhet, stress, 

sömn, huvudvärk, värk i rörelseapparaten, trivsel och nöjdhet med den totala livssituationen 

undersöks. Studiens definition av hälsa överensstämmer härmed med det ovan beskrivna sa-

lutogena perspektivet och den hälsa som skrivs fram i skolans styrdokument. 

 

3.4 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet som begrepp är brett och innefattar alla former av kroppsrörelse producerade 

av kroppens muskler som, i förhållande till viloläge, leder till en markant ökning av energiför-

brukning och användande av skelettmuskulaturen. Det kan handla om vardagliga sysslor såsom 

städning, trädgårdsarbete, transport genom gång eller cykel, gå i trappor men även aktiviteter 

som löpning och styrketräning (Caspersen, Powell & Christenson 1985; Faskunger 2013). Mot-

ion är ett begrepp som kan ses som en delaspekt i fysisk aktivitet. Motion innebär planerad och 

regelbunden fysisk aktivitet vars syfte är att förbättra eller upprätthålla fysiska aspekter såsom 
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kondition, muskelstyrka, koordination eller rörlighet (Caspersen, Powell & Christenson 1985; 

Faskunger 2013). Faskunger (2013) menar att fysisk aktivitet är ett vitt begrepp som även in-

nefattar kroppsrörelser där intensiteten är förhållandevis låg och som ännu inte har någon större 

uttalad effekt på hälsan. Han tar därför även upp begreppet hälsofrämjande fysisk aktivitet. 

Detta innebär kroppsrörelse på måttlig till hög intensitet. Här ingår såväl vardagsmotion och 

vardagliga sysslor som höjer puls och andning till en måttlig intensitet likväl mer planerad idrott 

och motion. Dock menar Faskunger att viss form av idrott och motion inte ingår under begrep-

pet hälsofrämjande fysisk aktivitet då dessa kan utgöra en förhöjd risk för skada (till exempel 

hjärnskakning efter en regelvidrig tackling i ishockey) eller sjukdom (Oja & Borms 2004 se 

Faskunger 2013).  

 

3.4.1 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Dagens svenska rekommendationer för fysisk aktivitet är framtagna av Yrkesföreningar för fy-

sisk aktivitet (YFA) och utgår från de rekommendationer WHO tagit fram. Dessa innebär att 

barn och unga i åldern 6-17 år ska vara fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen, aktiviteten 

ska främst vara av aerob karaktär och intensiteten ska vara måttlig till hög. Minst tre gånger i 

veckan bör dock aktiviteten vara på en hög intensitet och belasta muskler och skelett på ett 

förstärkande sätt (Berg et al. 2016). När det gäller vuxna från åldern 18 år och uppåt rekom-

menderas de vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan med måttlig intensitet. Blir inten-

siteten istället hög rekommenderas minst 75 minuter. Måttlig intensitet innebär här en ökning 

av puls och andning medan hög intensitet innebär en markant ökning av puls och andning. 

Aktiviteten ska vara av aerob karaktär och minst två gånger i veckan ska aktiviteten vara mus-

kelstärkande för flertalet av kroppens muskelgrupper. Aktiviteterna bör utföras om minst 10 

minuter per tillfälle och spridas ut över flera av veckans dagar. Den minsta rekommenderade 

dosen kan alltså uppfyllas genom till exempel 30 minuters rask promenad fem gånger i veckan, 

löpning 20-30 minuters löpning tre gånger i veckan eller en kombination av dessa två (Yrkes-

föreningar för Fysisk Aktivitet u.å.)  

 

3.4.2 Fysisk aktivitet i skolan  

I grundskolans Lgr 11 är ett strävansmål att alla elever ska erbjudas daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen (Skolverket 2019c). Motsvarande mål i gymnasieskolans Lgy 11 är 

att eleverna ska ges förutsättningar att regelbundet bedriva fysisk aktivitet (Skolverket 2011b). 

Om barn och unga inte uppmuntrats till ett intresse för rörelse från sin närmsta omgivning är 
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det skolans uppgift att uppmuntra och stimulera dessa elever till fysisk aktivitet. Genom ämnet 

Idrott och hälsa ska eleverna få utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet (Redelius 

2004).  

 

När det gäller ämnet Idrott och hälsa är görandet och den fysiska aktiveringen ämnets kärna, 

men det hindrar inte ämnet från att vara ett kunskapsämne. Eleverna ska i första hand inte ak-

tiveras utan framförallt utveckla kunskaper, vilket kräver reflektion kring den fysiska aktivitet 

som bedrivs i undervisningen (Skolverket 2011a). Eleverna ska utveckla kunskaper och färdig-

heter som ett resultat av den fysiska aktiviteten (Skolverket u.å.). Begreppet fysisk aktivitet 

avser i ämnet Idrott och hälsa rörelser som ökar energiförbrukningen (Skolverket 2011a; u.å.), 

vilket är i linje med ovanstående beskrivning av begreppet.   

 

3.4.3 Effekter av fysisk aktivitet  

Vetenskapen är enig i att fysisk aktivitet är positivt för vår hälsa. Flera vanliga sjukdomar är 

relaterade till fysisk inaktivitet, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck 

och fetma (Engström 1993; Henriksson & Sundberg 2016). Även risken för benskörhet, frak-

turer orsakade av fall, vissa former av cancer liksom psykisk ohälsa i form av till exempel 

demens och depression kan minskas genom fysisk aktivitet. Genom att utöva fysisk aktivitet 

som minst når upp till rekommendationerna minskar risken för en förtida död, oavsett orsak 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet u.å.). Den vetenskapliga forskningen visar även på sam-

band mellan fysisk aktivitet och bland annat förbättrad muskelstyrka, kondition, skeletthälsa, 

förbättrad prestation i skolan för barn och unga samt kardiovaskulär-, metabol- och psykisk 

hälsa (Berg et al. 2016). Det finns även växande evidens för att fysisk aktivitet har en positiv 

inverkan på den kognitiva och den sociala utvecklingen, dessa fördelar menar man även följer 

med upp i vuxen ålder (Guthold et al. 2019). Engström (1993) skriver att den fysiska aktiviteten 

fyller en viktig social och rekreativ funktion och bidrar på så vis till ett allmänt välbefinnande 

och psykisk hälsa. Härmed finns goda skäl att hävda att fysisk aktivitet bidrar positivt till män-

niskors hälsotillstånd och upplevda livskvalitet.  

 

3.4.4 Begreppet fysisk aktivitet i studien  

I föreliggande studie definieras begreppet fysisk aktivitet som aktivitet med minst måttlig in-

tensitet. Denna intensitet innebär att puls och andning ökar i förhållande till när kroppen är i 

vila. Aktiviteten ska vara av aerob karaktär och kan bestå av friluftsliv, motion eller fysisk 
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träning, idrott, trädgårdsarbete, aktiviteter i arbetet eller hemmet, aktiv transport i form av pro-

menader eller cykling med mera. Trots att viss idrott och motion innebär en viss risk för skador, 

tas i undersökningens definition ingen hänsyn till detta då vinsterna med fysisk aktivitet över-

väger riskerna. Studiens definition överensstämmer med den som finns i rekommendationerna 

för fysisk aktivitet för vuxna (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet u.å.) och den i gymnasie-

skolans ämnesplan för Idrott och hälsa. Definitionen överensstämmer även med den definition 

Faskunger (2013) använder för hälsofrämjande fysisk aktivitet, bortsett från att i denna studie 

ingår all idrott och motion trots viss ökad skaderisk.  

 

3.5 Sammanfattning  

Syftet med bakgrunden har varit att sätta in studien i ett sammanhang. Faktorer relevanta för 

att förstå varför denna undersökning är aktuell har presenterats. Det uppdrag som ges skolan 

och ämnet Idrott och hälsa när det gäller att lära ut kunskaper och färdigheter om och i hälsa 

samt fysiskt aktivitet liksom utveckla elevernas intresse för att vara fysiskt aktiva har presente-

rats. Bedömningen i ämnet ska ske på elevernas kunskaper och färdigheter kring bland annat 

hälsa, fysisk aktivitet och livsstil. Ämnets traditioner talar dock emot det faktum att bedömning 

sker på de grunder som skrivs fram i ämnets kurs- och ämnesplan, likväl att ämnet består av ett 

lärande. Senare forskning visar dock en förändring i ämnet gällande traditionerna. Begreppen 

hälsa och fysisk aktivitet diskuteras och definieras utifrån studiens syfte. Sett till ämnets tradit-

ioner och dess viktiga uppdrag i att ge elever förutsättningar att leva ett hälsosamt och fysiskt 

aktivt liv, blir det intressant att undersöka om ämnet lyckas leva upp till dess syfte. I följande 

avsnitt presenteras vad tidigare forskning visar i frågan.  
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4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studien, forskning som visar 

vilka som har god hälsa i dagens samhälle liksom vem som är fysiskt aktiv. Aspekter kring vem 

som har högt betyg i ämnet Idrott och hälsa kommer också presenteras. Avsnittet avslutas med 

att presentera skolresultats samband med hälsa respektive fysisk aktivitet. Framförallt består 

avsnittet av svensk forskning men till viss del lyfts även internationell forskning fram. För in-

formation om inhämtning av litteratur se bilaga 1. 

 

4.1 Vem har god hälsa? 

När det gäller vem som upplever god hälsa finns det ett flertal indikatorer som är återkommande 

i studierna. Det handlar framför allt om kön och utbildningsbakgrund. Statistik från Folkhälso-

myndigheten visar till exempel på en skillnad mellan könen när det gäller det allmänna hälso-

tillståndet hos personer mellan 16 och 24 år. Bland pojkar är det ca 84 procent som skattar sitt 

allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra, medan motsvarande siffra för flickor är ca 75 

procent (Ung idag 2019). I den svenska studien LIV 90 gjordes en sammanräkning av ett häl-

soindex utifrån några av de frågor som ställdes i undersökningen. Det hälsoindex som togs fram 

indikerade informanternas sammanvägda psykiska, fysiska och sociala hälsa. Resultaten visade 

en signifikant skillnad mellan könen i alla åldrar där män generellt sett upplever sin hälsa som 

bättre. Totalt sett upplevde en mycket stor majoritet sin hälsa som tillfredsställande acceptabel, 

nämligen 80-90 procent hos vuxna i åldern 20-65 år (Ekblom & Koch 1993). 

 

Utbildningsbakgrund är ytterligare en faktor som påvisar skillnader i upplevd allmän hälsa. 

Generellt sätt kan sägas att ju längre utbildning man har, desto bättre upplever man sitt hälso-

tillstånd. Andelen som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra, i åldern 35-74 år, ökar med 

utbildningsgrad. För kvinnor med förgymnasial utbildning var andelen 54 procent och för män-

nen 59 procent, för kvinnor med gymnasial utbildning var andelen 64 procent och för männen 

71 procent samt för kvinnor med eftergymnasial utbildning var andelen som upplever hälsan 

som bra eller mycket bra 76 procent och för männen 80 procent. Vi kan alltså även här se 

skillnader mellan könen (Folkhälsomyndigheten 2019c). 
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Ser vi till den yngre befolkningen är de flesta elever i Sverige tillfreds med livet och skattar sin 

hälsa som god. Majoriteten i de undersökta åldrarna, 11, 13 och 15 år, uppger att deras allmänna 

hälsa är god eller mycket god. Dock kan sambandet mellan kön och hälsa ses även här. Det är 

en mindre andel av flickorna jämfört med pojkar i åldern 13 och 15 år som uppger att deras 

hälsa är god. De flesta uppger att de är tillfreds med livet. Pojkarna uppger i högre grad ett högt 

välbefinnande medan flickorna i högre grad uppger ett lägre (Folkhälsomyndigheten 2019b).   

 

4.1.1 Fysisk hälsa 

När det gäller den fysiska hälsan ser vi mönster av hälsoskillnader mellan kön och åldersgrup-

per. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) visar i sin studie att nästan 6 

av 10 unga i åldern 16-29 år uppger att de är nöjda med sin fysiska hälsa. Dock är det vanligare 

bland de äldre i åldersspannet, 20-29 år, än de yngre i spannet, 16-19 år. Sambandet med ålder 

ses även i förhållande till studiens jämförelsegrupp som bestod av åldersgruppen 30-75 år, där 

7 av 10 var nöjda. Könsskillnaden kan ses i att 60 procent av pojkarna var nöjda med sin fysiska 

hälsa medan 54 procent av flickorna var det. Andelen som angav att de var mycket nöjda var 

större bland pojkarna och andelen som var mycket eller ganska missnöjda var fler bland flick-

orna (MUCF 2019). Bland skolelever kan en skillnad ses i hur nöjda barn och unga är med sina 

kroppar. I alla tre undersökta åldrar, 11, 13 och 15 år, är det vanligare att pojkar är nöjda med 

sina kroppar, det vill säga att de väger lagom mycket. Fler flickor tycker däremot att de väger 

för mycket och är för tjocka (Folkhälsomyndigheten 2019b).  

 

4.1.2 Psykisk och social hälsa 

När vi tittar på den psykiska hälsan visar MUCF i sin studie samma könsmönster som när det 

gäller den fysiska hälsan. 63 procent av pojkarna och 52 procent av flickorna var nöjda med sin 

psykiska hälsa. Andelen pojkar som var mycket nöjda var större än andelen flickor, liksom var 

andelen flickor större som var mycket missnöjda. Även åldersskillnaden var tydlig när det kom 

till psykisk hälsa. De äldre inom det undersökta åldersspannet var mer nöjda likaså den äldre 

jämförelsegruppen där 8 av 10 var nöjda jämfört med 6 av 10 bland den unga undersöknings-

gruppen (MUCF 2019). Även Folkhälsomyndigheten påvisar skillnader i upplevd psykisk hälsa 

mellan könen och åldrar. Här kan även en försämring ses när det gäller andelen som rapporterar 

en nedsatt psykisk hälsa. I linje med resultaten från MUCF var det här fler kvinnor, 20 procent, 

i förhållande till männen, 14 procent, som uppgav ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Hos båda 
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könen minskade andelen som upplevde ett nedsatt psykiskt välbefinnande med åldern, unga 

uppger alltså i högre grad ett sämre psykiskt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten 2019c). Till 

skillnad från studierna från MUCF och Folkhälsomyndigheten såg man inga signifikanta skill-

nader mellan kön och ålder när man i LIV 2000-studien undersökte psykiskt hälsotillstånd (Ek-

blom-Bak, Engström, Ekblom & Ekblom 2011), en uppföljningsstudie till LIV 90.  

 

Som ett led i skillnaderna i upplevd psykisk hälsa rapporterar fler flickor än pojkar likväl fler 

yngre än äldre att de upplever symptom på psykisk ohälsa. Trötthet och stress var de vanligast 

förekommande symptomen hos unga 16-29 år, 6 av 10 kände sig trötta under dagarna medan 

varannan var stressad (MUCF 2019). Även många skolelever upplever återkommande symp-

tom som irritation, dåligt humör, svårt att sova, huvudvärk och magont (Folkhälsomyndigheten 

2019b). Både skillnaderna mellan unga och äldre liksom skillnaderna mellan kön har ökat över 

tid (MUCF 2019). Andelen 13 och 15 åringar med minst två besvär mer än en gång i veckan är 

nu cirka dubbelt så stor som under 80-talets mitt (Folkhälsomyndigheten 2019b).  

 

Som en del i den sociala hälsan har Folkhälsomyndigheten undersökt individers förmåga att 

känna tillit till andra. De visar att andelen som känner att de ej kan lita på de flesta har ökat 

något sedan 2004, det är här fler yngre än äldre som inte känner tillit. Ett samband kunde ses 

mellan utbildningsbakgrund och tillit, högre utbildning innebar mer tillit (Folkhälsomyndig-

heten 2019c). Folkhälsomyndighetens studie om skolbarns hälsa visar en oroande utveckling 

när det gäller hälsa i skolan. Sett till den sociala hälsan har elevers trivsel i skolan minskat och 

andelen elever som uppger att de blir mobbade ökat sedan 2009/10 (Folkhälsomyndigheten 

2019b).  

 

4.2 Vem är fysiskt aktiv? 

I takt med att länder och samhällen utvecklas tekniskt och ekonomiskt minskar människors nivå 

av fysisk aktivitet. Sett till WHOs rekommendationer för fysisk aktivitet är det en av fyra vuxna 

i världen som ej når upp till minst 150 minuter fysisk aktivitet i veckan (WHO 2018). När det 

gäller ungdomar i skolåldern är det istället 3 av 4 som inte når upp till en timmes aktivitet om 

dagen. Skillnaderna kan här även ses mellan könen då pojkarna i högre grad når rekommendat-

ionerna (Guthold et al. 2019). Skillnader ses inte enbart mellan könen, WHO skriver även att 

äldre människor, de med lägre socioekonomisk status, samt människor med funktionsnedsätt-

ning eller kroniska sjukdomar är mindre fysiskt aktiva än andra (WHO 2018).  
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Liknande resultat kan ses i svenska studier. Det är få barn och unga som når rekommendation-

erna om en timmes fysisk aktivitet om dagen. I studien som undersöker elever vid 11, 13 och 

15 års ålder var andelen som nådde rekommendationerna lägst bland 15 åriga flickor, nämli-

gen 9 procent. Högst andel återfanns bland 11 åriga pojkar, där 23 procent nådde rekommen-

dationerna. Däremot har andelen unga som tränar minst fyra gånger i veckan ökat sedan 80-

talets mitt, även detta är vanligare bland pojkar (Folkhälsomyndigheten 2019b). Folkhälso-

myndigheten har med hjälp av GIH genomfört en studie där eleverna fått bära aktivitetsmä-

tare under en vecka. I kombination med en enkätundersökning visade denna studie att ele-

verna är inaktiva större delen av den vakna tiden och att inaktiviteten ökar med stigande ålder. 

11 åringar var mer fysiskt aktiva än 13 och 15 åringar och pojkar var mer aktiva än flickor 

(Folkhälsomyndigheten 2019a). När det gäller svenska vuxna uppger 64 procent att de är ak-

tiva minst 150 minuter per vecka. Men även här kan skillnader ses mellan grupper. De yngre 

vuxna når i större utsträckning upp till rekommendationerna liksom de med eftergymnasial 

utbildning (Folkhälsomyndigheten 2019c).  

 

Att det finns skillnader i fysisk aktivitet mellan olika socioekonomiska grupper och personer 

med olika utbildningsbakgrund är tydligt (Engström 2008, 2010, 2011; Folkhälsomyndig-

heten 2019c; Statens folkhälsoinstitut 2011). Engström har kunnat påvisa ett starkt samband 

mellan motionsutövning i medelåldern och utbildningsbakgrund, men även mellan motionsut-

övning och det han kallar kulturellt kapital i ungdomsåren. I det här fallet innebär ett högt 

kulturellt kapital en kombination av höga betyg i teoretiska ämnen och tillhörighet i en hög 

socialgrupp utifrån faderns utbildningsnivå (Engström 2010, 2011). Den sociala positionen i 

form av utbildningsbakgrund behöver dock inte vara avgörande för motionsvanor. De som 

trots låg utbildning, för det är inte vanligt, utvecklat en smak för motion och fysisk aktivitet 

genom en bred idrottslig erfarenhet och bra betyg i idrottsämnet, eller genom tycke för utevis-

telse och naturmöte, återfinns i hög grad som motionsutövare i medelåldern (Engström 2011).  

 

Även bland ungdomar kan tydliga socioekonomiska skillnader ses. Nästan 45 procent av ung-

domarna till föräldrar med hög socioekonomisk status angav i en studie att de var aktiva minst 

60 minuter per dag 5-7 dagar i veckan, medan motsvarande siffra för ungdomar till föräldrar 

med låg socioekonomisk status var drygt 30 procent (Statens folkhälsoinstitut 2011).  
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Engström (2010, 2008) menar att genom att undersöka individers bredd på idrottsliga erfaren-

heter, betyg från idrottsämnet, socialgrupp och betyg i teoretiska ämnen från ungdomen kan 

man med säkerhet uttala sig om motionsvanor senare i livet. Dock menar Engström (2011) att 

formen av idrottsliga erfarenheter har betydelse. I studien innebar föreningsidrott i ungdomen 

ingen garanti för motion senare i livet, det viktiga var att få en idrottslig bredd med erfaren-

heter från många olika idrotter och motionsformer.  

 

4.2.1 Idrott  

Studien Skola Idrott Hälsa (SIH) visar att drygt hälften av alla barn och unga i Sverige ägnar 

sig åt föreningsidrott under skolåldern. Deltagandet är som störst vid 12-13 års ålder men åldern 

på de som deltar sjunker allt lägre precis som åldern för när man slutar. Samtidigt visar studier 

från 60-talet och framåt att spontanidrotten minskat drastiskt och de barn och unga som faktiskt 

ägnar sig åt spontanidrott är många gånger redan aktiva i en förening (Larsson 2012). Att ägna 

sig åt föreningsidrott under uppväxten påverkas till stor del av faktorer som föräldrars engage-

mang och ekonomi, kompisars intresse, uppväxtvillkor och andra miljöfaktorer (Engström 

2004). Engström påpekar här att barn och unga inte har lika förutsättningar att delta i idrott och 

annan fysisk aktivitet i sin vardag. Thedin Jakobsson (2015) visar på liknande resultat. Många 

deltar i föreningsidrotten i unga år men andelen sjunker med stigande ålder. Att fortsätta som 

aktiv under tonåren korrelerar med att man varit aktiv tillsammans med sina föräldrar, anser sig 

vara aktiv i hög grad och har höga betyg i slutet av grundskolan (Thedin Jakobsson, Lundvall, 

Redelius & Engström 2012).  

 

4.3 Vem har högt betyg i Idrott och hälsa? 

Traditionellt sett har Idrott och hälsa skilt sig från skolans övriga ämnen när det gäller betygs-

fördelningen mellan pojkar och flickor. Idrott och hälsa har, fram tills för några år sedan, varit 

det enda ämne där pojkar haft bättre betyg än flickor (Redelius 2009; Larsson et al. 2010). De 

senaste åren kan vi dock se en förändring, flickorna har tagit in pojkarnas försprång. Under 

läsåren 2017/18 och 2018/19 var det fler flickor som nådde upp till betyget A i grundskolan 

och det genomsnittliga betygspoänget var lika mellan könen (Skolverket 2018a; 2019a). Sett 

till gymnasieskolan var det under läsåren 2017/18 och 2018/19 fler pojkar som nådde betyget 

A, men flickorna nådde i större utsträckningen betygen B och C samt hade högre genomsnittligt 

betygspoäng (Skolverket 2018b; 2019b).  
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Måluppfyllelsen i ämnet Idrott och hälsa skiljer sig inte från övriga ämnen på så sätt att elever 

till högutbildade och svenskfödda föräldrar har högre betyg (Skolverket 2010). Elever med ut-

ländsk bakgrund har lägre genomsnittligt betyg i ämnet än elever med svensk bakgrund. Samma 

förhållande finns att se mellan elever med lågutbildade respektive högutbildade föräldrar. Ut-

bildningsgraden är enligt Larsson et al. (2010) den faktor som har störst inverkan på elevernas 

betyg i Idrott och hälsa. Elever till föräldrar med högre utbildning har i större utsträckning ett 

föräldrastöd och både elever och föräldrar orienterar sig i större utsträckning mot de högre be-

tygen i jämförelse med mindre socialt gynnade grupper (Larsson et al. 2010). Även färska siff-

ror visar på ovan beskrivna samband. Elever i gymnasieskolan med svensk bakgrund har högre 

betygspoäng i Idrott och hälsa än elever med utländsk bakgrund, 14,9 poäng gentemot 13,9. 

Likaså skiljer sig poängen mellan elever till föräldrar med olika utbildningsbakgrund. Elever 

till föräldrar med förgymnasial utbildning har ett genomsnittligt betygspoäng på 12,7, elever 

till föräldrar med gymnasial utbildning hamnar på 13,7 poäng och elever till föräldrar med ef-

tergymnasial utbildning landar på ett genomsnittlig betygspoäng på 15,5 (Skolverket 2019b).  

 

4.4 Skolresultat kopplat till hälsa och fysisk aktivitet 

Som tidigare presenterats finns ett positivt samband mellan hälsa, livsvillkor, olika levnadsva-

nor och utbildningsnivå. Till exempel innebär en högre utbildningsnivå generellt sett ett högre 

självskattat hälsotillstånd, mindre ohälsosamma levnadsvanor och mindre upplevd otrygghet. 

Hälsan och dess förutsättningar ökar alltså med stigande utbildningsnivå. Även i tidiga år kan 

sambandet mellan utbildning och hälsa ses. Att visa upp svaga betyg i årskurs 9 ökar risken för 

nedsatt hälsa i vuxen ålder. Starka samband kan även ses mellan sjuklighet i grundskolan och 

låga betyg i årskurs 9 samt utbildningsnivå som ung vuxen (Folkhälsomyndigheten 2015).  

 

Gustafsson et al. (2010) konstaterar i sin systematiska litteraturstudie att tidigare forskning visar 

på ett samband mellan skolmisslyckande och psykisk ohälsa. Deras huvudsakliga slutsats var 

att skolprestation och psykisk hälsa påverkar varandra ömsesidigt. Svaga skolprestationer leder 

till lägre psykisk hälsa och sämre psykisk hälsa leder i sin tur till svaga skolprestationer. I stu-

dien kom de även fram till att stora ansträngningar i skolan utan resultat är relaterat till utveckl-

ing av depression, att problem i skolan med skolresultat och prestationer ger flickor i tonåren 

symptom på psykisk ohälsa, psykiska problem har negativa effekter på skolprestationer samt 

att goda resultat i skolan har en positiv effekt på självuppfattningen. 
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Dagens generella uppfattning är att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och 

prestationer i skolan. I huvudsak tyder forskning på att detta positiva samband finns. Suchert, 

Hanewinkel och Isensee (2016) visade i sin studie att en hög konditionsnivå över tid har tydliga 

samband med högre betyg, i det här fallet matematik och förstaspråk. I interventionsstudien 

kunde de se att en väsentlig ökning av den fysiska aktiviteten är, ur ett långsiktigt perspektiv, 

sammankopplad med en ökad prestation i skolan. Studiens resultat visade även att de elever 

som i början inte nådde upp till WHOs rekommendationer för fysisk aktivitet, men som gjorde 

det i slutet av mätningen visade på signifikant förbättrade skolresultat. Resultaten från Fox, 

Barr-Anderson, Neumark-Sztainer och Wall (2010) visade på ett positivt samband mellan fy-

sisk aktivitet, både i respektive utanför föreningsidrotten, och skolresultat. Alpkaya (2019) vi-

sade i sin tur på ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och skolresultat där elever som var 

medlemmar i en idrottsförening eller skolidrottslag uteslöts. Här undersöktes alltså enbart de 

elever som inte var aktiva i organiserad idrott. Det ska dock tilläggas att det även finns forskning 

som inte kunnat fastställa ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer (se 

till exempel Daley & Ryan 2000; Dollman, Boshoff & Dodd 2006).   

 

Samband mellan fysisk aktivitet i form av föreningsidrott och skolresultat visades även av The-

din Jakobsson et al. (2012). De elever som var aktiva i en idrottsförening längre upp i tonåren 

visade på bättre skolresultat och skillnader i val av fortsatta studier. Vid en jämförelse av de 

elever som var fortsatt föreningsaktiva vid 16 års ålder och de som ej längre var föreningsaktiva 

kunde skillnader ses i förhållande till de högre betygen. 44 procent av de aktiva fick det högsta 

eller näst högsta betyget som medel, jämfört med 21 procent bland de icke aktiva. Motsvarande 

siffror då majoriteten av betygen bestod av det högsta betyget var 14 respektive 1 procent.  

 

I linje med detta kan även ett samband mellan fysisk aktivitet under fritiden, erfarenheter från 

idrott samt deltagande i föreningsidrott och elevers resultat i ämnet Idrott och hälsa ses (Eng-

ström 2004; Eriksson et al. 2005; Thedin Jakobsson et al. 2012). Likaså lyfter lärare fram att 

elevernas idrottsliga bakgrund är betydelsefull för deras möjligheter att lyckas i ämnet (Svenn-

berg 2017). Nästintill hälften av de elever som i Engströms (2004) studie nådde upp till högsta 

betyget i grundskolan skattar sin fysiska aktivitet på fritiden som mycket hög medan knappt en 

tredjedel skattar den som hög. De elever som istället var förhållandevis inaktiva känneteckna-

des av bland annat lägre betyg i Idrott och hälsa. Thedin Jakobsson et al. (2012) redovisade i 

sin studie även samband mellan deltagande i föreningsidrott och de högre betygen generellt sett 

i skolan liksom i Idrott och hälsa. Föreningsaktiva elever tilldelades det högre betyget i större 
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utsträckning än de elever som ej deltog i föreningsidrott, cirka 35 procent mot cirka 5 procent. 

På samma sätt nådde 83 procent av de föreningsaktiva eleverna upp till något av de två högsta 

betygen medan 37 procent av de som ej var föreningsaktiva nådde upp till något av de två 

högsta betygen i ämnet. Att nå upp till de högre betygen i skolämnet Idrott och hälsa korrelerar 

enligt Engström (2010) även med att motionera i medelåldern. Ett tydligt samband kunde här 

ses mellan habitus med smak för motion, sammanvägt av betyg i idrottsämnet samt bredden av 

de idrottsliga erfarenheterna i ungdomen, och motion i medelåldern.  

 

4.5 Sammanfattning  

Det blir i detta avsnitt tydligt att vi inte har lika förutsättningar till en god hälsa och ett fysiskt 

aktivt liv. Om vi upplever vår hälsa som god och om vi är fysiskt aktiva påverkas av faktorer 

som kön, utbildningsgrad alternativt föräldrars utbildningsgrad och ålder. Att ha en god hälsa 

och att vara fysiskt aktiv korrelerar främst med det manliga könet och en högre utbildnings-

grad, även ålder spelar på olika sätt in. Ser vi till betygen i Idrott och hälsa finns inte några 

könsskillnader längre kvar, däremot ser vi att elever till svenskfödda föräldrar samt elever 

med högutbildade föräldrar har högre betyg, vilket ligger i linje med skolans övriga ämnen. 

 

När det gäller samband ser vi att det finns tydliga samband mellan hälsa och utbildningsgrad. 

Även betyg i årskurs 9 har visat sig ha betydelse för upplevd hälsa som vuxen. Föga förvå-

nande ser vi även positiva samband mellan fysisk aktivitet och generella skolresultat likväl 

betyg i Idrott och hälsa. I kapitlet har studier presenterats som undersökt vilka samband som 

finns mellan hälsa och fysisk aktivitet å ena sidan och skolprestationer och utbildningsbak-

grund å andra sidan. Dock har inga studier hittats som specifikt undersökt samband mellan 

betyg i Idrott och hälsa och hälsa respektive fysisk aktivitet på det sätt denna studie gör an-

språk på att göra.  

 

Denna studie avser undersöka samband mellan elevers betyg i Idrott och hälsa och deras upp-

levda hälsa respektive nivå av fysisk aktivitet. Målet är att ta reda på om ämnet lever upp till 

sina syften att utveckla elevers intresse för att vara fysiskt aktiva liksom utveckla kunskaper 

och färdigheter som gör att aktiva val kan göras kring hälsa respektive fysisk aktivitet genom 

livet. Att ämnet lyckas med dessa syften är av stor vikt med tanke på att få unga når upp till 

rekommendationerna för fysisk aktivitet samt med tanke på de ojämlikheter som finns, både 

bland unga och vuxna, gällande förutsättningar för hälsa och fysisk aktivitet.   
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5 Teoretiskt perspektiv 

I följande avsnitt kommer de teoretiska perspektiv som är aktuella för denna studie att presen-

teras. Pierre Bourdieus kultursociologiska perspektiv och läroplansteori kommer användas för 

att analysera resultaten. Från det kultursociologiska perspektivet kommer begreppen habitus, 

kapital och smak att användas.  Läroplansteori i form av den teori Linde (2012) presenterar med 

läroplanens tre stadier eller arenor kommer att användas likväl ramfaktorteori.  

 

5.1 Kultursociologiskt perspektiv 

Det kultursociologiska perspektivet och dess begrepp skapades av Pierre Bourdieu. Han för-

undrades över hur vi människor i så hög grad gör val utifrån vår historia trots vårt till synes 

fria val. Enligt det kultursociologiska perspektivet styr det sociala sammanhang vi kommer 

ifrån de val vi gör senare i livet. Hur vi iakttar och tolkar världen samt hur vi väljer att handla 

styrs av vår livsmiljö och våra erfarenheter (Bourdieu 1992; se även Larsson 2009). De be-

grepp som det kultursociologiska perspektivet innefattar ska ej definieras var för sig, de hör 

samman. Begreppen används som redskap för att förstå det som observeras och kan inte an-

vändas som etiketter på direkt observerbara fenomen. Människors handlingar och val kan med 

hjälp av begreppen förklaras (Broady 1991).  

 

5.1.1 Habitus  

Habitus kan ses som ett system av vanor och dispositioner som påverkar hur vi handlar, tänker, 

uppfattar, värderar och orienterar oss i vår omvärld (Broady 1991; Engström 2010). En individs 

habitus fungerar som en enhetsskapande princip som omvandlar ställningstaganden och egen-

skaper till en livsstil (Bourdieu 1995). Vår habitus begripliggör omvärlden och styr hur vi tän-

ker och handlar i olika situationer. Habitus är inte något direkt inlärt eller införlivade kunskaper, 

färdigheter eller värderingar, habitus ligger på ett djupare plan och är inristat i kropp och sinne 

(Engström 2010). Vår habitus bestämmer skillnaden på vad som är gott eller ont, bra eller då-

ligt. Denna skillnad behöver dock inte vara densamma för olika individer, individer med olika 

habitus värderar beteenden och tillgångar olika (Bourdieu 1995). Larsson (2009) menar att ha-

bitus kan liknas vid en inre kompass som guidar vårt agerande. När vår habitus matchar den 
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miljö vi befinner oss i är det lätt att agera på ”rätt” sätt, vi känner oss som fisken i vattnet. 

Stämmer matchningen däremot inte blir effekten istället den motsatta. 

 

Vi är som mest formbara och mottagliga för intryck under barndomen, vilket inverkar på for-

mandet av habitus. Människor som växer upp under likartade förhållanden utvecklar liknande 

habitus. På detta sätt kan habitus avläsas på grupp- eller klassnivå. Individer med liknande ha-

bitus tänker, värderar och handlar likartat (Engström 2010). Dessa individer bildar härmed en 

enhetlig uppsättning människor med liknande tillgångar (Bourdieu 1995). En individs habitus 

behöver inte vara beständigt, vid en långvarig dissonans mellan habitus och den miljö individen 

befinner sig i kan habitus förändras (Broady 1991).     

 

5.1.2 Kapital  

Begreppet kapital kan beskrivas som tillgångar, resurser eller värden (Broady 1991). En indi-

vids status, makt och anseende är beroende av de tillgångar som kan visas upp. De samlade 

tillgångarna, eller kapitalet, sätts i relation till och värderas gentemot andra individers tillgångar 

i den givna praktiken (Engström 2010). Hur kapitalet värderas beror nämligen på den miljö och 

det sammanhang som för tillfället är aktuellt. Kapital är alltså ett relationellt begrepp, vad som 

värderas högt är det som i praktiken erkänns värde. Broady (1991) exemplifierar det genom en 

lärares förmåga att peka ut vissa elever som begåvade och duktiga. Dessa elever besitter, enligt 

läraren, tillgångar som i undervisnings- eller ämnespraktiken värderas högt. Vilka tillgångar 

som läraren värderar högt beror i sin tur på lärarens habitus och vilket kapital de lärt sig ge ett 

visst värde i den givna praktiken.  

 

Det finns flera olika egenskaper eller tillgångar som i form av kapital kan tillskrivas värde. Det 

handlar till exempel om ekonomiskt kapital i form av materiella och ekonomiska tillgångar, 

socialt kapital i form av personligt nätverk sam kulturellt kapital i form av kunskap knuten till 

en kulturell kontext, till exempel sättet att prata eller föra sig i kulturella sammanhang. Intres-

sant för den idrottsliga praktiken är även fysiskt kapital som består av fysiskt kroppsliga egen-

skaper (Bourdieu 1995). Det kapital som i kontexten tillskrivs värde förvandlas till symboliskt 

kapital. Symboliskt kapital är alltså det kapital som i en given praktik uppfattas som värdefullt 

och tillskrivs värde (Bourdieu 1995; Broady 1991).  
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5.1.3 Smak 

Begreppet smak kan inom det kultursociologiska perspektivet ses som en markör för den grupp 

vi tillhör eller den praktik vi verkar inom. Att uttrycka smak och att urskilja skillnader i smak 

är ett sätt att markera tillhörighet. Smak skapar grupperingar och kan i vissa sammanhang in-

nebära inträde till olika positioner och miljöer. Ur ett kultursociologiskt perspektiv innebär 

smak, liksom i andra sammanhang, att visa tycke för till exempel olika livsstilar, klädstilar, 

musik, motionsformer och inredning. Att visa smak för något innebär ett ställningstagande, ett 

ställningstagande som innebär att vi underförstått uttrycker avsmak för något annat (Bourdieu 

1995; se även Larsson 2009).  

 

5.2 Läroplansteori  

Två former av läroplansteori kommer här att presenteras, den läroplansteori Linde skriver om 

och den ramfaktorteori som Lundgren beskriver. Lindes läroplansteori innebär att läroplanen 

genomgår och kan studeras ur tre olika stadier, eller så kallade arenor (Linde 2012). Ramfak-

torteorin studerar i sin tur de faktorer eller ramar som påverkar genomförande av undervisning 

(Lundgren 2014).  

 

Den första arenan i Lindes läroplansteori är formuleringsarenan. Här formuleras styrdokumen-

ten och läroplaner samt kurs- och ämnesplaner arbetas fram. Styrdokumentens innehåll be-

stäms, tidfördelning styrs upp, kunskapsmål formuleras och ämnesstoff plockas fram. Det som 

påverkar vad som skrivs i läroplanerna är samhällets och vetenskapens aktuella syn på hur sko-

lan på bästa sätt kan skapa goda samhällsmedborgare. Den andra arenan är transformeringsare-

nan där läraren utifrån läroplanen väljer och formulerar den kunskap som ska förmedlas till 

eleverna. Enligt Linde (2012) blir läraren här huvudaktör i själva transformeringen av läropla-

nen till faktisk undervisning. Det är lärarens tolkning av läroplanen, utifrån hens erfarenheter 

och kunskaper, som genererar en viss undervisning. Den tredje arenan är realiseringsarenan där 

själva undervisningssituationen äger rum. Det är här kunskapen förmedlas från lärare till elev 

som reproducerar kunskapen (Linde 2012).  

 

En läroplan styr tydligt de ämnen som är starkt avgränsade och inramade, till exempel mate-

matik och moderna språk. För de ämnen som däremot är svagt avgränsade och inramade, till 

exempel Idrott och hälsa, blir lärarens erfarenheter och kunnande av stor vikt. Har läraren bred 

erfarenhet, välutvecklade kunskaper och bred repertoar finns förutsättningar för att utveckla 
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innehåll och undervisningsmetoder som tar hänsyn till individers och gruppers olika förutsätt-

ningar. Lärares livshistoria, yrkeserfarenhet och utbildning har betydelse för hur läroplanen 

tolkas, aspekter som påverkar vilket innehåll och vilka undervisningsmetoder lärare aktuali-

serar i sin undervisning. Även samhället har en inverkan på hur undervisningen utformas. Olika 

intressegrupper, läromedelsföretag och så vidare påverkar ämnets innehåll. Även staten påver-

kar transformerings- och realiseringsarenan genom att vara huvudman för lärarutbildningen, 

arrangör för fortbildning, inspektioner med mera (Linde 2012).  

 

I ramfaktorteorin studeras olika ramars inverkan på undervisning. För att förstå utfall av under-

visning måste man se till de organisatoriska ramar som omger undervisningen och påverkar 

elevernas möjlighet att lära (Wahlström 2016). Det kan till exempel handla om resursfördel-

ning, gruppstorlek, krav på bedömning, tidsåtgång för undervisning, planeringstid samt tillgång 

till redskap och utrustning. Dessa faktorer påverkar lärarens möjligheter att genomföra under-

visning. Tillsammans med läroplanen avgör alltså ramfaktorerna vilken undervisning som kan 

genomföras utifrån lärarens förutsättningar i form av ämneskunskaper och intresse (Lundgren 

2014; Linde 2012). Larsson (2014) uttrycker det som att lärare får anpassa sin undervisning 

efter dessa faktorer snarare än vad de anser är den bästa undervisning eller, till och med, vad 

som står i läroplanen.   

 

5.3 Sammanfattning 

Resultaten i denna studie kommer att analyseras utifrån ovan beskrivna teoretiska perspektiv. 

Det kultursociologiska perspektivet och dess begrepp habitus, kapital och smak kommer an-

vändas för att ge möjliga förklaringar till de fenomen som resultaten visar. Likaså kommer 

läroplansteori i form av de tre arenorna och ramfaktorteori att användas i samma syfte. Det 

kultursociologiska perspektivet används för att tolka de samband som i studien undersöks mel-

lan elevers betyg och upplevda hälsa respektive fysiska aktivitet medan läroplansteori används 

eftersom studien undersöker Idrott och hälsas förmåga att uppfylla några av de syften som 

skrivs fram i ämnets kurs- och ämnesplan. Det kultursociologiska perspektivet och läroplans-

teori kommer till viss del även kombineras då flera olika förklaringar och orsaker kan samverka 

och bidra till att undervisning ser ut på ett visst sätt och att resultaten av undervisningen blir 

som de blir.  
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6 Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens metod och de val som har gjorts kring studiens utformning. Här 

redovisas val kring metod, hur enkäten konstruerats, vilket urval som har skett och hur studien 

har genomförts i praktiken. Hur elevsvaren har kodats och hur datan bearbetats presenterats 

också. Avsnittet avslutas med en beskrivning av reliabilitet, validitet och forskningsetik samt 

hur studien har förhållit sig till frågor rörande dessa begrepp.  

 

6.1 Metodval 

Denna studie har undersökt eventuella samband mellan kunskaper och färdigheter i Idrott och 

hälsa i form av betyg och elevers upplevda hälsa respektive deras nivå av fysisk aktivitet. Syftet 

har varit att undersöka om ämnet lyckas nå upp till målen att eleverna ska utveckla kunskaper 

och färdigheter för att kunna påverka sin hälsa och fysiska aktivitet. Utifrån studiens syfte val-

des en kvantitativ metod. En kvantitativ metod används när man vill kunna säga något om den 

stora gruppen genom att undersöka den mindre gruppen, en studies resultat kan på så sätt ge-

neraliseras. När man vill kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet, vilket är fallet i denna 

studie där samband har undersökts, är det en kvantitativ metod som fungerar bäst. En kvantitativ 

metod mäter på bredden och går inte på djupet (Eliasson 2013).  

 

Datainsamlingen i denna studie har skett genom en enkätundersökning. Genom en enkät kan 

ett förhållandevis stort urval nås och därmed en stor mängd information samlas in i relation till 

tid för insamling (Ejlertsson 2014). En fördel med enkät är härmed att många informanter kan 

nås och att alla får samma frågor att svara på. Det är mycket viktigt att vara noggrann vid 

förarbetet med enkäten. Vid utformningen av frågor likväl vid sammanställningen av enkäterna 

gäller det att vara klar över vad som ska mätas med frågorna (Kylén 2004). Är utformningen 

av frågor och svarsalternativ korrekt blir resultaten relativt lättolkade (Ejlertsson 2014). En 

svaghet med enkätundersökningar är dock risken för missförstånd. Frågor och svarsalternativ 

måste vara tydligt formulerade så att respondenterna förstår vad som efterfrågas (Eliasson 

2013). Beroende på hur enkätundersökningen genomförs kan det vara svårt för deltagarna att 

ställa kompletterande frågor om oklarheter uppstår, varpå risken för att respondenternas svar 
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blir missvisande ökar (Ejlertsson 2014). Om enkäten genomförs vid ett specifikt tillfälle blir 

ofta svarsfrekvensen högre än om informanterna får fylla i enkäten vid valfritt tillfälle, däremot 

ökar risken för mindre genomtänkta svar än om informanterna själva får bestämma när de vill 

fylla i den (Kylén 2004).  

 

6.2 Enkätkonstruktion  

Enkäten bestod av fyra olika delar. Den första delen innehöll bakgrundsfrågor gällande kön, 

gymnasieprogram och betyg i ämnet Idrott och hälsa. Den andra delen av enkäten bestod av 

frågor kring hälsa. Dessa frågor hämtades från tidigare genomförda studier. Att använda frågor 

som andra har konstruerat är tidseffektivt men framför allt är frågorna redan kvalitetstestade 

(Ejlertsson 2014). Frågorna i den andra delen hämtades från Nationella folkhälsoenkäten (Folk-

hälsomyndigheten 2016), en av enkäterna i SIH-studien (Gymnastik- och idrottshögskolan 

2010) samt LIV 90-studien (Engström 1993). Vissa frågor togs rakt av, medan vissa frågor 

modifierades för att bättre passa in i sammanhanget. Syftet med denna del av enkäten var att 

undersöka elevernas upplevda hälsa.  

 

Den tredje delen handlade om fysisk aktivitet och frågorna är hämtade från den Nationella folk-

hälsoenkäten (Folkhälsomyndigheten 2016). Dessa frågor utgår från rekommendationerna för 

fysisk aktivitet och visar i vilken utsträckning eleverna uppfyller dessa rekommendationer. 

Fjärde delen av enkäten undersökte huruvida eleverna upplever att ämnet har uppfyllt några av 

de syften som skrivs fram i styrdokumenten. Eleverna fick ta ställning till tre påstående som 

utgick från varsitt citat från styrdokumenten. Påståendena handlar om eleverna upplever att de 

fått kunskaper och färdigheter från ämnet som gör att de kan ta ansvar för sin hälsa och fysiska 

träning, samt ifall ämnet bidragit till ett intresse för att vara fysiskt aktiv. Dessa frågor konstru-

erades av författaren själv. Se bilaga 2 för den fullständiga enkäten.  

 

Vid konstruktion av enkäten användes Google Formulär, vilket gjorde att den var lätt att göra 

tillgänglig och kunde fyllas i genom olika metoder. Målet var att alla respondenter skulle fylla 

i enkäten via dator, mobiltelefon eller motsvarande, om det hade behövts kunde dock enkäten 

skrivas ut och fyllas i på papper. Hade en enkät fyllts i på papper hade enkätsvaren sedan matats 

in manuellt i Google Formulär. Vid användande av Google Formulär, och motsvarande dator-

program, sammanställs och bearbetas enkätens bundna svar automatiskt i programmet (Kylén 

2004).  
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6.3 Urval 

Denna studie skulle kunna göra anspråk på att uttala sig om elever som läst Idrott och hälsa 

genom hela grundskolan och Idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Ett sådant anspråk är dock inte 

rimligt med hänsyn till förutsättningarna i form av tidsomfång för denna studie. Urvalet har 

skett genom ett på engelska benämnt convenience sample. Deltagarna fanns tillgängliga för mig 

som undersökare. Convenience sample är en form av icke-sannolikhetsurval vilket innebär att 

vi inte kan säga något om sannolikheten för individer i populationen att komma med i urvalet. 

Härmed kan vi inte heller säga att urvalet representerar en större population än de som tillfrågats 

i studien, varpå resultatens generaliserbarhet påverkas (Eliasson 2013).  

 

Eftersom studien undersöker elevers betyg i Idrott och hälsa på grundskolan samt i Idrott och 

hälsa 1 på gymnasieskolan genomfördes studien på elever på gymnasiet som läst klart Idrott 

och hälsa 1. Det är här en fördel att använda elever som relativt nyligen avslutat sina studier i 

ämnet så att deras erfarenheter från ämnet inte ligger för långt tillbaka i tiden. Vid tidigare 

genomförd verksamhetsförlagd utbildning diskuterades möjligheten att där genomföra förelig-

gande studie. En ny kontakt togs via mail när det var tid för undersökningen, här medföljde 

även ett informationsbrev riktat till berörda lärare, se bilaga 3 för informationsbrevet. De lärare 

i Idrott och hälsa som kontakten togs med är verksamma på tre olika kommunala gymnasiesko-

lor. Vilken skola eleverna går på och vilken idrottslärare informanterna haft varierar därmed, 

likväl vilken grundskola de gått på och vilken lärare eleverna där haft i ämnet Idrott och hälsa. 

Härefter bokades ett möte in där vi planerade genomförande av studien varpå datum för ge-

nomförandet av enkätstudien bokades in.  

 

6.4 Genomförande 

För att minimera risken för otydligt formulerade frågor, svarsalternativ, dålig struktur och så 

vidare genomfördes en mindre pilotstudie då enkäten var konstruerad. Genom en pilotstudie 

kan förslag på förbättringar komma fram inför genomförande av huvudstudien (Eliasson 2013). 

Tre personer fyllde i enkäten och ombads komma med feedback kring enkätens och frågornas 

utformning. I pilotstudien uppmärksammades några stavfel och enstaka formuleringar som re-

digerades. Framför allt mynnade pilotstudien ut i att de tre frågorna i enkätens sista del arbeta-

des om. Själva innebörden i frågorna behölls men citaten lades till för att öka respondenternas 

förståelse för vad frågorna behandlade och påståendena arbetades om för att passa citaten. Se 

bilaga 2 för den färdiga enkäten.  
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Alla klasser eller elevgrupper som deltog i studien besöktes vid själva undersökningstillfället. 

Studien och dess villkor presenterades muntligt för eleverna. Genom att vara närvarande vid 

ifyllnad av enkäten fanns även möjlighet för respondenterna att ställa eventuella frågor kring 

enkäten och dess frågor. Enkäten blev tillgänglig för eleverna genom att den besökta läraren 

delade länken till enkäten via Google Classroom som är den lärplattform som besökta skolor 

använder sig av. Då undersökningen behövde elever som avslutat kursen Idrott och hälsa I på 

gymnasiet besöktes Idrott och hälsa-lärare som undervisade sådana klasser i en annan kurs än 

Idrott och hälsa, samt lärare som med hjälp av tidigare VFU-handledare kontaktats och som 

undervisar före detta Idrott och hälsa-elever i andra ämnen. Även elever som inte var närva-

rande vid mina besök fick tillgång till enkäten då den delades med alla elever som har tillgång 

till de kursrum som enkätlänken delades i. Jag kunde på Google Formulär se att några enkätsvar 

kom in även från dessa elever. Men detta ses inte som ett problem då den information som 

behövs för att fylla i enkäten finns på själva enkäten, dock fick dessa respondenter inte möjlig-

het att ställa eventuella frågor. Alla respondenter fyllde i enkäten via dator eller mobiltelefon.  

 

Totalt besöktes tio klasser eller olika konstellationer av elevgrupper. Antalet elever i varje 

grupp varierade stort och flertalet av grupperna som besöktes var av olika anledningar få till 

antalet. Målet med insamlingen var att få ihop 150 ifyllda enkäter. Efter tio besök var antalet 

enkäter uppe i 161 stycken. 153 av dessa fylldes i då jag som undersökare var på plats hos 

informanterna medan åtta enkäter fylldes i vid annat tillfälle. Totalt var det cirka 213 elever 

som fick tillgång till enkäten, oavsett om de var på plats vid undersökningstillfället eller inte. 

Det externa bortfallet blev härmed cirka 52 elever som av någon anledning valde att inte med-

verka i enkätundersökningen. I studien förekom inget internt bortfall, alla inlämnade enkäter 

var korrekt ifyllda.  

 

6.5 Bearbetning av data 

I studien undersöktes i huvudsak tre olika variabler och eventuella samband dem emellan. Olika 

poängsystem upprättades för att klassa de tre variablerna betyg, hälsa och fysisk aktivitet. På 

detta sätt kunde sedan variablerna undersökas i förhållande till varandra. När det gäller de två 

frågorna om betyg så vägdes svaren samman till ett betygindex där eleverna kategoriserades i 

grupperna inget betyg, lågt betyg, medelhögt betyg och högt betyg. Respektive betyg i grund-

skolan och gymnasieskolan värderades från 0 till 6 poäng. Ett streck i betyg innebar alltså 0 
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poäng medan ett A i betyg innebar 6 poäng. Poängen från grund- och gymnasieskolan lades 

sedan ihop för att få ett betygindex. Elever med 0 poäng kategoriserades som inget betyg, 1-5 

poäng innebar lågt betyg, 6-8 poäng var medelhögt betyg och 9-12 poäng var högt betyg. Ele-

verna som kategoriserades som inget betyg uteslöts vid undersökning av samband mellan betyg 

och de olika undersökta faktorerna. Anledningen var att dessa elever ej deltagit i ämnets under-

visning i tillräcklig grad för att erhålla betyg varken i grund- eller gymnasieskolan. Vi kan 

därför inte uttala oss om dessa elevers kunskaper och erfarenheter av ämnet.  

 

De frågor som rörde elevernas hälsa hämtades från och inspirerades av Folkhälsomyndighetens 

(2016) nationella folkhälsoenkät, LIV 90-studien (Engström 1993) och en av SIH-studierna 

(Gymnastik- och idrottshögskolan 2010). Svaren på dessa frågor räknades samman till ett häl-

soindex, en sammanräkning inspirerad av Ekblom och Koch (1993). De tio frågorna hade fyra 

svarsalternativ. Poäng gavs i fallande skala för svarsalternativen, 4 poäng för det mest positiva 

svaret, 3 poäng för det näst mest positiva och så vidare. När de tio frågorna räknades samman 

kunde en maxpoäng på 40 poäng uppnås och ett minimum på 10 poäng. Poängen motsvarar 

elevernas hälsoindex och ska återspegla elevernas upplevda hälsotillstånd. Ett hälsotillstånd där 

de tre delarna fysisk, psykisk och social hälsa finns representerad. Elever över 37 poäng klas-

sificerades som Mycket god upplevd hälsa, 35-37 poäng motsvarar God upplevd hälsa, 31-34 

poäng acceptabelt upplevd hälsa och under 31 poäng innebar Inte särskilt god upplevd hälsa 

(Ekblom och Koch 1993).  

 

Tredje delen av enkäten rör elevernas fysiska aktivitet. Frågorna hämtades från Folkhälsomyn-

dighetens (2016) nationella folkhälsoenkät. De två frågorna utgår från de rekommendationer 

som finns för fysisk aktivitet för vuxna (18 år och uppåt). Frågorna handlar om aktivitetsminu-

ter av måttlig respektive hög fysisk aktivitet per vecka. Resultaten från de båda frågorna vägs 

samman till ett gemensamt mått som kallas aktivitetsminuter. Tiden i hög intensitet räknas som 

”dubbel” i förhållande till tiden i måttlig intensitet. Till exempel räknas 45 minuter av hög 

intensitet som 90 minuter vid sammanräkningen medan 45 minuter av måttlig intensitet räknas 

som just 45 minuter. Formeln blir minuter av hög intensitet x 2 + minuter av måttlig intensitet 

= aktivitetsminuter. Målet är utifrån rekommendationerna att nå upp till 150 minuter per vecka. 

Eftersom frågorna har fasta svarsalternativ i intervallform användes mittenvärdet i svarets in-

tervall vid sammanräkningen. För svarsalternativet mindre än 30 minuter blir till exempel mit-

tenvärdet 15 minuter, för svarsalternativet 30-60 minuter blir mittenvärdet 45 minuter och så 

vidare. Alternativen ingen tid räknas som 0 minuter och de högsta svarsalternativen i de båda 
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frågorna räknas som 120 respektive 300 minuter. Dessa mittenvärden räknas alltså ihop från de 

båda frågorna för att få ett värde på elevernas aktivitetsminuter som visar om eleverna når upp 

till rekommendationerna som finns för fysisk aktivitet. Når antalet aktivitetsminuter upp till 

150 minuter, uppnår eleven rekommenderad nivå av fysisk aktivitet. Når antalet aktivitetsminu-

ter upp till 300 minuter klassas det som hög nivå av fysisk aktivitet, är antalet aktivitetsminuter 

istället under 150 minuter innebär det låg nivå av fysisk aktivitet. Sammanräkningen av aktivi-

tetsminuter är hämtad från Folkhälsomyndighetens (2016) nationella folkhälsoenkät.  

 

Fjärde och sista delen av enkäten bestod av författarens egenkonstruerade frågor. Genom att ta 

ställning till tre påståenden med tillhörande citat undersöktes huruvida eleverna upplever att 

ämnet uppfyllt några av de syften som skrivs fram i styrdokumenten. Eleverna svarade på om 

de upplever att de fått kunskaper och färdigheter från ämnet som gör att de kan ta hand om sin 

hälsa och fysiska aktivitet samt om ämnet bidragit till ett intresse för att vara fysiskt aktiv. 

Svaren från dessa frågor bearbetades ej mer än på så sätt att de ställs i förhållande till övriga 

resultat.  

 

Den sammanställda datan från Google formulär laddades ner till Microsoft Excel 2013. Datan 

bearbetades sedan om enligt beskrivningarna ovan och sparades ner i en ny .xlsx-fil. Denna fil 

importerades sedan till IBM SPSS Statistics 25. I SPSS upprättades crosstabs-tabeller där sam-

band mellan elevernas betyg och hälsa respektive fysiska aktivitet undersöktes. För att fastställa 

om resultaten var signifikanta användes signifikanstestet Chi-Square. Signifikansnivån bestäm-

des till 0,05 vilket innebär att om p-värdet understiger 0,05 räknas resultatet som statistiskt 

signifikant.    

 

6.6 Reliabilitet 

För att en studie ska vara reliabel ska resultatet spegla verkligheten. En studies reliabilitet hand-

lar således om dess pålitlighet. Om en studie uppnår hög reliabilitet innebär det att resultaten 

blir desamma om studien upprepas (Kylén 2004; Eliasson 2013; Ejlertsson 2014), förutsatt att 

förutsättningarna är likartade. För att undersöka en studies reliabilitet kan härmed en upprep-

ning av studien göras för att se om datan blir likartad (Kylén 2004). En studies reliabilitet be-

stäms av hur väl mätningarna genomförs och hur noggrant datan bearbetas. För att en kvantita-

tiv studie ska uppnå en hög reliabilitet ska mätningen genomföras likadant varje gång (Eliasson 
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2013). Vid till exempel en enkätundersökning ska alla informanter få samma information och 

instruktioner inför ifyllnad av enkäten.  

 

En studies reliabilitet ökar om svarsfrekvensen är hög. Är bortfallet stort kan vi inte längre veta 

om urvalet är tillräckligt representativt för hela populationen. Genom att undersökaren motive-

rar studien väl för deltagarna kan bortfallet minskas. Även väl utarbetade och framtagna meto-

der och frågor minskar risken för bortfall och feltolkningar (Kylén 2004). Av denna anledning 

genomfördes en mindre pilotstudie. Utefter den feedback som kom in genom pilotstudien ju-

sterades några av frågorna liksom svarsalternativ. Eliasson (2013) och Ejlertsson (2014) menar 

att reliabiliteten även kan ökas genom att variabler mäts flera gånger. Flera frågor kan ställas 

för att ge underlag till en och samma variabel. I den här studien bearbetades undersökningen av 

elevernas självupplevda hälsa på det sättet. Flera frågor kring elevernas fysiska, psykiska re-

spektive sociala hälsa ställdes för att tillsammans utgöra grunden för elevernas totala upplevda 

hälsotillstånd. Även elevernas fysiska aktivitet behandlades genom två frågor vars resultat se-

dan vägdes samman. På detta sätt stärktes studiens reliabilitet.  

 

6.7 Validitet 

En studies validitet handlar om värdet av de uppgifter som samlas in, hur väl datan speglar det 

vi avser mäta med studien (Kylén 2004). Det handlar om att undersökningen mäter det som den 

är avsedd att mäta (Eliasson 2013). När det gäller enkätundersökningar handlar det om frågans 

förmåga att mäta det som är dess syfte. Det handlar inte om utformningen av själva frågan eller 

enkäten i sig utan frågans syfte i förhållande till det som avses undersökas med frågan. Frågorna 

sätts här i relation till undersökningens syfte och den teoretiska bas som ligger till grund för 

studien och därmed utgör bakgrunden till frågorna (Ejlertsson 2014). De begrepp som ska mätas 

genom frågorna behöver därför vara tydligt definierade för att kunna operationaliseras i de fak-

tiska frågorna (Björkqvist 2012). Härmed har frågor valts ut, skapats och utformats för att kunna 

ge svar kopplade till studiens syfte och de begrepp som studien utgår från. Redan framarbetade 

frågor valdes ut för att undersöka elevernas upplevda hälsa och deras mängd fysiska aktivitet. 

Frågorna utgår från de definitioner av dessa begrepp som studien utgår ifrån. Enkätens avslu-

tande frågor utgår däremot inte från några begrepp och har arbetats fram av författaren själv. 

Dessa bearbetades dock noggrant efter pilotstudien för att dess syfte skulle uppfyllas. 
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6.8 Forskningsetik 

Forskning är en viktig aspekt för utvecklingen av samhället och individen. Samhället och dess 

medlemmar har ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på för samhället 

väsentliga frågor samt att den håller hög kvalitet. Däremot får forskningen inte bedrivas på så 

sätt att individers privatliv äventyras. Likväl får de inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Dessa krav kan sammanfattas som individskyddskravet som i 

sin tur kan konkretiseras i fyra delkrav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfi-

dentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen eller deltar i undersökningen ska 

informeras om studiens syfte. De ska informeras om deras roll i studien samt deras villkor för 

deltagande, de ska bland annat informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan under studiens gång (Vetenskapsrådet 2002). Förutsättningarna 

för studien och dess syfte kommunicerades i det informationsbrev som gick ut till lärarna på 

den berörda skolan. Likväl kommunicerades detta med eleverna muntligen såsom skriftligen i 

enkätens inledning, se bilaga 2 för enkäten. Det faktum att eleverna själva bestämmer om de 

vill delta eller inte utgör det andra allmänna kravet, samtyckeskravet. Kravet innebär att delta-

garna själva har rätten att bestämma över sin medverkan och avbryta den under studiens gång 

(ibid.). Även detta villkor kommunicerades med eleverna både muntligt och skriftligt.  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Detta krav innebär att uppgifterna kring studiens 

informanter ska behandlas med sekretess och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem (Vetenskapsrådet 2002). I denna studie samlades inga personuppgifter in, de enkätsvar 

som kom in går inte att koppla till enskilda informanter. Elevernas skola, program och klass 

framgår inte heller av det insamlade materialet. Även vilka skolor och vilka lärare som kontak-

tades är uppgifter som hemlighålls. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet och innebär 

att den data som samlas in enbart får användas för forskningsändamål. Insamlade uppgifter får 

ej användas eller lånas ut till andra syften (ibid.). Utifrån detta krav användes enbart insamlad 

empiri till föreliggande studies syfte och raderades när undersökningen var färdigställd.   
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7 Resultat 

I följande avsnitt presenteras enkätstudiens resultat. Kapitlet inleds med information kring re-

spondenterna, deras betyg i grund- och gymnasieskolan samt deras sammanlagda betygindex. 

Därefter presenteras de samband som undersökts. Samband mellan elevernas betyg och deras 

hälsa respektive fysiska aktivitet har undersökts utifrån syftet att se om det finns en relation 

mellan deras kunskaper och färdigheter från ämnet, i form av betyg, och deras hälsa och fysiska 

aktivitet. Sist redovisas de undersökta sambanden mellan elevernas betyg och huruvida de upp-

fattar att de från ämnet fått kunskaper och färdigheter som bidrar till att de gör aktiva val kring 

sin hälsa och fysiska aktivitet samt om ämnet bidragit till ett intresse för fysisk aktivitet.  

 

7.1 Respondenterna 

I studien besvarades och bearbetades totalt 161enkäter. Fördelningen mellan könen var relativt 

jämn, 54 procent av respondenterna var kvinnor, 45,3 procent var män. Resterande 0,6 procent 

uppgav sitt kön som annat. Resultatet gällande respondenternas gymnasieprogram var snedför-

delat mellan alternativen. Av deltagande elever angav 73,3 procent att de går ett högskoleför-

beredande program, 26,1 procent att de går ett yrkesförberedande program och 0,6 procent 

angav att de går ett lärlingsprogram.    

 

7.2 Betyg 

I tabell 1 redovisas respondenternas slutbetyg från grundskolans år 9 och gymnasieskolans Id-

rott och hälsa 1. Tabellen redovisar även andel elever inom respektive betygindex då betyg från 

grundskola och gymnasieskola räknats samman enligt tidigare redovisade beräkningar. Resul-

tatet visar att det i studien ingick elever som saknar betyg i Idrott och hälsa både från grund- 

och gymnasieskolan. Andelen som når upp till ett högt betyg enligt betygindex är större än de 

som når upp till medelhögt respektive lågt betygindex. Vi kan även se att majoriteten av ele-

verna når antingen medelhögt betyg eller högt betyg. 44, 1 procent av eleverna får högt betyg, 

42,9 procent medelhögt betyg, 11,8 procent lågt betyg och 1,2 procent får inget betyg enligt 

uträkning av betygindex.  
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Tabell 1 – Andel elever med respektive slutbetyg i Idrott och hälsa, övre raden grundskola år 9, nedre raden gym-

nasieskola Idrott och hälsa 1. Samt andel elever inom respektive betygindex, sammanvägt av betyg i år 9 och Idrott 

och hälsa 1 på gymnasiet. Procent (antal). N =161. 

- F E D C B A 

1,9 % (3) 1,2 % (2) 7,5 % (12) 14,3 % (23) 30,4 % (49) 26,7 % (43) 18 % (29) 

1,2 % (2) 0,6 % (1) 13,7 % (22) 23,6 % (28) 29,8 % (48) 14,3 % (23) 16,8 % (27) 

Inget betyg Lågt betyg Medelhögt betyg Högt betyg 

1,2 % (2) 11,8 % (19) 42,9 % (69) 44,1 % (71) 

 

7.3 Betyg och hälsoindex 

Mellan elevernas betygindex och hälsoindex kan ett signifikanta samband utläsas. Vi kan i ta-

bell 2 urskilja ett mönster när det gäller betyg och hälsoindex. Andel elever med högt betyg 

som når upp till en mycket god upplevd hälsa är 16,9 procent, vilket är betydligt högre än andel 

elever med medelhögt och lågt betyg. Vi kan här se ett positivt samband mellan betyg och 

hälsoindex, desto högre betygindex desto större andel som upplever sin hälsa som mycket god. 

Störst andel av de elever med högt betyg upplever dock sin hälsa som inte särskilt bra, nämligen 

32,4 procent. Dock kan det positiva sambandet ses även här, ju lägre betygindex desto större 

andel som upplever sin hälsa som inte särskilt god. Det tydligaste sambandet kan ses mellan 

lågt betygindex och inte särskilt god upplevd hälsa., här är andelen 68,4 procent. Totalt sett är 

det flest elever som upplever sin hälsa som inte särskilt god, nämligen 40,9 procent. Vi kan se 

att totala andelen elever som upplever sin hälsa som acceptabel, god och mycket god sedan 

sjunker i just den ordningen. Minst är alltså andelen elever som upplever sin hälsa som mycket 

god, 11,3 procent.  

 

Tabell 2 – Andel elever inom respektive betygindex i Idrott och hälsa, sammanvägt av betyg i år 9 och Idrott och 

hälsa 1 på gymnasiet, kopplat till självskattad hälsa i form av hälsoindex. Samband. Procent (antal). N=159. 

 Mycket god 

upplevd hälsa 

God upplevd 

hälsa 

Acceptabelt 

upplevd hälsa 

Inte särskilt 

god upplevd 

hälsa 

Högt betyg 16,9 % (12) 28,2 % (20) 22,5 % (16) 32,4 % (23) 

Medelhögt betyg 7,2 % (5) 18,8 % (13) 31,9 % (22) 42 % (29) 

Lågt betyg 5,3 % (1) 10,5 % (2) 15,8 % (3) 68,4 % (13) 

Totalt 11,3 % (18) 22 % (35) 25,8 % (41) 40,9 % (65) 

N=159 P=0,041813 
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7.4 Betyg och fysisk aktivitet 

Ett signifikant samband kan även ses mellan elevernas betygindex och nivå av fysisk aktivitet. 

Andelen som når upp till en hög nivå av fysisk aktivitet är störst bland eleverna med högt betyg, 

nämligen 64,8 procent. Av eleverna som har en låg nivå av fysisk aktivitet är andelen störst 

bland eleverna med lågt betyg, 63,2 procent. Ett positivt samband kan alltså ses även här. Att 

ha högt betyg korrelerar med en hög nivå av fysisk aktivitet precis som ett lågt betyg korrelerar 

med en låg nivå av fysisk aktivitet. Ser vi till totalen så är andelen elever som når upp till en 

hög nivå av fysisk aktivitet störst, 47,2 procent, medan andelen elever som uppger en rekom-

menderad eller låg nivå är 23,3 respektive 29,6 procent.  

 

Tabell 3 – Andel elever inom respektive betygindex i Idrott och hälsa, sammanvägt av betyg i år 9 och Idrott och 

hälsa 1 på gymnasiet, kopplat till nivå av fysisk aktivitet utifrån rekommendationerna för fysisk aktivitet. Sam-

band. Procent (antal). N=159. 

 Hög nivå av fysisk 

aktivitet 

Rekommenderad nivå 

av fysisk aktivitet 

Låg nivå av fysisk 

aktivitet 

Högt betyg 64,8 % (46) 19,7 % (14) 15,5 % (11) 

Medelhögt betyg 39,1 % (27) 26,1 % (18) 34,8 % (24) 

Lågt betyg 10,5 % (2) 26,3 % (5) 63,2 % (12) 

Totalt 47,2 % (75) 23,3 % (37) 29,6 % (47) 

N=159 P=0,000067 

 

7.5 Betyg och val kring hälsa 

Även mellan elevers betygindex och det faktum om eleverna anger att de gör aktiva val kring 

sin hälsa utifrån kunskaper och färdigheter de fått i ämnet Idrott och hälsa, kan ett signifikant 

samband ses. Elever med högt betyg uppger i större utsträckning att de gör aktiva val kring sin 

hälsa utifrån vad de lärt sig i ämnet, 70,4 procent, jämfört med elever med medelhögt betyg, 

49,3 procent, och elever med lågt betyg, 31,6 procent. Bland respondenterna var det totalt 56,6 

procent som svarade ja och 43,4 procent som svarade nej på om de gör aktiva val kring sin 

hälsa utifrån kunskaper och färdigheter från ämnet Idrott och hälsa.  
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Tabell 4 – Andel elever inom respektive betygindex i Idrott och hälsa, sammanvägt av betyg i år 9 och Idrott och 

hälsa 1 på gymnasiet, kopplat till om de svarar ja eller nej på om de gör aktiva val kring sin hälsa utifrån kunskaper 

och färdigheter de fått i ämnet Idrott och hälsa. Samband. Procent (antal). N=159. 

 Ja Nej 

Högt betyg 70,4 % (50) 29,6 % (21) 

Medelhögt betyg 49,3 % (34) 50,7 % (35) 

Lågt betyg 31,6 % (6) 68,4 % (13) 

Totalt 56,6 (90) 43,4 % (69) 

N=159 P=0,002643 

 

7.6 Betyg och val kring fysisk aktivitet 

Sambandet mellan betygindex och det faktum att eleverna anger att de gör aktiva val kring sin 

fysiska aktivitet utifrån kunskaper och färdigheter de fått i ämnet Idrott och hälsa, liknar det vi 

såg ovan. Ett statistiskt säkerställt samband kan ses mellan de båda variablerna. 71,8 procent 

av eleverna med högt betyg uppgav att de gör aktiva val kring sin fysiska aktivitet utifrån vad 

de lärt sig i ämnet Idrott och hälsa. Andelen som uppger detta minskar i takt med lägre betyg-

index. Störst andel, 78,9 procent, av de som uppger att de inte gör aktiva val kring sin fysiska 

aktivitet utifrån kunskaper och färdigheter från ämnet finns bland eleverna med lågt betygindex. 

Totalt sett svarade 54,1 procent av respondenterna att de gör aktiva val kring sin fysiska akti-

vitet utifrån vad de lärt sig i ämnet, medan 45,9 procent uppger att de inte gör det.  

 

Tabell 5 – Andel elever inom respektive betygindex i Idrott och hälsa, sammanvägt av betyg i år 9 och Idrott och 

hälsa 1 på gymnasiet, kopplat till om de svarar ja eller nej på om de gör aktiva val kring sin fysiska aktivitet utifrån 

kunskaper och färdigheter de fått i ämnet Idrott och hälsa. Samband. Procent (antal). N=159. 

 Ja Nej 

Högt betyg 71,8 % (51) 28,3 % (20) 

Medelhögt betyg 44,9 % (31) 55,1 % (38) 

Lågt betyg 21,1 % (4) 78,9 % (15) 

Totalt 54,1 % (86) 45,9 % (73) 

N=159 P=0,000053 

 

7.7 Betyg och ämnets inverkan på intresse 

När det gäller samband mellan elevers betygindex och om de upplever att ämnet bidragit till ett 

intresse för att vara fysiskt aktiv kan inga statistiskt säkerställda samband ses. Andelen som 
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angav att ämnet bidragit till ett intresse är något större för alla tre betygindex liksom totalen 

jämfört med de som angav att ämnet inte bidragit till ett intresse. Totalt sett angav 54,7 procent 

att upplevelser från Idrott och hälsa bidragit till ett intresse för att vara fysiskt aktiv, medan 45,3 

procent angav att så inte är fallet.  

Tabell 6 – Andel elever inom respektive betygindex i Idrott och hälsa, sammanvägt av betyg i år 9 och Idrott och 

hälsa 1 på gymnasiet, kopplat till om de svarat ja eller nej på om upplevelser från ämnet bidragit till att de utvecklat 

ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Samband. Procent (antal). N=159. 

 Ja Nej 

Högt betyg 54,9 % (39) 45,1 % (32) 

Medelhögt betyg 53,6 % (37) 46,4 % (32) 

Lågt betyg 57,9 % (11) 42,1 % (8) 

Totalt 54,7 % (87) 45,3 % (72) 

N=159 P=0,945517 

 

7.8 Sammanfattning 

Statistiskt säkerställda samband kan ses mellan både betyg och upplevd hälsa samt betyg och 

nivå av fysisk aktivitet. Ett positivt samband mellan betyg och upplevd hälsa kan ses där ele-

verna med högt betyg anger en mycket god hälsa i större utsträckning än eleverna med medel-

högt och lågt betyg medan eleverna med lågt betyg anger en inte särskilt god upplevd hälsa i 

större utsträckning än övriga elever. Ett positivt samband kan även ses mellan betyg och nivå 

av fysisk aktivitet. Att ha högt betyg korrelerar med en hög nivå av fysisk aktivitet medan ett 

lågt betyg korrelerar med en låg nivå av fysisk aktivitet. 

 

De statistiskt säkerställda samband som kan ses mellan betyg och om eleverna anger att de gör 

aktiva val kring sin hälsa respektive fysiska aktivitet utifrån kunskaper och färdigheter från 

ämnet, liknar varandra. Eleverna med högt betyg anger i högre grad att de gör aktiva val medan 

eleverna med lågt betyg i högre grad anger att de inte gör aktiva val utifrån vad de lärt i ämnet. 

Hos eleverna med medelhögt betyg är fördelningen relativt jämn mellan de båda svarsalterna-

tiven, både när det gäller hälsa och fysisk aktivitet. Mellan betyg och om eleverna anger att 

ämnet Idrott och hälsa bidragit till ett intresse för fysisk aktivitet kunde inga signifikanta sam-

band ses. Oavsett betygindex anger strax över hälften av eleverna att ämnet bidragit till ett 

intresse.   
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8 Analys 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat utifrån de teoretiska perspektiv som valts. De sam-

band studien funnit diskuteras först utifrån ett kultursociologiskt perspektiv där begreppen ha-

bitus, kapital och smak utgör grunden. Resultaten diskuteras sedan utifrån läroplansteori i form 

av läroplanens tre arenor samt ramfaktorteori.  

 

8.1 Resultaten ur ett kultursociologiskt perspektiv 

Enligt det kultursociologiska perspektivet gör vi människor till stor del våra val utifrån vår 

historia, trots våra till synes helt fria val (Bourdieu 1992; se även Larsson 2009). De erfaren-

heter, upplevelser och lärdomar vi får med oss från vår uppväxt, däribland skolgången, påverkar 

våra val senare i livet (Broady 1991; Engström 2010). Denna studie presenterar signifikanta 

samband mellan betyg i ämnet Idrott och hälsa och självskattad hälsa respektive nivå av fysisk 

aktivitet. Att ha ett högt betyg i ämnet korrelerar alltså med en hög självskattad hälsa och en 

hög självskattad nivå av fysisk aktivitet. Ur ett kultursociologiskt perspektiv kan dessa resultat 

tolkas som att eleverna med högt betyg, i större utsträckning än eleverna med medelhögt och 

lågt betyg, utvecklat en habitus med kunskaper, färdigheter, vanor och värderingar kring hälsa 

och fysisk aktivitet vilket inverkar på deras förmåga att påverka sin hälsa och fysiska aktivitet. 

Begreppet habitus ses i det kultursociologiska perspektivet som ett system av vanor och dispo-

sitioner som påverkar hur vi tänker, uppfattar, värderar och orienterar oss i omvärlden (Broady 

1991; Engström 2010). Vår habitus styr vårt tänkande och våra handlingar (Engström 2010).  

 

Vi är som mest formbara och mottagliga för intryck under barndomen vilket inverkar på for-

mandet av habitus (Engström 2010). Skolan är en stor del av barn och ungas liv vilket gör att 

det här finns en möjlighet att påverka deras habitus. Sett ur ett samhällsperspektiv vill vi i sko-

lan skapa samhällsmedborgare med lust att röra på sig samt kunskaper och färdigheter som gör 

att de kan ta ansvar för sin hälsa och fysiska aktivitet för att främja ett friskt och hälsosamt liv. 

Ovan nämnda samband mellan betyg och hälsa samt fysisk aktivitet stärks av det faktum att 

elever med högt betyg, i större utsträckning än elever med medelhögt och lågt betyg, anger att 

de gör aktiva val kring sin hälsa och fysiska aktivitet utifrån kunskaper och färdigheter de fått 
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från ämnet. Studien presenterar nämligen även statistiskt säkerställda samband mellan elever-

nas betyg och om de anger att de gör aktiva val kring sin hälsa respektive fysiska aktivitet 

utifrån kunskaper och färdigheter från ämnet Idrott och hälsa. Att ha ett högt betyg korrelerar 

med att ange att man gör aktiva val utifrån vad som lärts från ämnet medan ett lågt betyg kor-

relerar med att ange att man inte gör så. Genom uppväxten och skolgången har eleverna med 

högt betyg, i högre grad än övriga elever, format en habitus som värderar och prioriterar hälso-

samma vanor och fysisk aktivitet.  

 

Genom att utveckla kunskaper och färdigheter i ämnet Idrott och hälsa kan vi tänka att elever 

utvecklar sitt kapital. Inom det kultursociologiska perspektivet innebär kapital tillgångar, resur-

ser eller värden (Broady 1991) som påverkar ens status, makt eller anseende i en viss praktik. 

Det samlade kapitalet relateras till övriga individers i den givna praktiken (Engström 2010), hur 

kapitalet värderas beror på miljö och sammanhang och vad som där erkänns värde. Ett exempel 

är att lärares värdering av tillgångar styr vilka elever som i ämnet ses som begåvade och duktiga. 

Lärarens värdering beror i sin tur på dennes habitus och kapital (Broady 1991). I ämnet Idrott 

och hälsa ska motoriska och kroppsliga förmågor utvecklas liksom kunskaper, vilka i ämnes-

praktiken kan fungera som symboliskt kapital. Symboliskt kapital är det kapital som tillskrivs 

värde i en given kontext (Bourdieu 1995; Broady 1991). Detta kapital kan påverka elevernas 

vilja, lust och förmåga att påverka sin hälsa och fysiska aktivitet.  

 

Eleverna som når de högre betygen kan tänkas ha ett högre symboliskt kapital i ämnet Idrott 

och hälsa än eleverna med medelhögt och lågt betyg, vilket i fortsättningen påverkar deras va-

nor och val kring hälsa och fysisk aktivitet. Det kapital som i ämnet Idrott och hälsa värderas 

som symboliskt kan tänkas ligga nära det som även värderas högt i praktiker inom hälsa och 

fysisk aktivitet utanför skolan. En form av kapital som kan vara av betydelse i ämnet och lik-

nande miljöer är fysisk kapital, alltså kroppsliga fysiska egenskaper (Bourdieu 1995). Vi kan 

härmed ponera att elever som upplever att de har ett välutvecklat kapital när det gäller ämnet 

Idrott och hälsa därför känner sig mer bekväma och lustfyllda i miljöer kopplade till hälsa och 

fysisk aktivitet även utanför skolan. Kapitalet fungerar här som tillgångar och resurser som 

påverkar möjligheterna att hantera och verka i dessa miljöer.   

 

Utifrån resultaten och det kultursociologiska begreppet smak kan eleverna med högt betyg i 

högre grad tänkas ha en smak för fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande aktiviteter. Smak 

kan ses som en markör för en grupp vi tillhör eller en praktik vi verkar inom. Att uttrycka smak 
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eller skillnader i smak innebär att markera tillhörighet liksom att visa tycke för något. Det kan 

handla om smak för olika former av motion, fysisk aktivitet, hälsovanor och så vidare (Bourdieu 

1995; se även Larsson 2009). Studiens resultat kring samband mellan betyg och upplevd hälsa 

samt fysisk aktivitet kan tolkas som att eleverna med högt betyg i större utsträckning har smak 

för fysisk aktivitet och hälsofrämjande aktiviteter jämfört med eleverna med medelhögt och 

lågt betyg.  

 

Tolkning av resultaten utifrån begreppet smak styrks dock inte av studiens undersökning kring 

om eleverna uppfattar att ämnet bidragit till ett intresse för fysisk aktivitet. Inga statistiskt sä-

kerställda samband kunde i studien ses mellan betyg och om eleverna upplever att ämnet Idrott 

och hälsa har bidragit till en utveckling av intresse för fysisk aktivitet. Oavsett betyg angav 

strax över hälften att upplevelser från ämnet bidragit till ett intresse. Uppmärksammas kan dock 

göras att denna andel elever var störst bland eleverna med lågt betyg. Tre procentenheter fler 

elever med lågt betyg upplever att ämnet bidragit till ett intresse jämfört med eleverna med högt 

betyg. Studien visar att elevernas betyg inte korrelerar med deras uppfattning kring om upple-

velser från ämnet bidragit till ett intresse för att vara fysiskt aktiv. Utifrån ett kultursociologiskt 

perspektiv kan vi säga att resultaten i denna studie inte visar på ett samband mellan betyg och 

om eleverna anser att ämnet bidragit till en smak för fysisk aktivitet.  

 

8.2 Resultaten och läroplansteori 

Att elever med högt betyg skattar sin hälsa som mycket god och är fysiskt aktiva i större ut-

sträckning än elever med medelhögt och lågt betyg kan ses som att undervisningen i ämnet 

följer läroplanen. Betyget ska spegla elevers kunskaper och färdigheter i ämnet Idrott och hälsa, 

bland annat när det gäller kunskaper och förmågor kring hur man tar hand om sin hälsa genom 

livet och hur man tar ansvar för sin egna fysiska träning. De högre betygen ska innebära att 

kunskaperna är djupare och av högre kvalitet vilket innebär att förmågan att ta hand om sin 

hälsa och fysiska aktivitet är mer utvecklad. Den undervisning som skrivs fram i läroplanen är 

då även den som formuleras och praktiseras genom transformeringsarenan och realiseringsare-

nan.  

 

Sambanden mellan elevernas betyg och om de gör aktiva val kring sin hälsa samt fysiska akti-

vitet utifrån vad de lärt sig i ämnet kan även de tolkas som att undervisningen följer läroplanen. 

Eleverna med högt betyg, och därmed mer utvecklade kunskaper och färdigheter, uppger i 
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högre grad att de använder dessa kunskaper när det gäller hälsa och fysisk aktivitet. Djupare 

och mer utvecklad kunskap kan tänkas ge en ökad förmåga att omvandla dessa till praktiska 

handlingar. 

 

Vad som talar emot det ovan sagda är resultaten kring den totala andelen elever som uppger att 

de gör aktiva val kring sin hälsa och fysiska aktivitet utifrån lärdomar från ämnet. När det gäller 

hälsa är andelen 56,6 procent och fysisk aktivitet 54,1 procent. Det är enbart strax över hälften 

som uppger att de gör aktiva val utifrån kunskaper och färdigheter från ämnet. Detta innebär 

att strax under hälften av eleverna menar att de inte gör val kring sin hälsa och fysiska aktivitet 

utifrån vad de lärt i ämnet. Dessa elever har alltså inte lyckats nås i tillräcklig grad i undervis-

ningen för att de ska uppleva att de tillgodogjort sig kunskaper och färdigheter som de införlivar 

i aktiva handlingar. Det kan tyda på någon form av brist i transformeringsarenan eller reali-

seringsarenan. Kanske har lärarna inte lyckats välja innehåll och metoder för att möta elevernas 

olika behov. Kanske har lärarnas erfarenheter och kunnande brustit genom att inte lyckas prak-

tisera läroplanen i tillräckligt hög grad. I svagt avgränsade och inramade ämnen, likt Idrott och 

hälsa, blir lärarens erfarenheter och kunnande av stor vikt. Lärarens livshistoria, yrkeserfarenhet 

och utbildning får stor betydelse för hur läroplanen tolkas och praktiseras. En kompetent lärare 

anpassar innehåll och metoder utefter individer och gruppers behov (Linde 2012). Med ett kul-

tursociologiskt perspektiv skulle det kunna uttryckas att lärarens habitus, kapital och smak till 

stor del blir avgörande för vilken undervisning som bedrivs och vad som värderas högt respek-

tive lågt inom ämnet. 

 

Även när det gäller elevernas uppfattning av om ämnet bidragit till intresse för fysisk aktivitet 

är det strax över hälften som uppger att ämnet bidragit till ett intresse, medan strax under hälften 

uppger att ämnet inte gjort så. Ännu ett resultat från studien som tyder på att ämnet misslyckats 

att leva upp till några av sina långsiktiga mål. Att strax under hälften av eleverna inte lyckats 

nås kan inte ses som ett lyckat resultat för ämnet. 

 

Utifrån ramfaktorteorin kan en förklaring till ovan beskrivna misslyckanden vara att lärare inte 

haft de rätta förutsättningarna för att få ämnet att leva upp till sina syften och lyckas möta alla 

elever. Enligt teorin påverkar ramar eller olika faktorer möjligheten att genomföra undervis-

ning. Det kan handla om resursfördelning, gruppstorlek, planeringstid, tillgång till olika red-

skap och material och så vidare. Detta är faktorer som påverkar lärares möjlighet att genomföra 
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undervisning och undervisningen kan behöva anpassas efter dessa ramar (Lundgren 2014). Lar-

sson (2014) menar till och med att lärare i större utsträckning tvingas anpassa sin undervisning 

efter ramfaktorerna än vad som faktiskt anses vara den bästa undervisningen eller vad som 

skrivs fram i läroplanen. Lärares möjlighet att bedriva undervisning som möter så många elever 

som möjligt påverkas alltså inte enbart av hens kunskaper, erfarenheter och förmågor, även de 

ramfaktorer som omger undervisningen påverkar i stor grad. Att möta elevgrupper med indivi-

ders olika behov är en stor utmaning som bland annat kräver att läraren har möjlighet att lägga 

tillräckligt med tid på att planera sin undervisning så att den möter så många elever och olika 

behov som möjligt. Det faktum att enbart strax över hälften av eleverna upplever att de använ-

der kunskaper och färdigheter från ämnet när det gäller val kring sin hälsa och fysiska aktivitet, 

samt att ämnet bidragit till ett intresse för fysisk aktivitet, kan alltså vara en effekt av att lärarna 

tvingats anpassa sin undervisning utifrån ramfaktorer snarare än läroplanen och vad läraren 

anser skulle vara en bra undervisning.   

 

8.3 Sammanfattning 

De samband som i studien kan utläsas mellan betyg och självskattad hälsa samt fysisk aktivitet 

tyder på att högt betyg korrelerar med en habitus med smak för hälsosamma vanor och fysisk 

aktivitet. Att eleverna med högre betyg i större grad uppger att de gör val utifrån de kunskaper 

och färdigheter de fått i ämnet tyder också på att samma elever utvecklat en habitus med mer 

smak för hälsa och fysisk aktivitet. Trots dessa resultat kunde inga signifikanta samband ses 

mellan betyg och uppfattningen kring om ämnet bidragit till ett intresse för fysisk aktivitet. 

Några samband mellan betyg och om ämnet bidragit till utveckling av smak för fysisk aktivitet 

kunde studien alltså inte visa. De högre betygen kan även tolkas korrelera med ett utvecklat 

symboliskt kapital när det gäller ämnet Idrott och hälsa liksom praktiker utanför skolan kopp-

lade till hälsa och fysisk aktivitet. Dessa elever kan i och med sitt kapital tänkas ha mer välut-

vecklade resurser för att verka i och hantera dessa praktiker.  

 

De samband som i studien kunde påvisas tyder på att undervisningen i Idrott och hälsa följer 

läroplanen. Eleverna med de högre betygen förväntas ha mer utvecklade kunskaper och färdig-

heter vilket påverkar deras förutsättningar att omvandla dessa till praktiska handlingar. Prak-

tiska handlingar i form av hälsosamma val och fysisk träning. Läraren lyckas då transformera 

och realisera den läroplan som tagits fram i formuleringsarenan.  
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Det faktum att strax under hälften av eleverna anger att de inte gör aktiva val kring sin hälsa 

och fysiska aktivitet utifrån vad de lärt i ämnet samt att undervisningen inte bidragit till ett 

intresse för att vara fysiskt aktiv, kan dock tolkas som att undervisningen inte lyckas följa läro-

planen när det gäller dessa långsiktiga mål. En förklaring kan utifrån ramfaktorteorin vara att 

lärare inte får de förutsättningar som behövs för att genomföra en lyckad undervisning. Men 

även förmågan att transformera och realisera läroplanen samt lärares habitus, kapital och smak 

har alla en inverkan på den undervisning som praktiseras. Beroende på de val som görs kring 

innehåll, metoder och genomförande har undervisningen olika förutsättningar att möta eleverna 

och dess olika behov.  
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9 Diskussion 

I följande kapitel presenteras en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras utifrån tidi-

gare kapitel. Därefter följer en metoddiskussion där resonemang kring studiens metod och ar-

betssätt förs utifrån erfarenheter av arbetet med studien. Kapitlet och hela uppsatsen avrundas 

med en avslutande diskussion.  

 

9.1 Resultatdiskussion 

Genom skolgången ska barn och unga utvecklas och förberedas för att möta livet efter skolan 

(Skolverket 2011b). Hänsyn ska tas till elevers olika behov och undervisningen ska sträva mot 

att uppväga de skillnader som finns i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 

(SFS 2010:800), likvärdigheten ska främjas. Ämnet lider dock till viss del fortfarande av sin 

historia där undervisningen inte förknippats med lärande (Nyberg 2014) och bedömning har 

skett på felaktiga grunder (Redelius, Fagrell & Larsson 2009; Svennberg, Meckbach & Rede-

lius 2014). Detta är aspekter som påverkar ämnets likvärdighet och dess förutsättningar att för-

verkliga de syften och mål som skrivs fram i styrdokument och skollag.  

 

Vi kan genom tidigare forskning konstatera att upplevelse av hälsa och att vara fysiskt aktiv 

inte är jämlikt. Kön, utbildning och ålder är exempel på faktorer som spelar in på individers 

hälsa och fysiska aktivitet. Skolan har en viktig uppgift i att motverka dessa ojämlikheter. Sko-

lans och ämnet Idrott och hälsas uppgift att utveckla individer som kan ta ansvar och göra aktiva 

val för sin hälsa och fysiska aktivitet (Skolverket 2019c; 2011b) är av stor vikt i dagens sam-

hälle där vi ofta möts av alarmerande rapporter kring barn och ungas samt vuxnas hälsa och 

fysiska aktivitet (se tillexempel Folkhälsomyndigheten 2019b; Guthold et al. 2019; WHO 

2018). Denna studie har därför undersökt om ämnet Idrott och hälsa lever upp till syftena att 

utveckla elevers intresse för fysisk aktivitet liksom deras kunskaper och färdigheter i och om 

hälsa och fysisk aktivitet så de kan ta ansvar för sin hälsa respektive fysiska aktivitet genom 

livet. En uppgift som kan tänkas ha en avgörande roll för att öka hälsan och den fysiska aktivi-

teten i samhället, men även jämna ut de skillnader som finns i förutsättningar för hälsa och 

fysisk aktivitet mellan olika grupper.  
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9.1.1 Uppfyller ämnet sina syften? 

Idrott och hälsa är ett kunskapsämne (Skolverket 2011a; u.å.) vars övergripande syfte är att 

utveckla elever så de kan ta ansvar för sin hälsa och fysiska aktivitet ur ett livslångt perspektiv, 

liksom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiv (Skolverket 2019c; 2011b). Eleverna ska 

bli bedömda på kunskaper och färdigheter kring hälsa, fysisk aktivitet och livsstil (Skolverket 

2011a). Studiens resultat visar att elever med högt betyg i större grad skattar sin hälsa som 

mycket god och är mer fysiskt aktiva än elever med medelhögt och lågt betyg. Resultat som 

kan tolkas som att ämnet lever upp till syftena att utveckla elevers förmåga att ta ansvar för sin 

hälsa respektive fysiska aktivitet. Att elevers självuppskattade hälsa och fysiska aktivitet är 

högre hos elever med högt betyg kan vara ett resultat av mer utvecklade kunskaper och färdig-

heter. De olika betygsstegen ska nämligen innebära en kvalitetsskillnad på kunskaperna (Skol-

verket u.å.), vilka kan innebära mer eller mindre utvecklade möjligheter att ta hand om sin hälsa 

och fysiska aktivitet. Härmed kan resultaten tolkas som att undervisningen följer läroplanen, 

läraren lyckas genom transformeringsarenan och realiseringsarenan praktisera det som skrivs 

fram i läroplanen.  

 

Även resultaten som visar på samband mellan elevers betyg och om de gör aktiva val kring sin 

hälsa och fysiska aktivitet utifrån vad de lärt sig i ämnet kan tolkas som att undervisningen lever 

upp till syftena att utveckla elevernas förmåga att ta ansvar för sin hälsa respektive fysiska 

aktivitet. Att ha djupare och mer utvecklade kunskaper kan tänkas öka förmågan att omvandla 

dessa till praktiska handlingar. Att studiens resultat tyder på att undervisningen harmonierar 

med läroplanen stämmer överens med forskning som visat på positiva effekter på undervis-

ningen efter införandet av Lgr 11 och Lgy 11. Jämfört med tidigare har teoretisk kunskap nu 

fått mer utrymme, bedömningar har i högre grad baserats på kunskapskraven och blivit mer 

nyanserade och rättvisa (Seger 2014; Svennberg 2017). Kopplingen mellan undervisning och 

styrdokument har blivit tydligare vilket gynnat likvärdigheten (Skolinspektionen 2018). Även 

det faktum att pojkar inte längre har högre betyg än flickor i ämnet tyder på en förändring som 

gynnat likvärdigheten. Flickorna är nu ikapp och delvis förbi, vilket stämmer mer överens med 

betygsfördelningen i skolans övriga ämnen (Skolverket 2019a; 2019b). Ett faktum som kan 

tolkas som att undervisningen nu följer styrdokumenten i större utsträckning än tidigare.  

 

Studiens resultat kan dock även tolkas som att undervisningen i Idrott och hälsa inte lyckas med 

att följa läroplanen och uppfylla sina syften. Det icke-samband som i resultaten kan ses mellan 
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elevers betyg och om de uppger att upplevelser från ämnet bidragit till ett intresse för fysisk 

aktivitet är illavarslande. Det är tydligt att en stor andel elever, oavsett betygsnivå, anser att 

ämnet inte lyckas leva upp till ett av sina viktigaste övergripande syften. Tillsammans med det 

faktum att endast strax över hälften av eleverna uppger att de gör aktiva val kring sin hälsa och 

fysiska aktivitet utifrån vad de lärt i ämnet tyder resultaten på att undervisningen misslyckats 

med att möta en stor andel av eleverna. Ämnet har misslyckats med att ge dessa elever tillräck-

liga kunskaper, färdigheter och intresse för att göra aktiva val kring sin hälsa och fysiska akti-

vitet. Dessa resultat kan tolkas som att undervisningen liknar den traditionella där varken lärare 

eller elever förknippat ämnet med lärande (Nyberg 2014) och där kunskapsutveckling inte varit 

i fokus (Ängmo 2018). Traditionellt sett har lärarna genom transformeringsarenan och reali-

seringsarenan inte lyckats praktisera det som skrivits fram i läroplanen. Anledningarna till detta 

kan vara flera. I ett ämne som Idrott och hälsa, som är svagt avgränsat och inramat, får lärarens 

erfarenheter och kunnande en avgörande roll (Linde 2012). Hur läroplanen tolkas och praktise-

ras beror till stor del på lärarens habitus, vilket kapital hen tillskriver värde och lärarens smak 

för olika innehåll. Larsson (2009) skriver att de som väljer att utbilda sig till lärare i Idrott och 

hälsa generellt sett har breda erfarenheter av idrottsrörelsen. Yrket väljs i många fall på grund 

av ett idrottsligt intresse och förhoppningen om ett aktivt liv som lärare i Idrott och hälsa. Am-

bitioner om att vara en bra pedagog utmärker inte studenterna. Ett faktum som kan komma att 

påverka lärares kompetens när det gäller att anpassa undervisningens innehåll och undervis-

ningsmetoder för att möta individers och gruppers olika behov.  

 

Även ramar och faktorer som påverkar lärarens förutsättningar att bedriva undervisning kan 

bidra till att undervisningen i ämnet brister. Orsaker till att ämnet misslyckas med att möta strax 

under hälften av eleverna, när det gäller studiens undersökta syften, kan studeras utifrån ram-

faktorteorin. De ramar som omger undervisningen kan tänkas ha en stor inverkan på ämnet 

Idrott och hälsa. Gruppstorlek, tillgång till olika redskap och utrustning, storlek på idrottshall, 

utemiljö, planeringstid, undervisningstid och så vidare påverkar. Lärare i Idrott och hälsa kan i 

relativt stor utsträckning, som Larsson (2014) uttrycker det, tvingas anpassa undervisningen 

efter ramfaktorer i större utsträckning än efter vad som anses vara den bästa undervisningen 

och vad som skrivs fram i läroplanen. Regeringens beslut om att Idrott och hälsa hösten 2019 

fick 100 fler undervisningstimmar tilldelade för grundskolans senare del (Regeringskansliet 

2017; Skolverket 2018c) kan dock ses som en utveckling i lärares förutsättningar att bedriva en 

undervisning som möter alla. Fler undervisningstimmar är däremot ingen garanti för bättre för-

utsättningar, fler timmar kan även innebära mer av samma. Mer undervisningstid ökar dock 
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ämnets potential för mer varierat innehåll, en mer nyanserad bedömning och bättre förutsätt-

ningar att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter, om timmarna används på rätt sätt.    

 

9.1.2 Alternativ förklaring 

Sambandet mellan elevers betyg och deras hälsa samt fysiska aktivitet kan enligt det kulturso-

ciologiska perspektivet tolkas som att elever med högt betyg utvecklat en habitus med kun-

skaper, färdigheter, vanor och värderingar som inverkar på deras förmåga att påverka sin hälsa 

och fysiska aktivitet. En habitus med kapital som i ämnet Idrott och hälsa värderas som sym-

boliskt och därmed skattas högt vid betygsättning samt fungerar som tillgångar och resurser att 

använda i miljöer kopplade till hälsa och fysisk aktivitet även utanför skolan. Denna habitus 

kan även tänkas innefatta smak för fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande aktiviteter. Denna 

tolkning stärks av resultaten som visar samband mellan elevers betyg och om de uppger att de 

gör aktiva val kring sin hälsa respektive fysiska aktivitet utifrån kunskaper och färdigheter från 

ämnet. Högt betyg korrelerar med att i högre grad uppge att man gör dessa aktiva val. Följer 

undervisningen läroplan samt kurs- och ämnesplan till punkt och pricka, bör detta samband 

vara tydligt. Elevernas betyg motsvarar då dess habitus med kunskaper, färdigheter och intresse 

för hälsa och fysisk aktivitet. Att undervisningen minutiöst ska lyckas med allt i läroplanen och 

lyckas möta alla elever utifrån denna kan dock ses som en utopi. Om denna utopi vore verklig-

het skulle alla elever uppge att ämnet bidragit till ett intresse för fysisk aktivitet och att de gör 

aktiva val kring sin hälsa och fysiska aktivitet utifrån vad de lärt sig i ämnet. Att försöka nå 

utopin måste ändock utgöra målet vid planering och genomförande av undervisning.   

 

Sambanden kan dock, utifrån de traditioner som finns i ämnet Idrott och hälsa, förklaras på ett 

annat sätt. Som tidigare nämnts har bedömning i Idrott och hälsa traditionellt sett skett på fel-

aktiga grunder och sambandet mellan vad som bedömts och kurs- och ämnesplan har varit svagt 

(Redelius, Fagrell & Larsson 2009; Svennberg, Meckbach& Redelius 2014). Bedömningarna 

har många gånger grundats på kvantitativa idrottsliga prestationer vilket i sin tur inneburit att 

kondition och styrka implicit bedömts (Svennberg 2017). Detta innebär att elevernas fysiska 

kapital, i form av fysiskt kroppsliga egenskaper, är det som tillskrivits värde och till stor del 

legat till grund för bedömningen istället för kvalitativa kunskaper och färdigheter. Det fysiska 

kapitalet är det lärarna värderat som symboliskt kapital. Sambanden, som i resultatet kan ses 

mellan elevers betyg och hälsa samt fysisk aktivitet, likväl sambanden mellan betyg och om 

eleverna uppger att de gör aktiva val kring sin hälsa och fysiska aktivitet utifrån vad de lärt i 
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ämnet, kan alltså även förklaras med hjälp av ämnets tradition. Sambanden är inte enbart rim-

liga då undervisningen följer läroplanen och når upp till dess syften, utan även då undervis-

ningen följer traditionen. Istället för att eleverna bedöms utifrån det kapital de utvecklat genom 

en väl fungerande undervisning i ämnet, bedöms de utifrån det fysiska kapital de många gånger 

bär med sig sedan tidigare.   

 

Följer undervisningen ämnets tradition blir sambanden inte ett resultat av att ämnet når sina 

syften i att ge elever kunskaper och färdigheter som gör att de kan göra aktiva val kring sin 

hälsa respektive fysiska aktivitet genom livet. Sambanden blir då istället ett resultat av att ele-

vernas tidigare erfarenheter av idrott och fysisk aktivitet blir avgörande för elevernas betyg. Att 

eleverna med högt betyg i större utsträckning upplever sin hälsa som god och är mer fysiskt 

aktiva blir då istället ett samband där betyget är ett resultat av elevernas habitus som till stor 

del utvecklats genom idrottsliga erfarenheter från fritiden. Tidigare forskning visar ett samband 

mellan deltagande i föreningsidrott samt fysisk aktivitet på fritiden och de högre betygen i Idrott 

och hälsa (Engström 2004; Eriksson et al. 2005; Thedin Jakobsson et al. 2012). Att ett sådant 

samband finns är egentligen inte alarmerande på något sätt. Barn och unga som är fysiskt aktiva 

och deltar i idrott och fysisk aktivitet på fritiden utvecklar sin kroppsliga förmåga och rörelse-

kvaliteter som är en del av det som ska bedömas i ämnet. Det får dock inte bli som traditionen 

visar, att det enbart är fysiska och praktiska aspekter som bedöms. Bedömningen ska vara mer 

nyanserad än så och de elever som saknar breda erfarenheter från fritiden måste ges möjlighet 

att utveckla sina praktiska färdigheter i undervisningen. Undervisningen ska präglas av ett lä-

rande där kvalitativa aspekter av kunskap och praktiska färdigheter ligger till grund för bedöm-

ningen.  

 

9.1.3 Jämlika villkor? 

De positiva samband som i studien kunde utläsas mellan elevers betyg och självskattad hälsa 

samt fysisk aktivitet stämmer överens med den tidigare forskning som presenterats kring skol-

resultat kopplat till hälsa och fysisk aktivitet. Ingen tidigare forskning hittades dock när det 

gäller betyg i ämnet Idrott och hälsa kopplat till hälsa. Forskning visar däremot att hälsan och 

dess förutsättningar ökar i takt med utbildningsnivå. Även i yngre år kan ett samband ses då 

svaga skolresultat i årskurs 9 innebär större risk för nedsatt hälsa i vuxen ålder (Folkhälsomyn-
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digheten 2015). Samband kan även ses mellan skolmisslyckande och psykisk ohälsa. Fak-

torerna påverkar enligt Gustafsson et al. (2010) ömsesidigt varandra, skolmisslyckande leder 

till psykisk ohälsa och tvärtom.  

 

Tidigare forskning har däremot hittats där samband mellan betyg i Idrott och hälsa och fysisk 

aktivitet undersökts. Engström (2004) visade i sin studie att elever med de högsta betygen i stor 

utsträckning skattade sin hälsa som mycket hög eller hög medan de elever som istället var mer 

fysiskt inaktiva kännetecknades av de lägre betygen i Idrott och hälsa. Dessa resultat överens-

stämmer med det samband som i föreliggande studie kunde ses mellan betyg och fysisk aktivi-

tet. Engström (2010) visade i en annan studie resultat som är högst aktuella för denna studie. 

Här visades samband mellan de högre betygen i idrottsämnet och motion i medelåldern. Eng-

ström undersökte här informanternas habitus och kom fram till att det fanns ett tydligt samband 

mellan habitus med smak för motion och motionsutövning i medelåldern, en habitus som be-

räknades av informantens betyg i idrottsämnet och bredden av idrottsliga erfarenheter i ungdo-

men. Resultaten från föreliggande studie stämmer väl överens med dem Engström presenterar. 

Elever med högt betyg från ämnet är mer fysiskt aktiva än elever med lägre betyg och utifrån 

Engströms resultat finns denna skillnad att se även senare i livet. Här ser vi tydligt hur erfaren-

heter, upplevelser och lärdomar från vår uppväxt påverkar våra val och vanor senare i livet. 

Utifrån ett kultursociologiskt perspektiv är det av stor vikt att ämnet Idrott och hälsa lyckas 

med att möta alla elever oavsett tidigare erfarenheter, för att kompensera för det de inte fått 

med sig sedan tidigare.  

 

Villkor för att uppleva hälsa, vara fysiskt aktiv och lyckas i skolan är dock inte jämlika. Ett 

positivt samband kan i hög grad ses när det gäller hälsa och fysisk aktivitet bland vuxna och 

utbildningsbakgrund respektive socioekonomiska faktorer (Folkhälsomyndigheten 2019c; 

Engström 2008, 2010, 2011; Ekblom-Bak 2011). Även när det gäller unga finns tydliga socio-

ekonomiska skillnader där betydligt fler barn och unga till föräldrar med hög socioekonomisk 

status uppger att de når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet, jämfört med barn och 

unga till föräldrar med låg socioekonomisk status (Statens folkhälsoinstitut 2011). Föräldrarnas 

utbildningsbakgrund spelar även roll när det gäller vilka elever som når de högre betygen (Skol-

verket 2019b) och är den faktor som har störst inverkan på elevers betyg i Idrott och hälsa 

(Larsson et al. 2010). Tidigare forskning visar tydligt att alla tre undersökta delar i denna studie, 

korrelerar med socioekonomiska faktorer. God hälsa, hög fysisk aktivitet och högt betyg i Idrott 

och hälsa har alla ett positivt samband med socioekonomiska faktorer. Vi kan således ponera 
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att sannolikheten att eleverna som i studien har högt betyg, skattar sin hälsa som god samt är 

fysiskt aktiva i hög grad har en hög socioekonomisk status. 

 

Engström (2011) menar dock att utbildningsbakgrund inte behöver vara avgörande när det gäl-

ler fysisk aktivitet. De som trots låg utbildning, för det är ej vanligt, har utvecklat en smak för 

att vara fysiskt aktiv kännetecknas av breda idrottsliga erfarenheter och högt betyg i idrottsäm-

net alternativt en välutvecklad smak för utevistelse och naturmöte. Att genom skolgången på-

verka elevernas intresse och smak för olika former av fysisk aktivitet kan härmed tänkas ha en 

inverkan på elevernas framtida motionsvanor. Trots att det i Engströms studie inte var vanligt 

så fanns det individer som gick mot strömmen och var fysiskt aktiva i medelåldern även om 

deras utbildningsbakgrund var låg. En habitus format i unga år med breda erfarenheter från 

idrott och fysisk aktivitet alternativt smak för utevistelse och naturmöte kan alltså till viss del 

motverka de ojämlika villkor som utbildningsbakgrund ger. När vi tolkar föreliggande studies 

resultat som att ämnet följer läroplanen och uppfyller de syften som i denna studie undersökts, 

kan vi säga att undervisningen bidrar till denna utveckling av habitus. Tolkningen innebär dock 

ojämlika förutsättningar när det gäller elevernas utveckling av habitus med kunskaper, färdig-

heter, vanor och värderingar kring hälsa och fysisk aktivitet, då socioekonomiska faktorer in-

verkar på alla tre delar. Enligt tidigare diskuterad utopi i undervisningen bör alla elever, oavsett 

betyg, utveckla en habitus med smak och kapital för att ha en god hälsa och hög fysisk aktivitet 

genom ämnet.   

 

Ojämlikheter kan även ses i deltagande i föreningsidrott. Studier visar att många barn deltar i 

föreningsidrott i unga år men att andelen sjunker med stigande ålder (Thedin Jakobsson 2015). 

Engström (2004) presenterar resultat där de som är föreningsaktiva under uppväxten kan iden-

tifieras genom föräldrars engagemang och ekonomi, kompisars intresse, uppväxtvillkor och 

andra miljöfaktorer. Engström menar här att barn och unga inte har lika förutsättningar att delta. 

Det är dessa skillnader i förutsättningar skolan och ämnet Idrott och hälsa måste sträva mot att 

utjämna. Intresse och smak för att vara fysiskt aktiv behöver utvecklas liksom ett kapital av 

kunskaper och färdigheter för att ta hand om sin hälsa och fysiska aktivitet genom livet. Som 

nämnts kan resultaten från föreliggande studie tolkas på två olika sätt, antingen att ämnet lyckas 

med detta uppdrag eller att det inte gör det. Oavsett måste skolan och ämnet Idrott och hälsa 

sträva mot att ge elever förutsättningar att utveckla en habitus med smak för hälsovanor och 

fysisk aktivitet samt med kapital som gör dem rustade att ta hand om sin hälsa och fysiska 

aktivitet genom livet. Alla elever ska ges likvärdiga möjligheter att utveckla de verktyg som 
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behövs för att leva ett, utifrån individuella behov, hälsosamt och aktivt liv, oavsett vilka tidigare 

erfarenheter och förutsättningar eleven har med sig in i ämnet.   

 

9.2 Metoddiskussion 

I denna studie har en kvantitativ metod använts och informationsinhämtning har skett genom 

enkätundersökning. En kvantitativ metod används då studien gör anspråk på att uttala sig om 

den stora gruppen genom att undersöka den mindre och därmed kunna generalisera resultaten 

(Eliasson 2013). Det urval som gjordes i studien påverkar dock resultatens generaliserbarhet. 

Urvalet skedde genom ett så kallat convenience sample där informanterna valts ut då de funnits 

tillgängliga för mig som undersökare. Det är en form av icke-sannolikhetsurval vilket gör att 

generaliserbarheten påverkas eftersom det ej går att säga något om sannolikheten för att komma 

med i urvalet. Därmed kan vi inte uttala oss om att urvalet representerar en större population än 

den undersökta (Eliasson 2013). Studiens resultat tyder på att urvalet ej är representativt för den 

större populationen. När det gäller fördelningen mellan gymnasieprogram är urvalet snedför-

delat. 73,3 procent av respondenterna läser ett högskoleförberedande program, 26,1 procent ett 

yrkesförberedande program och 0,6 procent läser ett lärlingsprogram. För att urvalet bättre 

skulle spegla den population studien gör anspråk på att uttala sig kring, kunde en annan form 

av urval skett. Exempelvis ett kvoturval där urvalet styrts mot att bestå av lika andel från re-

spektive form av gymnasieprogram. Även om kvoturval, där urvalet görs för att fylla valda 

kvoter, är ett icke-sannolikhetsurval kan det förefalla mer representativt för den större gruppen 

(Eliasson 2013).  

 

I enkäten undersöktes informanternas hälsa genom fem frågor som tillsammans innefattade fy-

sisk, psykisk och social hälsa. Svaren på dessa frågor räknades samman till ett hälsoindex i linje 

med Ekblom och Kochs (1993) studie. Vilket hälsoindex den totala poängen motsvarade togs 

rakt av från Ekblom och Koch. Utifrån resultaten kan vi se att störst andel respondenter hamnar 

i de två lägsta kategorierna medan enbart 11,3 procent och 22 procent hamnar i grupperna 

mycket god upplevd hälsa respektive god upplevd hälsa. Dessa resultat stämmer ej överens med 

de som setts i tidigare forskning där runt hälften eller över hälften av respondenterna vanligen 

skattar sin hälsa till de högre svarsalternativen (se till exempel MUCF 2019; Ung idag 2019; 

Folkhälsomyndigheten 2019c). Om studien gjorts om hade därför denna del av enkäten setts 

över. Kanske hade fler frågor lagts till för att bättre motsvara begreppet hälsa. Genom att vari-

abler mäts flera gånger kan reliabiliteten ökas enligt Eliasson (2013) och Ejlertsson (2014). 

Men framför allt skulle poängsystemet ses över. Även om sammanräkningen av frågorna var 
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hämtade från en tidigare studie genomförd av etablerade forskare kan poänggränserna anses 

vara högt satta. Uppfattningen är att detta inte påverkade den undersökning av samband som 

skett i denna studie, däremot är risken stor att det hälsoindex informanterna tilldelats i relativt 

stor utsträckning inte motsvarar den de själva skulle kategorisera sig som.   

 

Enkätstudien genomfördes med hjälp av Google Formulär vilket innebär att datan även sam-

manställts med hjälp av programmet. Svaren från varje enkät kan ses i sin helhet liksom en 

sammanställning av all data från studien. En del data bearbetades dock manuellt då svaren från 

flera frågor sammanställdes till betyg- och hälsoindex samt nivå av fysisk aktivitet. Denna pro-

cess är relativt tidskrävande att genomföra helt manuellt. Troligen finns mer behändiga sätt att 

genomföra sådana sammanställningar med hjälp av till exempel Microsoft Excel eller det sta-

tistikprogram, IBM SPSS Statistics, som användes i studien. Hade studien gjorts om hade dessa 

möjligheter undersökts.   

 

Totalt fick 213 elever tillgång till enkäten och 161 enkätsvar bearbetades. Bortfallet var således 

52 elever som valde att inte delta i undersökningen. Av de 213 elever som fick tillgång till 

enkäten var det inte alla som var närvarande då besöken genomfördes på skolorna. Men då 

enkäten delades med eleverna via deras lärplattform fick även de elever som var frånvarande 

vid besöket tillgång till enkäten. 153 av de bearbetade enkäterna fylldes i vid besöket och 8 

fylldes i vid annat tillfälle. Intressant är att reflektera över vilka elever som finns representerade 

i studiens bortfall. Beroende på vilka elever som väljer att inte delta i studien kan detta tänkas 

påverka utfallet av studien. Representerar bortfallet en särskild grupp elever, till exempel elever 

med ett visst betyg och/eller ointresse för ämnet kan detta ge effekter på studiens resultat. Är 

bortfallet systematiskt behöver en bortfallsanalys genomföras för att kunna uttala sig om even-

tuella typiska egenskaper hos de som inte deltar (Kylén 2004). En sådan analys har dock inte 

gjorts i denna studie. En utveckling skulle därmed kunna vara att genomföra en bortfallsanalys 

för att se om bortfallet representerar en viss grupp elever och därmed påverkar studiens utfall. 

Att inte delta är dock helt i linje med samtyckeskravet då deltagande är frivilligt (Vetenskaps-

rådet 2012). För att stärka en studies reliabilitet ska mätningen genomföras likadant varje gång 

(Eliasson 2013). Så blev inte fallet för respondenterna som fyllde i enkäten då skolorna besöktes 

kontra de respondenter som fyllde i enkäten vid ett annat tillfälle. De som fyllde i enkäten vid 

annat tillfälle fick ingen muntlig information kring studien och inte heller möjlighet att ställa 

frågor, vilket kan ha påverkat reliabiliteten i viss mån. Den information som gavs muntligt var 

dock densamma som även fanns skriftligt på enkäten.  
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9.3 Avslutande diskussion 

Studiens resultat kan, som tidigare nämnts, tolkas på två olika sätt. Resultatet visar positiva 

samband mellan elevers betyg och självskattad hälsa respektive nivå av fysisk aktivitet samt 

samband mellan betyg och om eleverna uppger att de gör aktiva val kring sin hälsa respektive 

fysiska aktivitet utifrån vad de lärt i ämnet.  Dessa samband kan tolkas som att kunskaper och 

färdigheter hos elever med de högre betygen är mer utvecklade och har högre kvalitet, jämfört 

med elever med lägre betyg, vilket ger dem bättre förutsättningar att ta hand om sin hälsa och 

fysiska aktivitet. Detta kan ses som ett resultat av att ämnet följer läroplanen och lyckas med 

undersökta syften. Totalt sett visar dock resultaten att strax under hälften av informanterna upp-

ger att upplevelser från ämnet inte bidragit till ett intresse för fysisk aktivitet liksom att de inte 

gör aktiva val kring sin hälsa respektive fysiska aktivitet utifrån kunskaper och färdigheter från 

ämnet. Dessa resultat kan i sin tur tolkas som att ämnet inte lyckas följa läroplanen och miss-

lyckats med att nå en stor andel av eleverna utifrån undersökta syften.  

 

Det icke-samband som kan ses mellan elevers betyg och om de uppger att ämnet bidragit till 

ett intresse för fysisk aktivitet utmärker sig i studiens resultat. Icke-sambandet visar tydligt att 

ämnet brister i att möta en stor andel av eleverna, oavsett betygsnivå, när det gäller ett av ämnets 

viktigaste övergripande syften. Sambanden som kan ses mellan högt betyg och god hälsa re-

spektive hög fysisk aktivitet är däremot de som kunde förväntas. Dessa samband kan tänkas ses 

oavsett vilket ämne som undersöks. Att ha höga betyg i skolan korrelerar generellt sett med god 

hälsa respektive hög nivå av fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten 2015; Gustafsson et al. 

2010; Thedin Jakobsson et al. 2012). De samband som i studien kan ses mellan högt betyg, god 

hälsa och hög nivå av fysisk aktivitet är alltså inte unika för ämnet. Ett faktum som ytterligare 

försvårar möjligheten att i denna studie diskutera orsak till sambanden.  

  

Studiens resultat visar alltså inte orsaken till de samband som konstateras. Är de ett resultat av 

att undervisningen följer läroplanen? Eller ett resultat av att undervisningen fortfarande följer 

ämnets traditioner? Att som elev ha erfarenheter från fysisk aktivitet och idrott kan ge fördelar 

inom ämnet oavsett om fokus ligger på kvalitativa kunskaper och färdigheter i linje med läro-

planen eller om undervisningen präglas av ett traditionellt kvantitativt fokus. Dessa erfarenheter 

ger nämligen en positiv inverkan både då kvalitativa aspekter liksom kvantitativa aspekter av 

rörelse bedöms. Vi får dock inte glömma att bedömningen i Idrott och hälsa ska vara nyanserad 
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där fler aspekter än rörelsekvalitet och praktiska färdigheter ska ligga till grund för betyget 

(Skolverket 2011a).  

 

Forskning tyder på att teoretiska kunskaper numera är en del av bedömningen och att bedöm-

ningen efter införandet av Lgr 11 blivit mer nyanserad (Seger 2014). Det faktum att flickor 

numera har lika höga, om inte högre, betyg i Idrott och hälsa än pojkar (Skolverket 2019a; 

2019b) tyder på att en sådan förändring verkligen skett. Det ändrar dock inte faktum att en 

tolkning av resultaten visar att många elever inte möts i tillräcklig grad i ämnet. Den ojämlikhet 

som i samhället finns mellan individers skolresultat, hälsa och fysiska aktivitet, kan vara en 

möjlig förklaring till resultaten.  

 

En fundering kan även väckas kring om det är effekterna av elevernas hälsa och nivå av fysisk 

aktivitet som ligger till grund för det betyg de erhåller i ämnet. En förklaring till sambanden 

kan vara det positiva samband som finns mellan fysisk aktivitet och skolresultat (se till exempel 

Suchert, Hanewinkel & Isensee 2016; Fox, Barr-Anderson, Neumark-Sztainer & Wall 2010; 

Alpkaya 2019). Då Idrott och hälsa numera består av teoretiska studier kan en alternativ för-

klaring till funna samband och höga betyg i ämnet vara den effekt fysisk aktivitet har på den 

kognitiva förmågan och skolresultat generellt.  

 

Att ämnet ska lyckas möta alla elever oavsett tidigare erfarenheter och socioekonomisk status 

är av stor vikt. Oavsett vilket betyg eleverna når upp till ska målet vara att de lämnar ämnet 

med ett intresse och smak för att vara fysiskt aktiva liksom kunskaper och färdigheter som gör 

att de kan ta ett aktivt ansvar för sin hälsa och fysiska aktivitet genom livet. Denna uppgift är 

av stor vikt i ett samhälle där negativa rapporter kring vår hälsa och fysiska aktivitet duggar 

tätt.   

 

På grund av studiens begränsade omfattning och urvalet av respondenter bör försiktighet råda 

då generaliserbarheten hos studiens resultat diskuteras. Beaktat detta visar dock resultaten på 

tydliga samband mellan elevers betyg i Idrott och hälsa och självskattad hälsa respektive nivå 

av fysisk aktivitet. Samband kunde även ses mellan elevernas betyg i ämnet och om eleverna 

uppger att de gör aktiva val kring sin hälsa respektive fysiska aktivitet utifrån kunskaper från 

ämnet. Dock visar resultaten att strax under hälften av informanterna uppger att upplevelser 

från ämnet inte bidragit till ett intresse för fysisk aktivitet samt att de inte gör aktiva val kring 
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sin hälsa respektive fysiska aktivitet utifrån kunskaper från ämnet, resultat som kan anses vara 

alarmerande för ämnet.  

 

Som tidigare nämnts säger resultatet inget om orsaken till funna resultat och samband, varpå 

framtida studier med fördel kan riktas mot att kvalitativt undersöka vad föreliggande studies 

resultat och samband beror på. Dessa studier skulle kunna inrikta sig mot att kvalitativt under-

söka om funna samband beror på ämnets förmåga att följa läroplanen och uppfylla sina syften 

eller om orsaken till sambanden är någon annan, till exempel ämnets traditioner eller de gene-

rella samband som finns mellan skolresultat, hälsa och fysisk aktivitet som båda diskuterats i 

denna uppsats. Studier skulle även kunna undersöka i vilken mån ämnet uppfyller sina grund-

läggande syften utifrån elevers olika förutsättningar och villkor, då en tolkning av föreliggande 

studies resultat tyder på att ämnet misslyckas med att möta en stor del av eleverna när det gäller 

undersökta syften.   
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Bilaga 1 – Informationssökning 

 

Majoriteten av den litteratur som använts i denna studie har hämtats genom manuell sökning i 

befintliga referenslistor. Till en början gjordes en överblick över avhandlingar, vetenskapliga 

artiklar och tryckt litteratur som varit en del av tidigare ämnesstudier för att där sortera ut lämp-

ligt material. Genom sökningar i DiVA har uppsatser inom liknande ämnesområden hittats och 

manuell sökning har skett i dess referenslistor. Materialet utökades efter hand då litteratur be-

arbetades och referenslistor genomsöktes. Även tryckt litteratur från bibliotek har använts.  

 

Av de vetenskapliga artiklarna hittades två genom sökning med sökord i databasen ERIC. I 

sökningen användes ämnesorden: “physical activity” AND “academic achievement” OR 

“achievement rating”. Sökningen begränsades till abstractet, artiklar publicerade efter år 2000 

och referentgranskade artiklar. Denna sökning resulterade i två internationella artiklar om sam-

band mellan fysisk aktivitet och skolresultat som användes i studien.  

 

Motsvarande sökningar gjordes för att hitta liknande studier kring hälsa och studieresultat. 

Dessa sökningar resulterade dock inte i några artiklar relevanta för denna studie.  
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Bilaga 2 – Enkät 

Enkätstudie – Idrott och hälsa 

Hej! Mitt namn är Frida Fries och jag studerar till lärare i Idrott och hälsa vid Linnéuniversite-

tet. För tillfället är jag igång med att skriva en uppsats som denna enkätundersökning kommer 

att ligga till grund för.  

Syftet med mitt arbete är att undersöka eventuella samband mellan kunskaper och färdigheter 

i Idrott och hälsa i form av betyg, elevers nivå av fysisk aktivitet samt upplevd hälsa. 

Ditt deltagande är frivilligt och dina svar anonyma. Undersökningen tar cirka 10-15 minuter 

att genomföra. 

Tack på förhand för ditt deltagande! 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 
 

2. Vilken form av gymnasieprogram läser du? 

 Högskoleförberedande program (t.ex. naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, estetiskt 

program) 

 Yrkesförberedande program (t.ex. bygg och anläggning, barn och fritid, restaurang och livs-

medel, vård och omsorg) 

 Individuellt program 

 Lärlingsprogram 

 Annat_______________________________________________ 
 

3. Vilket betyg fick du i ämnet Idrott och hälsa i årskurs 9? 

 -  

 F 

 E 

 D 

 C 

 B 

 A 
 

4. Vilket betyg fick du i ämnet Idrott och hälsa 1 på gymnasiet?  

 -  

 F 

 E 

 D 



 

72 

 C 

 B 

 A 
 

Hälsa 

Följande frågor handlar om ditt upplevda hälsotillstånd. Försök svara så sanningsenligt som 

möjligt. Hälsa innebär här en helhet bestående av tre delfaktorer: fysisk, psykisk och social 

hälsa.  

 

5. Hur skulle du uppskatta ditt allmänna hälsotillstånd? 

 Bra 

 Ganska bra 

 Inte så bra 

 Dåligt 

 

6. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta (under de tre senaste månaderna) som du har känt dig: 

   

 Aldrig/nästan 

aldrig 

Då och då Ofta (varje 

vecka) 

Mycket ofta 

Ensam     

Nedstämd     

Stressad     

Problem med att 

sova 

    

 

7. Hur ofta känner du något av nedanstående besvär? 

 Aldrig/nästan 

aldrig 

Då och då Ofta (varje 

vecka) 

Mycket ofta 

Huvudvärk     

Värk/smärta i 

rygg/nacke 

    

Värk/smärta i 

axel/skuldra 

    

 

8. Hur trivs du i skolan och med dina studier? 

 Bra 

 Ganska bra 

 Inte så bra 

 Trivs inte alls 
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9. Om du ser till din totala livssituation. Hur nöjd är du med den? 

 Mycket nöjd 

 Nöjd 

 Relativt nöjd 

 Missnöjd 

 

Fysisk aktivitet 

Följande frågor handlar om din fysiska aktivitet.  Försök svara så noga du kan.  

Fysisk aktivitet innebär här aktiviteter som ger ökad puls och andning i förhållande till när 

kroppen är i vila.  

 

23. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsaktiviteter som höjer pulsen och and-

ningen?  

(Till exempel promenader, cykling, städning eller trädgårdsarbete). Räkna samman all tid 

(minst 10 minuter åt gången). 

 

 0 minuter/ingen tid 

 Mindre än 30 minuter 

 30-59 minuter (0,5-1 timme) 

 60-89 minuter (1-1,5 timmar) 

 90-149 minuter (1,5-2,5 timmar) 

 150-299 minuter (2,5-5 timmar) 

 5 timmar eller mer 

 

24. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning av hög intensitet som höjer pulsen 

och andningen mycket?   

(Till exempel löpning, gruppträning eller bollsport). 

 

 0 minuter/ingen tid 

 Mindre än 30 minuter 

 30-59 minuter (0,5-1 timme) 

 60-89 minuter (1-1,5 timmar) 

 90-119 minuter (1,5-2 timmar) 

 2 timmar eller mer 

 

25. Hur mycket sitter du stilla under ett normalt dygn om man räknar bort sömn? 

 Mer än 15 timmar 

 13-15 timmar 
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 10-12 timmar 

 7-9 timmar 

 4-6 timmar 

 1-3 timmar 

 Aldrig  

 

Kunskaper och färdigheter från ämnet Idrott och hälsa 

Läs citaten från Skolverkets styrdokument nedan och ta sedan ställning till efterföljande påstå-

ende. 

 

26. "Ett syfte med undervisningen i idrott och hälsa är därför att eleverna ska utveckla kun-

skaper om […] hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.” (Skolverket 2011, s. 7) 

 

Jag gör aktiva val för min hälsa utifrån kunskaper och färdigheter jag fått genom ämnet Idrott 

och hälsa. 

  Ja     Nej 

 

27. ”Att eleverna ska kunna ta hand om sin egen träning är ett långsiktigt syfte med ämnet idrott 

och hälsa. För att klara detta behövs kunskaper om hur man kan planera, genomföra och värdera 

olika rörelseaktiviteter. ” (Skolverket 2011, s. 8) 

 

Jag gör aktiva val för min fysiska aktivitet utifrån kunskaper och färdigheter jag fått genom 

ämnet Idrott och hälsa. 

 Ja    Nej 

 

28. ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar […] intresse 

för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.” (Skolverket 2019, s. 47) 

 

Mina upplevelser från ämnet idrott och hälsa har bidragit till ett intresse för att vara fysiskt 

aktiv.  

  Ja    Nej 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Källor:  

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. Stockholm: Fritzes kundser-

vice 

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019. 

Stockholm: Norstedts Juridik kundservice   
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Bilaga 3 – Informationsbrev till lärarna 

 

 

 

 

Enkätstudie – Självständigt arbete 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Frida Fries och jag läser till lärare i Idrott och hälsa vid Linnéuniversitetet. Just 

nu är jag i färd med att skriva ett självständigt arbete på avancerad nivå.  

 

Härmed vill jag se om det finns intresse från er/möjlighet att genomföra en enkätstudie bland 

era elever? 

 

Jag vill undersöka eventuella samband mellan kunskaper och färdigheter i Idrott och hälsa, 

självuppskattad nivå av fysisk aktivitet och elevers upplevda hälsa. Samt om de upplever att de 

genom ämnet Idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan fått de verktyg de behöver för att 

påverka sin hälsa och nivå av fysisk aktivitet nu och i framtiden.  

 

Enkäten kommer bland annat bestå av frågor kring betyg i grund och gymnasieskolans Idrott 

och hälsa, frågor kring vanor gällande fysisk aktivitet, elevernas upplevda hälsotillstånd och 

om eleverna upplever att ämnet uppfyllt sitt syfte med att ge eleverna upplevelser, färdigheter 

och kunskaper som gör att de kan ta ett aktivt ställningstagande gällande deras hälsa och fysiska 

aktivitet.  

 

Omfattningen jag vill upp i är ca 150 enkäter, så uppskattningsvis skulle jag behöva genomföra 

enkäten i ca 7 klasser. Det skulle vara bra om det är en spridning av klasserna mellan olika 

gymnasieprogram. Studien kommer att följa de etiska principerna, såsom frivilligt deltagande 

och anonymitet. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 

Frida Fries 

* Mail 

* Telefonnummer 

 

 

Handledare  

Anna Maria Jennerheim Hellborg 

* Mail 
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