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Förord 

Jag vill bara inledningsvis rikta ett tack till de som hjälpt mig med det här arbetet. Tack till de 

lärare och rektorer som låtit mig utföra mina undersökningar på deras skolor och stort tack till 

de elever som valde att besvara enkäten till den här undersökningen. Utan er hade det här 

arbetet inte varit möjligt! 

 

 

Sandra Melkerson 

Växjö, den 24 juni 2013 
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Sammanfattning 

Idrottsskador blir allt vanligare bland ungdomar i takt med att de utövar fler idrotter och har 

en högre träningsfrekvens. Betygssättning är en central del i lärarens arbete och just i ämnet 

idrott och hälsa har det visat sig vara svårt att göra en likvärdig betygssättning. Syftet med den 

här studien är att se om idrottsskador påverkar elevers betyg och vad det i så fall kan bero på. 

Undersökningen är gjord genom en kvantitativ metod där 329 elever har besvarat en enkät 

kring idrottsskador och betyg. Resultatet visade att de elever som har idrottsskador får ett 

något högre betyg än de elever som inte har det. I analysen beskrivs olika förklaringar till hur 

det kan vara så bland annat så kan det bero på att dessa elever i högre grad bedriver idrott på 

fritiden vilket har visat sig ge en fördel för ett högre betyg. Vidare i diskussionen diskuteras 

andra orsaker till resultatet men även resultatets tillförlitlighet och de kommentarer som 

eleverna själva har kring betygssättning. 

 

Sökord: Idrottsskador, betygssättning, idrott och hälsa 
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Abstract 

Injuries caused by sport is getting more common amongst adolescence today, since they 

practice more sports and have a higher frequency of training. Grading is a central part of a 

teachers work and Physical Education has been proved to be hard to make an equal grading. 

The purpose of this study is to see if sport injuries affects the grading of students and what 

reasons there may be. The study is made with a quantitative method where 329 students gave 

their answers in a survey containing questions about sport injuries and grading. In the result 

you could see that the students with sport injuries got a higher grade than students without any 

injuries. The analyses contains explanations to why these students get a higher grade. One 

explanation is those students practice sports in their free time more often than the students 

without sport injuries which have been proven to give them higher grades. The discussion 

analyses contains other explanations, the results' reliability and the comments and thoughts 

the students had about grading. 

 

Keywords: Sport injuries, grading, Physical education 
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1. Inledning 

Ungdomar idag håller en allt högre träningsfrekvens och ägnar sig åt fler idrotter samtidigt än 

för några år sedan. Till följd av det så drabbas ungdomar allt oftare av idrottsskador, både 

akuta skador och överbelastningsskador. Enligt en ny studie som gjorts i USA visar att under 

ett år söker 2,5 miljoner ungdomar i åldern 5-24 en akutmottagning på grund av 

idrottsrelaterade skador (Karlsson, 2011). Enligt kunskapskraven för E i Idrott och hälsa 1 så 

kan elever: "med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den 

kroppsliga förmågan" (Skolverket, 2011:85). En elev som till exempel är drabbad av 

meniskskada och inte får böja benet under läketiden skulle därför ha problem med aktiviteter 

där det krävs att kunna springa, hoppa eller andra aktiviteter som kräver rörelseförmåga i 

benen vilket kan hindra dem att genomföra en bredd av aktiviteter (Thomeé m fl, 2011). 

 

Under en tidigare undersökning som jag har gjort på en gymnasieskola så framkom det att 

flera elever var drabbade av överbelastningsskador. Några av dessa elever ansåg att de på 

grund av sina skador hade svårt att klara kunskapskraven i idrott och hälsa 1. Utifrån detta vill 

jag jämföra betygen mellan elever som har skador och de som inte har det för att se om det 

finns några skillnader och vad det i så fall kan bero på. Jag har själv varit i den situationen 

under min högstadietid då jag på grund av idrottsskador inte kunde delta på alla aktiviteter 

som gjordes under lektionerna vilket ledde till ett lägre betyg. Min skada var i knäna vilket 

gjorde att jag under längre perioder hade svårt att springa och hoppa, till följd av det missade 

jag moment som löprundor på tid och friidrottsgrenar där det mättes resultat. Utifrån dessa 

resultat så sattes också betygen, vilket gjorde att jag fick ett lägre betyg då jag inte kunde 

prestera i dessa moment. Då kan man också fråga sig om det verkligen är betygsgrundande att 

inte kunna delta i alla fysiska moment som genomförs på lektionerna. Fick jag ett lägre betyg 

på grund av att jag inte kunde delta eller på grund av att jag inte kunde prestera? Enligt 

skollagen ska betyg sättas utifrån kunskapskraven och alla kunskapskrav för det aktuella 

betyget måste vara uppnådda. Det kan gå att få ett betyg även om det bortses från enstaka 

kunskapskrav om det finns särskilda skäl. Dessa kan till exempel vara funktionshinder eller 

andra personliga förhållande som inte är tillfälliga. Detta gäller dock inte kunskapskrav som 

berör säkerhet (Skolverket 2012). 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det är skillnad i betyg mellan de elever som har 

idrottsskador och de som inte har det och vad det kan bero på. Mer specifikt avser jag att 

besvara följande frågeställningar: 

 

2.1 Frågeställningar 

1. Vilket betyg har de elever utan idrottsskador jämfört med de som har en idrottsskada? 

2. Finns det ett samband mellan deltagande och betyg? 

3. Finns det ett samband mellan deltagande och idrottsskador? 

4. Skiljer sig betygen mellan olika skolor? 

5. Skiljer sig skadefördelningen mellan olika skolor? 
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3. Bakgrund 

Kapitlet delas upp i olika delar och tar upp hur läget ser ut för ungdomar idag, hur många som 

är drabbade av idrottsskador och hur lång rehabiliteringstid det är för de vanligaste skadorna. 

Här finns också ett kapitel om betygssättning, vad som står i läroplanen och vad elever har 

sagt om betygssättning och lärande i idrott och hälsa. 

 

3.1 Idrottsskador 

Den vanligaste orsaken till skador bland ungdomar, 13-18 år, är idrottsskador (Chapman m fl 

2011). Med idrottsskador menar man skador som inträffat i samband med en idrottsaktivitet. 

Det beräknas att 25 % av alla skador bland barn är idrottsrelaterade. I USA menar 

organisationen Safe Kids att fler än 3,5 miljoner atleter från 14 år och neråt söker vård för 

idrottsskador varje år. Av idrottsskador i alla åldrar står barnen för 40 % av dessa, räknat 

utifrån de personer som kommer till akuten med sina skador (Merkel och Molony, 2012). 

Ökningen av idrottsskador bland ungdomar som sker menar Kerssemakers m fl (2009) sker i 

hela det västerländska samhället i en oroväckande hastighet. Det här problemet behöver 

uppmärksammas och fler experter inom området behövs. Ungdomar är extra utsatta för skador 

då de kan ha en sämre teknik, dålig passform på skyddsutrustning, träningsfel, muskelsvaghet 

och dålig balans. Tävlingssäsongerna i olika sporter blir allt längre och det blir vanligare med 

året-runt träning vilket gör att kroppen aldrig får återhämta sig, vilket i sin tur kan orsaka 

kroniska överbelastningsskador (Cassas och Cassettari-Wayhs, 2006). 

 

Vissa sporter anses vara extra drabbade av idrottsskador. Några av de vanligaste 

idrottsskadorna inträffar i hand och handled och det ses särskilt bland gymnaster där 46-80 % 

får en handledsskada (Merkel, 2012). För de som utövar fotboll finns det en hög risk för 

skador. Bland elitspelare drabbas 65-91 % av männen av skador och motsvarande 48-70 % 

bland kvinnorna. De allra flesta skadorna uppstår i nedre delen av kroppen, till exempel knä, 

vrist och ljumske. De flesta skadorna är inte så allvarliga och spelare är snabbt tillbaka men 

bland männen är 12,4-34% allvarliga skador motsvarande 13-22 % av kvinnornas skador. 

Riktigt allvarliga skador gör att utövarna inte kan återgå till sin sport (Hägglund 2007). Tennis 

är en sport med mycket skador framförallt överbelastningsskador. De handlar framförallt om 

kroniska senskador som beror på en nedbrytningsprocess istället för inflammation. Det sker i 

skuldror och armbåge men också hälsenan och knäskålssenan är drabbade. Bland yngre 

utövare är det vanligt med akuta skador som fotledsstukning och knäskada det vill säga 
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ledbandsskada och korsbandsskada. Desto högre spelfrekvens ungdomar har desto fler skador 

blir det (Hjelm & Renström, 2002). 

 

I bilaga 3 finns en tabell över de vanligaste idrottsskadorna enligt Bahr och Maehlums (2004) 

bok Förebygga, behandla, rehabilitera Idrottsskador - en illustrerad guide och den tid dessa 

skador ta på sig för att läka och rehabiliteras. Där finns skador som läker och rehabiliteras på 

2 veckor men även skador som kan ta upp till 2 år innan den drabbade är helt återställd. 

 

3.2 Betygssättning och bedömning 

Vid bedömning av fysiska färdigheter är det viktigt att ta hänsyn till många olika faktorer som 

handikapp, längd, vikt, ålder, kön, hävarmar etc. I ämnet idrott och hälsa står färdigheter och 

kunskaper i handling i fokus vilket gör det laborativt. I och med detta är det viktigt med 

kontinuerlig kompetensutveckling inom bedömning och även diskussioner kring hur 

bedömning ska ske. Målen ska alltid vara utgångspunkten för betygssättning men för vissa 

elever kan det vara omöjligt att nå dessa på grund av till exempel funktionshinder. Dessa 

hinder måste så långt som möjligt kunna överbryggas. Kvaliteter och prestationer måste 

bedömas utifrån varje enskild elevs förutsättningar. Det är dock väldigt viktigt att 

bedömningen är likvärdig därför måste kriterierna diskuteras med flera som arbetar med 

ämnet för att rättvis tolkning och bedömning av kriterierna ska göras (Annerstedt, 2002). 

 

Annerstedt har även i andra publiceringar (2001) kommit fram till liknande slutsatser. Han 

menar till exempel att lärare betygssätter väldigt olika och att de sätter betyg på felaktiga 

grunder. Målen i idrott och hälsa är inte tillräckligt tydliga och gör det därför svårt för lärarna. 

Annerstedt (2001) menar att det behövs en grundläggande utbildning och träning i att bedöma 

och betygssätta i lärarutbildningen men också kontinuerlig utbildning i yrkesutövandet. 

Kriterierna för olika betyg måste vara tydligt definierade. Det måste också tas hänsyn till alla 

elevers olika förutsättningar som till exempel: handikapp, längd, vikt, ålder och kön som alla 

spelar in för elevens fysiska färdighet. 

 

Lundvall, Meckbach och Thedin Jakobsson (2002) har gjort en undersökning över Lärarnas 

syn på idrott och hälsa. Den visar att det som lärarna anser vara viktigt med idrott och hälsa är 

att eleverna upplever rörelseglädje och får ett bestående intresse för fysisk aktivitet. 

Måluppfyllelse ansågs inte viktigt särskilt bland outbildade lärare och det fästs inte så står vikt 



11 
 

vid styrdokumenten överlag. Lärarna ser det som viktigast att eleverna tycker det är roligt att 

komma till idrottsundervisningen och de tar direkt avstånd från tävling och konkurrens. 

 

Hösten 2011 började den nya betygsskalan att gälla i Sverige. Det är viktigt att poängtera att 

det inte är ett nytt betygssystem utan en ny skala med 6 betyg har införts och det har skett 

revideringar i läro- och kursplaner. Kunskapssynen och bedömningsprinciperna är fortfarande 

desamma. Bedömningen i skolorna idag är kriterierelaterad. Det utgår utifrån fyra punkter: 

 Det går att formulera undervisningsmål. 

 Flertalet elever kan internalisera och uppnå dessa mål och kriterier. 

 Olika sätt att visa fram kunskapen eller kunnandet kan spegla kraven i mål och 

kriterier. 

 Lärare kan tränas i att utföra och att göra rättvisa och likvärdiga bedömningar av olika 

elevprestationer. 

     (Selghed, 2011:47) 

 

Detta innebär att betygen inte görs i jämförelse med andra elever utan de sätts utifrån 

förutbestämda kunskaper och färdigheter. Det handlar om vad eleven lärt sig och om de nått 

upp till de krav som finns helt utifrån varje individ (Selghed, 2011). 

 

3.3 Läroplanen och skollagen 

I det centrala innehållet för idrott och hälsa 1 finns ett antal punkter som Skolverket har 

bestämt ska behandlas i undervisningen. Sammanfattningsvis ska eleverna förstå betydelsen 

av vad aktiviteter och livsstil har för kroppslig förmåga och hälsa, de ska kunna olika 

motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter för att utveckla en allsidig kroppslig förmåga och även 

förstå effekten av olika träningsmetoder. De ska kunna röra sig till musik vilket även 

innefattar dans. Det finns ett antal punkter som berör friluftsliv där eleverna ska kunna 

använda naturen för olika rörelseaktiviteter, de ska få kunskap om olika metoder och redskap 

för friluftsliv och säkerhet i samband med detta. De ska även ha kunskap om säkerhet i all 

fysisk aktivitet och de ska kunna olika åtgärder vid skador och nödsituationer. De ska ha 

kunskap inom kost, droger och dopning och deras betydelse för hälsa. De ska kunna 

spänningsreglering och mental träning samt ergonomi (Skolverket 2011). 
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Enligt kunskapskraven för betyget E så ska eleverna kunna genomföra en bredd av aktiviteter 

med goda rörelsekvaliteter som utvecklar den kroppsliga förmågan och i samband med det 

ska de kunna beskriva betydelsen för aktiviteter och livsstil för den kroppsliga förmågan och 

hälsa. De ska kunna bedöma sig själva och vad de behöver utveckla i sin kroppsliga förmåga 

och utifrån det kan de välja träningsmetoder och sedan ta ansvar för att genomföra detta för 

att sedan värdera resultatet. I samband med all idrott, motion och friluftsliv visar eleverna att 

de kan ta hänsyn till sin egen och andras säkerhet och de kan vidta åtgärder vid skada eller 

nödsituation i samråd med handledare. Eleverna kan översiktligt diskutera friluftsliv, motion 

och idrott som sociala och kulturella fenomen och beskriva hur livsstilar och kroppsideal 

framträder både inom idrott men även i samhället. De ska även med goda rörelseaktiviteter 

genomföra aktiviteter i naturen. De ska med viss säkerhet kunna anpassa rörelser ergonomiskt 

och redogöra för krav som olika situationer kan ställa och diskutera hur arbets- och 

studiemiljöer kan anpassas till människan. I samråd med handledare kan eleverna med viss 

säkerhet bedöma sin egen förmåga och situationens krav (Skolverket 2011). 

 

I skollagen används begreppet elevhälsa som berör elevernas hälsa och innefattar hälsobesök 

och enkla sjukvårdsinsatser. Här beskrivs även skolsköterskans roll i skolan. Skolsköterskan 

ska dels arbeta för att förebygga ohälsa och hälsofrämjande men dels också ska 

skolsköterskan utföra hälsokontroller och utföra enkla sjukvårdsåtgärder. Skolsköterskan ska i 

sitt yrkeskunnande avgöra i vilka fall hon kan utföra en enkel hälso- eller sjukvårdsåtgärd 

eller som eleven bör hänvisas till allmänna hälso- och sjukvården (Reinholdsson, 2011). 
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4. Tidigare forskning 

Den nya läroplanen, GY-11, är så pass ny att det inte hunnits göra några större 

undersökningar kring den så därför har valet gjorts att ta med forskning kring den gamla 

läroplanen, Lpf-94 och även Lpo-94. Forskning kring betygssättning inom idrott och hälsa 

görs framförallt i Sverige men även i samarbete med Norge. Därför är det svårt att finna 

forskning kring betygssättning och bedömning i andra länder än dessa. Däremot görs 

forskning framförallt i USA kring idrottsskador och idrottsutövande bland ungdomar och en 

del av denna forskning delges i det här kapitlet för att få en överblick över problematiken som 

finns hos ungdomar idag. 

 

4.1 Bedömning och betygssättning 

Annerstedt och Larsson (2010) har gjort en undersökning i svenska skolor om hur 

betygssättningen ser ut i ämnet idrott och hälsa. De har fokuserat på hur lärarna arbetar och 

deras syn på bedömning och betygssättning. De har dels använt sig av de betyg som satts 

under åren 2000-2009 och dels har de genomfört 20 intervjuer med lärare i idrott och hälsa. 

De har kommit fram till att det har blivit en ökning av betygen i idrott och hälsa, det vill säga 

allt fler elever får högre betyg. Den här ökningen är något större på gymnasieskolan än 

grundskolan. Ökningen gäller dock inte enbart för ämnet idrott och hälsa utan även i andra 

ämnen. Skillnaden mellan betygen för elever på friskolor mot de som går på kommunala 

skolor är inte så stor utan bara något högre för de elever som går på friskolor. Detta kan 

förklaras genom att friskolorna har färre elever som också är motiverade, har föräldrar som 

stöttar dem, tillhör en högre social- och ekonomisk klass och de erbjuder inte så många olika 

program. 

 

Annerstedt och Larsson (2010) har kunnat se en stor skillnad i betygssättning mellan olika 

skolor men också mellan lärare på samma skola. Detta menar de kan bara förklaras genom att 

lärarna har olika personliga förhållningssätt till betygssättning. Lärare i idrott och hälsa har 

svårt att beskriva vad elever ska kunna i ämnet idrott och hälsa. Det gör att olika lärare har 

olika syn på vad som ska betygsättas. Lärarna själva menar att de inte har fått information 

kring hur de ska formulera kriterier för betygssättning och inte heller fått så mycket träning i 

bedömning. I intervjuer som Annerstedt och Larsson har genomfört med lärare så sa en av 

dessa att betygssättningen i idrott och hälsa blir svårt då det inte används resultat som 

bedömning. Ett bra resultat eller att elever lyckas med något leder inte till ett specifikt betyg. 



14 
 

Skillnaden mellan skolor kan också bli stor då ett G på en skola kan vara ett VG på en annan 

skola.  

 

I en rapport som gjorts av Skolverket (Eriksson 2005), NU-03, så finns det en särskilt rapport 

för ämnet idrott och hälsa. Undersökningen är gjord på grundskolan och berör många olika 

delar av ämnet idrott och hälsa där en jämförelse görs mellan vad eleverna tycker och vad 

lärarna tycker. De tar bland annat upp kunskaper om ämnets läroplan där eleverna har väldigt 

skilda åsikter angående om de får veta vad som står i kursplanen. Graderingen går från 

mycket dåligt till mycket bra där 14,7 % av eleverna anser att det är mycket dålig information 

kring vad som står i kursplanen, 24,5 % svarar ganska dåligt, 35,6 % svarar ganska bra och 

25,1 % svarar mycket bra. Till skillnad mot vad lärarna själva tycker att de gör där 41,2 % 

tycker att de är mycket bra på att meddela eleverna vad kursplanen säger, 48,5 % tycker att de 

är ganska bra och 10,3 % tycker att de är ganska dåliga men ingen säger att de är mycket 

dåliga på att informera eleverna. Liknande resultat kan ses på frågan om eleverna får veta 

betygskriterierna för olika betyg i idrott och hälsa. Eleverna har något högre procentantal på 

alternativet ganska bra och mycket bra mot föregående fråga, lärarna har hela 52,5 % som 

anser sig tala om för eleverna vad som gäller men det är också 4,4 % som menar att de är 

mycket dåliga på att informera eleverna om betygskriterier. Något som också går att se i 

undersökningarna är att elevernas egna förväntade betyg stämmer ganska bra överens med det 

betyg de sedan får. Särskilt bland de två lägsta betygen där mer än tre av fyra elevers 

förväntade betyg stämmer med det betyg de faktiskt får. Där kan ses ett samband med 

huruvida eleverna tycker att betyget är rättvist då samma andel  elever även anser att läraren 

ger rättvisa betyg. Det har även gjorts en jämförelse mellan betyg och hur pass aktiva eleverna 

är i idrotter på fritiden. Det visar att bland de som aldrig deltar i någon idrott på fritiden når 

nästan 40 % inte målen i idrott och hälsa. Jämfört med de som utövar idrott på fritiden varje 

dag där nästan 60 % får betyget mycket väl godkänd. Det finns även de som inte följer det här 

mönstret därför att bland de elever som aldrig utför någon idrott på fritiden är det ändå cirka 3 

% som faktiskt får mycket väl godkänd. Bland de elever som utför en idrott varje dag på 

fritiden är det strax över 10 % som inte uppnår målen (Eriksson, 2005). 

 

Redelius (2008) skriver om sin undersökning där elever i årskurs nio har besvarat en fråga 

över vad de tror är viktigt för att få ett högt betyg. Det var 367 elever som svarade på den här 

frågan och alla fick ange tre saker de trodde var betydelsefulla. Det som eleverna främst sa 

var viktigt var inställning där de menar att de alltid ska göra sitt bästa och vara positiva och 
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framåt i alla lägen så ger det ett bra betyg. Näst efter det kommer närvaro och aktivitet. 

Många elever menar att det räcker att komma ombytt till lektion och alltså vara närvarande 

fast de gör inte direkt någonting under lektion, så kallat passivt deltagande.  Men många 

elever menar att för ett högt betyg räcker det inte att bara vara där utan man måste vara aktiv 

men det nämns inget om kunskapsmål i några av dessa svar. Som tredje svar kommer 

idrottslig förmåga och där räknar de in allting som har med kroppen och resultat att göra. 

Eleverna menar att de som får ett högt betyg har "rätt kropp" och med det menar de elever 

som är starka, smidiga, tekniska och snabba. Det är också de som har bollsinne, god kondition 

eller är i fysisk trim. Den andra delen av den här kategorin är resultat det vill säga de som får 

bra betyg är de som är duktiga på idrott och levererar bra resultat, alltså inte bara gör sitt 

bästa. Detta är alltså vad eleverna själva tror och ska inte blandas ihop med hur lärarna sätter 

betyg.  

 

Londos (2010) har gjort en studie av ämnet idrott och hälsa på gymnasiet och dess relation 

med idrottsutövandet på fritiden. Ämnet idrott och hälsa har bytt namn under åren som gått 

från gymnastik till idrott till nuvarande idrott och hälsa. Detta gjordes först för att komma 

närmare idrottsrörelsen och sedan för att göra en tydlig skillnad från idrottsrörelsen. I början 

influerades ämnet starkt av idrottsrörelsen olika idrottsgrenar. Ämnesinnehållet idag styrs 

mycket av den organiserade idrottsrörelsen då de idrotter som tas upp i ämnet alla finns som 

medlemmar i RF.  

 

Höga betyg i ämnet idrott och hälsa hänger ihop med idrottsutövande. Londos (2010) 

undersökning visar starkt att lärarna anser det viktigt med närvaro och engagemang för att nå 

ett betyg. Det krävs egentligen ingen kunskap för ett G utan endast att eleverna är närvarande 

och deltar under lektionerna. Det finns en gräns mellan 50-80 % närvaro för att få ett G. Det 

finns dock undantag och det är vid långvarig sjukdom och då ska intyg från förälder eller 

läkare visas. Närvaro blir viktig även för ett högre betyg då de elever som vill nå ett MVG 

inte får ha mer än 20 % frånvaro om frånvaron inte beror på sjukdom eller utövande av 

organiserad idrott på fritiden som tar tid från idrottslektionerna. För att få godkänt måste de 

även vara aktiva det spelar dock inte så stor roll vad de gör bara de gör någonting. Om de till 

exempel inte vill delta i det bollspel som är den lektionen kan de gå en sväng istället. De ska 

göra någonting som tar energi, eleverna ska bli svettiga varje lektion. För högre betyg läggs 

stor vikt vid fysiska kvalitéer framförallt kondition. Många lärare använder sig av 
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konditionstester där eleverna för ett MVG behöver prestera bra och visa att de har en god 

kondition.  

 

Annat som kan påverka är om de utövar någon träning utanför skoltid för då har de kunskaper 

kring sin egen träning. Lärarna i undersökningen menar att de som får MVG i högre grad 

utövar någon form av lagbollsport.  

 

Lagbollspelarna har ett utmärkt utgångsläge och det gäller bara för dem att förvalta 

det på bästa möjliga sätt genom att även delta i de aktiviteter som inte är 

lagbollspel. Lärarna räknar med att dessa elever har kapacitet att klara det högsta 

betyget. Det gäller att visa fram ett godtagbart socialt beteende. 

     (Londos 2010:129) 

  

Undersökningen visar också att lärarna utgår utifrån sitt eget idrottsintresse och värdesätter 

dessa idrotter mer än andra. Moment som till exempel dans får inte lika stort utrymme som 

bollsporter i undervisningen vilket missgynnar elever som är bra på dans men inte på bollspel. 

De elever som utövar lagbollspel har däremot ofta svårt för dans men även om de misslyckas 

med detta så bortser lärarna från det vid betygssättningen då de inte anser det vara så viktigt. 

Eleverna väger upp det misslyckandet med att de är väldigt duktiga i lagbollspel. 

 

Londos (2010) skriver om föreningsfostran vilket behandlar hur elever som utövar lagbollspel 

använder sin föreningserfarenhet i ämnet idrott och hälsa. Läraren vet vilka elever som utövar 

lagbollspel på fritiden och det ger fördelar i undervisningen och i betygssättningen. Det finns 

en skillnad mellan begreppen föreningsfostran och tävlingsfostran där föreningsfostran 

handlar om att utövare ska fungera i ett lag och i ett socialt samspel. Tävlingsfostran handlar 

mer om att kämpa för att vinna. Dessa bägge begrepp är synliga i både föreningsidrott och 

ämnet idrott och hälsa men i föreningsidrott ligger vikten vid tävlingsfostran och i skolan 

ligger vikten istället vid föreningsfostran då lärarna vill att alla elever ska hjälpas åt och då 

framförallt att de som är aktiva i lagbollspel på fritiden försöker hjälpa de som inte är så 

duktiga. Även innehållet i undervisningen påverkas av elever som utövar idrott på fritiden till 

exempel vid uppvärmning. Lärarna låter elever hålla i uppvärmning och då blir det framförallt 

de elever som utövar idrott på fritiden och är vana vid sin uppvärmning från träningarna. Det 

är denna uppvärmning de då för vidare till resten av klassen. Föreningslivets syn på hur idrott 

ska utövas är alltså den som sprider sig även i skolans undervisning. Det syns även genom att 



17 
 

lärarna försöker följa de träningstrender som finns. De följer vilken typ av träning som är 

populärt i föreningsvärlden (Londos, 2010). 

 

4.2 Idrottsskador 

Under de senaste 20 åren har de ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter ökat i USA. Redan i 

ung ålder utövar barn idrotter under hela året eller deltar i flera olika idrotter under samma 

säsong. I samband med den ökade aktivitet inom idrott så ökar även idrottsskador bland 

ungdomar. Idrottsskada är den näst vanligaste skadan i skolor och även den näst vanligaste 

orsaken bland de ungdomar som kommer till akuten. Idrottsskador förekommer både i 

organiserad och icke organiserad idrott. Den vanligaste formen av idrottsskador är 

överbelastningsskador vilket handlar om inflammationer och smärta (Ward, 2004). Olika 

former av tränare och läkare som kan uppmärksamma och ta hand om idrottsskador är vanligt 

bland ungdomar på collegenivå men ju lägre åldern blir bland idrottsutövarna desto 

ovanligare blir det med tillgång till utbildade människor inom dessa områden. Detta kan leda 

till att skador inte diagnosticeras eller rehabiliteras på rätt sätt. I sin undersökning fick Ward 

(2004) fram att 57 % av de ungdomar som deltog i undersökningen deltar i två eller fler 

idrottsaktiviteter. Den visar också att 41 % ägnar 10 timmar eller mer på idrottsaktiviteter i 

veckan. De idrotter som flest ungdomar utövade i undersökningen var basketboll, fotboll och 

friidrott. En fråga ställdes kring om de har någon form av idrottsskada vilket 58 % sa att de 

har. Det är även 31 % av respondenterna som menar att de blivit uppmuntrade av tränare eller 

föräldrar att fortsätta träna/spela efter att ha blivit skadade. 

  



18 
 

5. Metod 

Då syftet berör en statistisk undersökning och jämförelse mellan två olika grupper av elever 

på gymnasiet så gjordes undersökningen genom en kvantitativ metod i form av enkäter. 

Nedan följer beskrivning över hur undersökningen gått till och vilka val som gjorts. 

 

5.1 Kvantitativ forskning (enkät) 

En kvantitativ metod handlar om att samla in numerisk data det vill säga till exempel hur 

många som drabbas av detta, hur många som tycker så eller hur många har det här. Det vill 

säga mäter en viss företeelse (Bryman, 2011). 

 

Enkäter kan liknas vid intervjuer men respondenterna skriver själva ner sina svar. Det sparar 

tid när det krävs ett större dataunderlag genom att dela ut många enkäter på samma gång. 

Genom att frågorna står nerskrivna och möjligheten för respondenterna att ställa frågor är 

begränsat ställer det stora krav på enkätens tydlighet. Det som ska åstadkommas är att alla 

respondenterna tolkar frågorna på samma sätt och då också svarar på samma sätt för ett så 

tydligt resultat som möjligt (Bryman, 2011). I enkäten kan det ställas öppna frågor och slutna 

frågor. Skillnaden mellan dessa är att en öppen fråga ger inte respondenten några 

svarsalternativ till exempel: "Vad tycker du om betygssättningen i skolan?" Finns en sådan 

fråga i enkäten kommer det att ge lika många olika svar som det finns respondenter. En sluten 

fråga skulle istället se ut så här: "Hur likvärdig tycker du att betygssättningen är?" Efter det 

kommer till exempel fem olika alternativ mellan "mycket låg" till "mycket hög" med 

alternativ däremellan. Då måste respondenterna ta ställning till hur pass likvärdig 

betygssättningen är utifrån en skala som sedan gör det lättare att dela in svaren i olika grupper 

mellan de som tycker att det är likvärdigt och de som inte tycker det. En fråga kan också vara 

både sluten och öppen genom att det finns svarsalternativ men det finns också ett öppet svar 

som till exempel "Annat svar" där de sedan får fylla i sitt egna svar på frågan. Detta för att 

undvika att de respondenter som inte hittar exakt det svar som de vill ge inte ska hoppa över 

frågan (Ejlertsson, 2005). En enkät får inte heller vara alltför lång eller ta för lång tid på grund 

av att respondenterna lätt kan tröttna och då slarva med svaren (Bryman, 2011). 
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5.2 Urval 

Intresset för uppsatsen ligger i gymnasieskolan och därför har det valts att endast dela ut 

enkäter till elever på gymnasiet. För att inte variera mellan den gamla läroplanen och den nya 

har begränsningar även satts till att respondenterna måste ha läst eller håller på att läsa kursen 

idrott och hälsa 1. Det gör att enkäten endast delades ut till 1:or och 2:or på gymnasiet då 

3:orna har läst den gamla idrott och hälsa A. För att få in tillräckligt med data med hänsyn till 

arbetets omfång så valdes tre skolor ut där 329 enkäter blev besvarade av totalt 350 stycken. 

De enkäter som inte blev besvarade var dels elever som inte var på plats vid det aktuella 

tillfället eller inte ville besvara enkäten. Skolorna har valts ut genom att få så stor variation 

som möjligt mellan olika programinriktningar. Detta för att kunna jämföra skillnad mellan hur 

pass mycket idrott eleverna har i veckan, till exempel en skola med en idrottsprofil där 

eleverna har idrott flera dagar i veckan mot de som endast läser idrott och hälsa 1.  

 

5.3 Bortfall 

Något som kan bli ett stort problem vid en enkät undersökning är bortfall. Respondenter kan 

låta bli att svara på vissa frågor vilket gör att man inte får de resultat man behöver för sin 

undersökning. Vid en analys av svaren genom till exempel statistiska dataprogram kan 

bortfall göra att resultatet blir missvisande. En annan faktor som kan riskera bortfall är att 

respondenterna kan ha läs- eller skrivsvårigheter som gör det svårt för dem att både förstå 

enkäten och att besvara den. Det kan även finnas respondenter som inte behärskar språket och 

därför inte kan besvara enkäten (Ejlertsson, 2005). När en enkät utformas är det vissa saker 

som är viktigt att tänka på, till exempel att den är välstrukturerad genom att den är likadant 

utformad i hela enkäten. Till exempel kan svarsalternativen ges antingen horisontellt eller 

vertikalt och det är då viktigt att välja ett av sätten och inte skifta mellan dessa för att inte 

förvirra respondenterna. Genom att använda slutna frågor som tidigare nämnts och även 

genom att utforma frågorna så att det enbart är kryssalternativ så kan det här även minska 

bortfallen då de som kan ha svårt att skriva inte behöver göra det (Bryman, 2011). 

 

5.4 Utformning av enkät 

Utformningen av enkäten har gjorts utifrån de råd som ges av Bryman (2011) och Ejlertsson 

(2005) i deras böcker angående enkäter och som har diskuterats ovan. Målet är en tydlig enkät 

som ger så få bortfall som möjligt. Valet av de uppräknade idrottsskadorna i enkäten har 
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gjorts utifrån resultat ifrån tidigare undersökningar och från Bahr och Maehlums (2004) bok 

Förebygga, behandla, rehabilitera idrottsskador en illustrerad guide där de går igenom de 

vanligaste idrottsskadorna. Detta för att det finns så pass många olika sorters idrottsskador att 

det rimligtvis inte går att skriva ner alla. Genom att även ha ett öppet svarsalternativ där de 

själva får skriva skador om dessa inte finns med i listan finns det ingen risk att någon skada 

missas trots urvalet. Det finns vissa öppna frågor i enkäten just för att kunna få eventuell 

bakgrundsinformation som respondenterna kan tänkas vilja ge. Det är också svårt att ge 

svarsalternativ till dessa frågor som till exempel fråga 6 (se bilaga 2) då olika lärare i Idrott 

och hälsa kan använda sig av helt olika moment och innehåll på sina lektioner att alternativen 

skulle bli allt för många. Det är heller inte något som har direkt anknytning till syfte och 

frågeställning men kan vara intressant i en diskussion, därav valet att utforma den på det sättet 

och att ha den med. Fråga 3 och 9 (se bilaga 2) är med för att styrka respondenternas svar. 

Med fråga 3 menar jag att en diagnos ställd av en förälder kan ha lägre trovärdighet än en 

diagnos ställd av en läkare. När det gäller fråga 9 så är det viktigt i jämförelse med deras 

upplevda betyg. Vet eleverna inte vad som står i kunskapskraven kan deras åsikter om vad de 

borde få för betyg bli varierande då de som aldrig har läst kunskapskraven eller fått höra vad 

de innebär utgår från egna erfarenheter och förväntningar på vad som betygssätts.  

 

5.5 Tillvägagångssätt 

Först skickades information ut till rektorerna på skolorna för att informera om arbetet och 

dess syfte och för att se om de är villiga att delta. De tre skolorna gick alla med på att delta. Så 

enkäterna skickades ut till skolorna där de delades ut av lärarna till de olika klasser som läser 

idrott och hälsa 1. Ett informationsbrev (se bilaga 1) lämnades till varje elev som de fick 

behålla och där de blev informerade om att det är frivilligt att delta. Enkäterna lämnades 

sedan tillbaks till mig (som författare). Resultaten från enkäterna fördes sedan in i ett 

databassystem. I det här fallet har Excel använts för att göra en databas.  Denna data har sedan 

förts in i programmet spss. Därifrån gjordes tabeller och figurer utifrån frågeställningar och 

syfte. I tabellerna kring betyg så har en annan skala än A-F använts. Betygen har istället delats 

in i en skala 1-4 där 1=A, 2=B och C, 3=D och E, 4=F. Detta för att inte få så stor spridning 

särskilt i den tabell som visar elevernas faktiska betyg då det var få elever som kunde besvara 

den frågan. Uppdelningen har gjorts genom att ett F är det enda underkända betyget och 

därför står för sig själv. Därefter är E, C och A betyg där utskrivna kunskapskrav finns. D har 

valts att sättas ihop med E på grund av att det betyget betyder att de inte nått upp till alla 
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kriterierna för D ännu. Detsamma gäller för betyget B. Vidare resonemang kring detta finns i 

metoddiskussionen.  

 

Det har också gjorts en korrelationsanalys mellan de faktiska betygen och de upplevda 

betygen vilket visar att de faktiska betygen och de upplevda betygen har en korrelation på 

0,81 där P<0,001, vilket är väldigt högt och visar även att resultatet med största sannolikhet 

inte beror på slumpen. Då de som fyllt i ett upplevt betyg är betydligt fler än de som fyllt i ett 

faktiskt betyg finns det bättre underlag för att använda det upplevda betyget i jämförelserna. 

Då korrelationen är så pass hög görs jämförelserna i resultatet på det upplevda betyget och 

inte det faktiska betyget för att få ett större underlag. I resultatdelen redovisas P-värdet 

tillsammans med varje tabell. Flera av tabellerna har ett P-värde<0,001 vilket gör att de med 

största sannolikhet inte beror på slumpen. Något som ytterligare tillför argument för att 

använda elevernas upplevda betyg istället för deras faktiska betyg är på grund av att P-värdet 

för jämförelsen med de faktiska betygen ligger över 0,05 vilket gör att det resultatet som visas 

där skulle kunna bero på slumpen. Däremot jämförelsen med deras upplevda betyg där ligger 

P-värdet under 0,05 vilket betyder att det med stor sannolikhet inte beror på slumpen. Genom 

att använda de faktiska betygen skulle alltså hela undersökningen baseras på ett eventuellt 

slumpmässigt resultat. 

 

5.6 Databearbetning (statistisk analysmetod) 

Syftet med den här undersökningen är att jämföra olika faktorer för att se om det finns några 

samband. Framförallt mellan betyg och huruvida eleverna har idrottsskador eller inte men 

också mellan hur hög delaktighet eleverna har i undervisningen och skillnaden mellan olika 

skolor. För att göra det behövs en statistisk analysmetod. Valet av metod görs utifrån olika 

faktorer. Det handlar dels om hur många variabler det finns. I det här fallet finns bara en 

vilken är betyg. Sedan tittar vi även på de oberoende variablerna och vad de går under för 

kategori. I det här fallet är det nominalskala som till exempel frågan om de har idrottsskador 

eller inte (ja eller nej) men även ordinalskala som till exempel hur ofta de deltagit på 

idrottslektionerna (90-100 %, 75 %, 50 %, 25 % eller 0 %). Genom att det är nominal och 

ordinal skalor som används så görs ett ickeparametriskt test. Vilket betyder att resultaten inte 

är normafördelade. Utifrån dessa faktorer väljs ett test och i det här fallet valdes Chi-två test. 

Som hjälpmedel för att välja rätt test används en tabell som går igenom de olika steg som 

precis beskrivits (Field, 2009). Chi-två test används för analysera om ett resultat skiljer sig 
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från ett förväntat resultat. Ett förväntat resultat är om alla grupper är lika stora det vill säga 

alla grupper är lika representativa (slumpen). Genom testet vill man hitta "verkliga samband" 

och inte slumpmässiga samband. Skillnaden mellan resultatet och det förväntade utfallet ges 

ett signifikansvärde och om det är under 0,05 ger det hög grad av sannolikhet för att det finns 

ett samband. Resultatet ska dock tolkas vid varje undersökning då variabeln 0,05 kan vara 

olika beroende på vad det är som undersöks (Eggeby och Söderberg, 1999; Eliasson, 2010).  

 

5.7 Reliabilitet 

För både reliabilitet och validitet handlar det i enkätundersökningar om utformningen av 

frågorna. Det kan vara så att om någon annan gör samma undersökning där de har utformat 

frågorna annorlunda så tolkar respondenterna dessa olika vilket gör att svaren inte blir 

desamma. Med tydliga begreppsdefinitioner borde undersökningen få högre reliabilitet vilket 

jag har försökt ge respondenterna genom ett skriftligt informationsbrev. Men även antalet 

respondenter kan höja eller sänka reliabiliteten. Om det är få respondenter tillfrågade kan 

detta göra att svaren blir slumpmässiga och inte visa helheten vilket gör att vid en upprepning 

av undersökningen med nya respondenter blir svaren helt annorlunda (Ejlertsson, 2005). 

Därför satte jag en gräns på att minst dela ut 300 enkäter men också att försöka i så stor mån 

som möjligt få alla i årskurserna 1-2 att besvara enkäten för att på det sättet får ett så säkert 

resultat som möjligt. Det är också olika typer av skolor för att täcka ett så stort omfång som 

möjligt vilket borde ge ett mer allmänt resultat än om enkäten endast delats ut på en väldigt 

liten skola eller endast på ett visst program. 

 

5.8 Validitet 

Validitet betyder att se om undersökningen mäter det som faktiskt är avsett att mätas. Det 

finns tre olika sett att se på validitet: kriterievaliditet, innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. 

Kriterievaliditet betyder att jämföra sina frågor med tester för att se om det ger samma utslag 

och då ge hög validitet. I den här undersökningen kommer inga tester att göras däremot skulle 

det gå att göra en prediktiv validitet som alltså handlar om att testa något i framtiden då det 

går att jämföra resultaten i undersökningen med betygssättningen som kommer att göras när 

kursen avslutas. Innehållsvaliditet handlar om att mäta validitet utefter andra experters 

bedömning. Då det ännu inte finns mycket forskning kring betygssättning för kursen idrott 

och hälsa 1 blir det svårt att få en hög validitet inom den här delen. Det sista är 



23 
 

begreppsvaliditet vilket handlar om hur frågorna i enkäten är utformade och om dessa går att 

koppla direkt till syfte och teori. Begreppsvaliditeten är det som har högst validitet i den här 

undersökningen då frågorna är formulerade utifrån vad teori och andra undersökningar säger 

kopplat till syftet (Ejlertsson, 2005). 

 

5.9 Etiska aspekter 

De etiska reflektioner jag gjort i min undersökning har utgått från de fyra krav som Ejlertsson 

(2005) tar upp i sin bok Enkäten i praktiken - en handbok i enkätmetodik. Han har utgått 

utifrån de fyra krav som preciseras i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det första 

kravet är informationskravet. Det betyder att respondenterna blir tydligt informerade om i 

vilket syfte enkäten görs, hur personuppgifter hanteras och att det är frivilligt att delta. Den 

här informationen valde jag att ge skriftligt i ett brev som delas ut i samband med enkäten. 

Samtyckeskravet betyder att respondenterna får välja om de vill delta eller inte. Ingen blir 

tvingad att svara på enkäten utan enbart de som vill svara gör det. Samtycket lämnades vid 

undersökningens genomförande då enbart de som ville svarade på enkäten. Jag har i min 

undersökning inte hämtat några personliga uppgifter mer än kön och ålder och både skolans 

namn och kommunens namn nämns inte i arbetet vilket gör att konfidentialitetskravet 

efterlevs. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket är att de insamlade uppgifterna om 

enskilda individer endast används för det ändamål enkäten avser. 

  



24 
 

6. Resultat 

Totalt deltog 329 elever i undersökningen fördelat på tre skolor; A, B och C. Skola A är en 

kommunal skola med både yrkesförberedande program och studieförberedande. På skola A 

besvarade 148 elever enkäten. Skola B är en friskola med idrottsprofil. På denna skola 

besvarade 82 elever enkäten. Skola C är en friskola med studieförberedande program. På 

skola C besvarade 99 elever enkäten. 

 

6.1 Jämförelse av betyg och idrottsskador 

Nedan visas resultat över vad eleverna har för betyg jämfört med om de har en idrottsskada 

eller inte. Det är en tabell för de som besvarat frågan kring sitt faktiska betyg sedan följer en 

tabell över de som har besvarat fråga om sitt upplevda betyg. 

 

Tabell 1: Fördelningen av faktiskt betyg mellan de som har idrottsskador och de som inte har det. 

 Har idrottsskada Har inte idrottsskada P-värde 

Betyg n % n % 0,191 

1 5 15,2 4 6,3  

2 14 42,4 21 32,8  

3 11 33,3 35 54,7  

4 3 9,1 4 6,3  

Totalt 33 100 64 100  

 

 

Tabell 2: Fördelningen av upplevt betyg mellan de som har idrottsskador och de som inte har det. 

 Har idrottsskada Har inte idrottsskada P-värde 

Betyg n % n % 0,036 

1 30 37,5 37 22,8  

2 27 33,8 54 33,3  

3 21 26,3 69 42,6  

4 2 2,5 2 1,2  

Totalt 80 100 162 100  

 

I tabellerna ovan kan vi se att det är få elever som besvarat frågan om vilket betyg de ligger på 

just nu. Det är hela 218 av 329 elever som inte vet vilket betyg de ligger på. Däremot är det 
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betydligt fler som besvarat frågan kring vilket betyg de själva upplever att de ska ligga på. 

Korrelationen mellan de faktiska betygen och de upplevda betygen är hög, rho=0,81 med ett 

P<0,001 vilket gör att vi med största sannolikhet kan se att elevernas upplevda betyg är 

detsamma som deras faktiska betyg. Det vi kan se i tabell 2 är att andelen elever som får något 

av de två högre betygen är högre bland de som har en idrottsskada. Dock är det också en 

högre andel elever med en idrottsskada som inte får något godkänt betyg. Samma resultat kan 

vi se bland deras upplevda betyg, vilket stämmer väl överens med att korrelationen mellan 

faktiska och upplevda betyg är stor.  

 

De fick också besvara frågan om de hade vetskap om vilka kunskapskrav som krävs för olika 

betyg och resultat visas nedan: 

 

 

Figur 1: Andelen elever som har eller inte har vetskap om kunskapskraven för olika betyg. 

 

I figuren ovan kan vi se att nästan hälften av alla elever som besvarat frågan inte vet vad som 

krävs av dem för att nå olika betyg. Det är även en elev som lämnade en kommentar om just 

detta: "Till skriftliga uppgifter eller lektioner då exempelvis biptest förekommer så är 

betygskraven tydliga. Dock under lektionstid då vanliga aktiviteter genomförs så kan 

betygskraven och vad man förväntas göra under en lektion för att uppnå ett visst betyg vara 

otydliga." 

 

Som en sista fråga i enkäten fick eleverna lämna egna kommentarer angående idrottsskador 

och betyg. Några av deras kommentarer kommer nedan: 

56% 

44% 

Har vetskap om kunskapskraven  
för olika betyg 

Vet kunskapskraven 
(n=176) 

Vet inte kunskapskraven 
(n=140) 
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 Vi har inte haft något riktigt styrketest. Kan höja mitt betyg tror jag. 

 

 Jag tycker inte man ska ha så mycket bollsporter som man faktiskt har. 

 

 Det ska inte vara så svårt att få högre betyg. Vi är bara vanliga människor inga proffs. 

 

 Tkr det är dåligt att hela idrotten går ut på teori. Idrott har varit min bästa gren men nu när allt 

 hänger på teorin så ligger jag på D så jävla dåligt! 

 

 Mer hänsyn till de som är skadade. 

 

 I nian fick jag sämre betyg för att jag var skadad och inte kunde delta på allting. Jag fick ingen 

 möjlighet att komplettera detta på annat sätt. 

 

 Jag anser att jag borde få ett A för att jag ger alltid 110% och ger inte upp. 

 

Några kommentarer som hänger ihop med figur 7. Eleverna menar på att styrketest kan höja 

betygen, att det är för mycket teori och att engagemang och att försöka borde ge högsta betyg. 

 

6.2 Deltagande i förhållande till betyg och idrottsskador 

Vidare ställdes även en fråga om elevernas deltagande på lektionerna, hur ofta de var där. I 

tabellen jämförs deltagandet med betyg och med idrottsskador för att se hur det påverkar 

resultatet. 

 

Tabell 3: Hur ofta eleverna deltog jämfört med vilket betyg de har. 

 Alltid/nästan 

alltid 

Varannan Aldrig/nästan 

aldrig 

Totalt P-värde 

 n % n % n % n % <0,001 

1 59 85,5 7 10,1 3 4,3 69 100,0  

2 63 72,4 24 27,6 0 0,0 87 100,0  

3 35 37,6 48 51,6 10 10,8 93 100,0  

4 0 0,0 0 0,0 4 100,0 4 100,0  

 



27 
 

I tabellen ovan ser vi att av de elever som nått högsta betyget deltog 85 % på alla eller nästan 

alla lektioner. Fyra elever anger att de inte når ett godkänt betyg och av dessa fyra anger alla 

att de aldrig eller nästan aldrig deltog på några idrottslektioner. 

 

Tabell 4: Hur ofta eleverna deltog jämfört med om de har idrottsskada eller inte. 

 Alltid/nästan 

alltid 

Varannan Aldrig/nästan 

aldrig 

Totalt P-värde 

 n % n % n % n % 0,882 

Med 

idrottsskador 

71 63,4 33 29,5 8 7,1 112 100,0  

Utan 

idrottsskador 

121 62,1 62 31,8 12 6,2 195 100,0  

 

I tabellen ovan ser vi att det inte är någon större skillnad mellan hur ofta eleverna deltog på 

lektionerna beroende på om de har en idrottsskada eller inte. Andelen elever som var med på 

alla eller nästan alla lektioner var 63 % respektive 62 % för de med idrottsskador och de utan 

idrottsskador. Av det kan vi se att de med idrottsskador varken deltar mer eller mindre och 

alltså påverkar inte idrottsskadorna deras deltagande. Däremot kan vi i tabell 7 se att 

deltagandet över alla eleverna oavsett skada eller inte kan påverka betyget på det sättet att de 

som har ett större deltagande på lektioner även i högre grad får ett högre betyg. 
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Nedan följer en figur som visar hur lång tid det tog/beräknas ta innan de skadedrabbade 

eleverna är tillbaka i full fysisk kapacitet. 

 

 

Figur 2: Hur lång tid i antal månader det tog för eleverna att återgå till sin fulla fysiska kapacitet. 

 

I figuren ovan kan vi se att många elever med skador inte vet hur lång tid det tog eller 

beräknas ta dem att bli friska från sin skada. Bland de elever som vet tiden ligger de flesta på 

under en månad. Det är endast 4 elever som angett att deras skada tog eller kommer att ta över 

ett år innan de blev/blir helt bra igen. 

 

På nästa sida finns en figur över hur stor del av de skadedrabbade som kunde delta på 

idrottslektionerna trots sina skador och de som inte kund det. Det finns vidare även 

kommentarer från eleverna där de fyllt i de moment som de inte kunnat delta i. 
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Figur 3: Andelen skadedrabbade elever som kunde eller inte kunde delta på idrottslektioner. 

 

I figur 6 kan vi se att det endast är något fler elever som kunnat delta på alla idrottslektioner 

trots sin skada än de som inte kunnat göra de. De elever som inte kunnat delta fyllde även i 

vilka moment de inte kunnat vara med på. Några korta utdrag från dessa kommentarer 

kommer nedan: 

 

 Jag har inte varit med på bollspel och styrketräning 

 

 Vissa högintensiva moment eller moment där man anstränger knäna. 

 

 Jag har hoppat över övningar som utsätter mitt knä eller belastar mitt knä för mycket. 

 

 Gymmet och löpning när jag hade skadat knät, men till och från var jag med ändå. 

 

 Många aktiva benövningar t.ex. gymnastik där man använder knäna mycket. När 

 jag stukade handen blev det värdelöst att spela alla olika racketsporter. 

 

Många elever tog upp sådant som ansträngde knäna som löpning, hopp, böjningar och annat 

högintensivt som en elev kallar det. 

 

6.3 Olika skolor i förhållande till betyg och idrottsskador 

Tabellen nedan visar om det finns någon skillnad i betyg mellan de olika undersökta skolorna. 

Betygsfördelningen är 1-4 som förklarades ovan. Tabellen efter det visar fördelningen av 

60% 

40% 

Delta trots idrottsskada 

Kan delta (n=66) 

Kan inte delta (n=44) 
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skadedrabbade uppdelat på skolorna för att se om det finns samband mellan betygen på 

skolorna och skadefördelningen. 

 

Tabell 5: Fördelningen av upplevda betyg uppdelat mellan de olika skolorna. 

 1 2 3 4 Totalt P-värde 

Skola n % n % n % n % n % <0,001 

A 9 12,9 38 43,2 64 68,1 4 100 115 44,9  

B 37 52,9 18 20,5 1 1,1 0 0,0 56 21,9  

C 24 34,3 32 36,4 29 30,9 0 0,0 85 33,2  

 

I tabellen ovan kan vi se att andelen elever som upplever att de ligger på det högsta betyget är 

överrepresenterat i skola B. Över 50 % av de totala antalet upplevda betyg 1 finns på skola B.  

 

Tabell 6: Fördelning av de som är drabbade av skador och de som inte är det uppdelat på de olika skolorna. 

 Har idrottsskador Har inte idrottsskador Totalt P-värde 

Skola n % n % n % <0,001 

A 38 33,9 103 51,8 141 45,3  

B 48 42,9 29 14,6 77 24,8  

C 26 23,2 67 33,7 93 29,9  

 

För att se om det finns ett samband mellan betyg och idrottsskador mellan skolorna ser vi i 

tabell 5 fördelningen av idrottsskador mellan skolorna. Andelen elever med idrottsskador är 

störst på skola B med över 40 %, vilket stämmer överens med resultatet från tabell 4. 
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7. Analys 

I följande kapitel analyseras resultatet och jämförs med den tidigare forskning som finns för 

att hitta förklaringar till varför det ser ut som det gör. Delkapitlen är indelade utefter de olika 

jämförelser och analyser som gjorts utifrån frågeställningarna. 

 

7.1 Förhållandet mellan skador och betyg 

Resultatet som fåtts fram genom empirin visar att elever med idrottsskador får ett högre betyg 

än de som inte har idrottsskador. Redelius (2008) undersökning visar att eleverna anser att de 

som är bra på idrott eller håller på med idrott på fritiden får ett bra betyg. Undersökningar 

gjorda i Australien visar att idrottsskador är den vanligaste orsaken till skador hos ungdomar 

(Chapman m fl, 2011). Undersökningar visar också att ungdomar idag ägnar sig åt allt fler 

idrotter och tränar oftare (Karlsson, 2011; Ward, 2004). Detta skulle då kunna förklara varför 

de med idrottsskador har ett högre betyg. Då idrottsskador har blivit allt mer vanligt vilket 

Karlsson (2011) tror är till följd av den ökade träningsfrekvensen hos ungdomar skulle det 

betyda att eleverna som är drabbade av idrottsskador också tränar mycket på fritiden vilket 

alltså är just det som eleverna tror är en orsak till att vissa får ett högre betyg än andra 

(Redelius, 2008). 

 

Londos (2010) studie visar också att elever som utövar idrott på fritiden har en fördel i ämnet 

idrott och hälsa. Det gäller särskilt för de elever som utövar någon form av lagbollspel. Då 

undervisningen ofta innehåller bollspel så kan de elever som är bra på dessa områden ta 

mycket plats. Det är också dessa elever som i högre grad tar initiativ under lektionerna och får 

leda till exempel uppvärmningar. Det tydliggörs också att lärarna vet om vilka elever som 

utövar idrott på fritiden. De elever som får idrottsskador kanske i en högre grad utövar idrott 

på fritiden och därför känner lärarna att de redan vet vad dessa elever kan prestera så det gör 

inget att de inte kan delta i alla moment. Londos (2010) studie visar till exempel också att 

lärarna inte ser det som något problem om eleverna är frånvarande på grund utav sitt 

idrottsutövande på fritiden. 

 

I undersökningen jämfördes elevernas faktiska betyg med deras upplevda betyg vilket visade 

sig ha hög korrelation, rho=0,81 (P<0,001). Samma resultat visar även Skolverkets 

undersökning (Eriksson, 2005) där framförallt de lägsta betygen har en hög korrelation där 3 

av 4 elevers upplevda betyg stämde med deras faktiska betyg. Resultaten stämmer även 
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överens med hur många elever som anser att betygen är rättvisa. I resultatdelen i den här 

undersökningen kan vi även se hur många elever som ansåg sig har vetskap om vilka 

kunskapskrav som krävs för de olika betygen. Resultatet visar att 56 % ansåg sig veta vad 

som står i kunskapskraven vilket också kan jämföras med NU-03 där 25,1 % tycker att de får 

mycket bra information kring vad som står i kursplanen och 35,6 % anser att de får ganska bra 

information kring kursplanen (Eriksson, 2005).  

 

7.2 Deltagandets påverkan på betygen 

Redelius (2008) undersökning visar att det som eleverna tror är näst viktigast för ett bra betyg 

är närvaro och aktivitet. Den jämförelsen har även gjorts i utifrån empirin vilket visar att det 

finns ett samband mellan betyg och deltagande. De elever som deltar på alla eller nästan alla 

lektioner får klart oftare det högsta betyget. Jämförelsen mellan deltagande och idrottsskador 

visar att eleverna med idrottsskador inte deltar mer sällan än de utan idrottsskador. 40 % av 

eleverna med idrottsskador menar att de inte kan delta i undervisningen på grund av sina 

skador. I gruppen av elever som är drabbade av idrottsskador är alltså frånvaron lika hög som 

bland de elever som inte har några idrottsskador. I undersökningen som Redelius (2008) gjort 

nämndes även aktivitet och att göra sitt bästa som faktorer som eleverna trodde var viktiga för 

betyget. Enligt resultaten från den här undersökningen visar det att det faktiskt finns ett 

samband mellan deltagande och betyg. Men det skulle kunna förklaras genom att de elever 

som deltar också i högre grad har möjlighet att visa sin kunskap och på det sättet nå alla 

kunskapskrav. 

 

Londos (2010) studie påvisar att även lärarna anser det viktigt med närvaro vilket styrker 

elevernas egen uppfattning från NU-03. Lärarna som intervjuats i Londos (2010) studie menar 

att de inte kan ge ett godkänt betyg till elever som har en högre frånvaro än 50 %. Det räcker 

dock inte med att bara vara närvarande utan eleverna måste även vara aktiva under lektionen. 

De behöver inte delta i den tänkta aktiviteten för just den lektionen utan de kan välja att göra 

något annat bara de gör någonting. Det viktigaste är att aktiviteten tar energi, de ska bli 

svettiga. Närvaron har även betydelse för de högre betygen då eleverna som siktar på högsta 

betyget inte får ha en högre frånvaro än 20 %. Det tyder även den här studien på då det finns 

ett samband mellan ett högt betyg och deltagande. Av de elever som deltog alltid eller nästan 

alltid hade hela 85 % betyget 1 (A). 72 % av betyg 2 det vill säga B eller C finns bland de 

elever som deltog alltid eller nästan alltid. Där efter sjunker närvaron och för betyg 3 det vill 
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säga D eller E var det 51 % som endast deltog varannan lektion det vill säga 50 % som enligt 

Londos (2010) studie stod som en minimum gräns för ett godkänt betyg. Det som också visas 

är att det ändå är 3 elever som aldrig eller nästan aldrig deltar på lektionerna men som ändå 

har angett betyget 1 det vill säga A.  

 

Enligt tabellen över elevernas läke- och rehabiliteringstid har de flesta svarat mindre än en 

månad och väldigt få som svarat över ett år. Det är också väldigt många som inte vet. Det här 

kan stämma överens med vad Thomeé (2011) och Bahr och Maehlum (2004) skriver då de 

flesta skadorna har väldigt varierande läknings- och rehabiliteringstider. Dessa varierar 

beroende på hur stor skadan är och även vilken hjälp den drabbade får och därför är det 

förmodligen säkert att säga att eleverna har väldigt svårt att veta exakt hur lång tid det tog 

dem att bli helt bra eller ännu svårare att säga hur lång tid det kommer att ta. 

 

7.3 Betygsskillnader mellan olika skolor 

I resultatet görs en jämförelse mellan skolorna då en av skolorna är inriktad mot idrott och 

alla eleverna där utövar någon form av idrott förutom kursen idrott och hälsa 1. Genom att 

jämföra dessa ser vi om analysen ovan kan vara riktig. Genom att jämföra betygsfördelningen 

mellan skolorna visar det att skola B, som alltså är skolan inriktad mot idrott, har en klart 

högre andel elever med det högsta betyget. Genom att sedan jämföra skadefördelningen 

mellan skolorna ser vi sambandet att skola B även har den högsta andelen av elever med 

idrottsskador. Skolverkets nationella undersökning (NU-03) visar att det faktiskt finns ett 

samband mellan utövande av idrott på fritiden och betyg. Bland de som utövar någon form av 

idrott på fritiden når 60 % högsta betyget. Det finns även de som inte följer det här mönstret 

då 10 % av de som utövar idrott på fritiden inte når målen (Eriksson, 2005).  Dock kan det 

även finnas andra förklaringar till skillnaden i betygssättning mellan skolorna. Annerstedt och 

Larsson (2010) har i sin undersökning kunnat påvisa att skillnaden mellan betyg på skolor kan 

vara väldigt stor. Det kan till exempel visa sig på så sätt att ett G på en skola är ett VG på en 

annan på grund av att det är olika lärare på skolorna som tolkar betygskriterierna på olika sätt. 
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metod och bortfall och vad olika val kan ha haft för följder i resultat 

och analys av studien. Sedan följer även en diskussion utifrån studiens resultat och analys och 

en avslutande sammanfattning och tankar kring vidare forskning. 

 

8.1 Metoddiskussion 

I efterhand ses saker som kunde ha gjorts annorlunda framförallt formuleringar i enkäten. Då 

vissa bortfall har skett så tyder det på att eleverna kan ha missuppfattat frågan. Det största 

problemet är dock att eleverna ännu inte fått betyg i kursen som avsågs vilket gör att mycket 

bortfall har skett på grund utav att de inte vet vilket betyg de kommer att få. Kanske borde 

undersökningen istället ha gjorts bland treorna på gymnasiet och då utifrån det gamla 

betygssystemet? Samtidigt skulle det inte kännas lika relevant, då det betygssystemet inte ska 

användas längre. Undersökningen kunde även ha kompletterats med intervjuer av lärarna i 

idrott och hälsa för de elever som fyllde i enkäten. På så sätt kunde lärarna gett svar på hur 

eleverna ligger till betygsmässigt just nu och då kunde även lärarnas tankar kring 

idrottsskador kommit med för att se om de anser att det påverkar betygssättningen och hur de 

hanterar elever med idrottsskador.  

 

I arbetet har även en korrelationsanalys gjorts mellan elevernas faktiska betyg och deras 

upplevda betyg. Detta därför att det var väldigt få elever som visste sitt faktiska betyg vilket 

gav ett dåligt underlag för analys. Genom att se hur pass väl överens elevernas faktiska betyg 

stämde med deras upplevda betyg så valde jag här att använde mig av elevernas upplevda 

betyg i vissa jämförelser. Då en korrelationsanalys i det här fallet var till för att se om likheten 

mellan två faktorer var tillräckligt hög för att den ena faktorn (upplevda betyg) skulle kunna 

användas i den andra faktorns (faktiskt betyg) ställe, vilket jag anser att min var. Det bör dock 

tas i beaktning att det är en generalisering som görs och de elever som fyllt i både ett faktiskt 

betyg och ett upplevt betyg kan vara några som skiljer sig från dem andra och korrelationen 

hade eventuellt inte alls varit lika hög om alla respondenter besvarat bägge frågorna. Därför 

kan jag inte med största säkerhet säga att analysen går att ses som sanning men jag bedömde 

ändå att korrelationen var så pass hög att det gick att generalisera för att kunna göra en analys. 

Det stärktes också utav att de faktiska betygen hade ett högre P-värde än de upplevda betygen. 

En anledning till att de faktiska till skillnad mot de upplevda betygen jämfört med 

idrottsskador får ett högre P-värde skulle kunna vara på grund av att det är så få som svarat på 
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fråga om de faktiska betygen. Eftersom det är få svar i varje kategori så ger det inte tillräckligt 

med data för att slumpen ska kunna uteslutas. Detsamma gäller för tabell nummer 6 då det är 

många variabler i samma tabell och därför få svar i varje kategori. 

 

Ett annat problem som uppkom är att betygsskalan A-F gav en väldigt hög spridning där vissa 

betyg inte blev representerade alls vilket gör att det inte går att analysera dessa. Därför gjorde 

jag valet att slå ihop vissa betyg och skapade en skala 1-4 istället vilket gjorde att det blev fler 

respondenter i varje betygssteg och därför en säkrare analys. Valet att göra så här var inte helt 

enkelt och det gör även att analysen kan ses som otydlig och orättvis. Men av hänsyn till 

arbetets omfång ansåg jag det vara det mest rimliga alternativet. Det optimala hade varit att ha 

en högre andel respondenter kanske till och med upp emot 1000 stycken och då hade 

förmodligen inte betygsskalan A-F varit något problem. Men att få in 1000 enkäter skulle ha 

krävt mycket mer tid än vad som fanns till den här studien. Valet att dela in betygen som jag 

gjorde menar jag är det mest rättvisa. A blir en egen grupp då det är det absolut högsta betyget 

och går endast att få om alla kunskapskrav för A-betyget är uppfyllda. B och C fick sedan 

vara en grupp och D och E en grupp. Jag resonerade som så att det blir de elever som är 

godkända men inte uppnått alla kunskapskrav för C i en grupp och sedan en grupp för de 

elever som uppnått alla kunskapskrav för C men inte för A. Sedan fick F vara en egen grupp 

då detta är det enda icke godkända betyget. 

 

Om en liknande undersökningen skulle göras igen borde upplägget varit annorlunda. Mer tid 

borde lagts på utformningen av enkäten tidigare i arbetets gång så att tydligare och eventuellt 

andra eller fler frågor hade kunnat ställas. I resultatet nu väcks det många frågetecken kring 

deltagandet därför borde fler frågor ha berört just detta. Till exempel kanske det borde funnits 

en fråga kring om hur pass aktiva de är på lektionen och inte bara om de deltar på lektionen 

eller inte. Det skulle även gjorts enkäter till lärarna eller gjorts intervjuer med lärarna. Det 

optimala hade varit att genomföra undersökningen om något år då eleverna fått ett betyg i 

idrott och hälsa 1, eventuellt genom en större undersökning med fler respondenter. 

 

8.1.1 Bortfallsdiskussion 

De enkäter som inte alls besvarats har jag bortsett ifrån och de finns inte redovisade i 

resultatet. Dels för att de inte säger någonting om själva resultatet och dels för att det kan vara 

ett större bortfall än vad jag vet om då en skola skrev ut enkäterna själva och där fick jag 
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endast tillbaka ifyllda enkäter så det kan finnas elever på denna skola som har valt att inte 

besvara enkäten eller inte var närvarande den dagen. Många bortfall som visas i resultatet var 

på grund av att eleverna hade underlåtit sig att besvara vissa frågor. Det var också en del som 

fyllt i flera alternativ där de egentligen bara fick välja ett alternativ. Dessa två kategorier var 

en ganska liten mängd och de ses i resultatdelen till exempel i figur 1 där man kan se att 

antalet blir 316 det vill säga 13 elever har inte besvarat den frågan eller lämnat ett otydligt 

svar som därför inte med säkerhet har kunnat användas. Det betyder att jag har använt alla 

enkäter som hade något ifyllt i resultatet och sedan har det försvunnit svar på de frågor som de 

inte fyllt i eller svarat felaktigt på. Jag har alltså inte plockat bort hela enkäten om det funnits 

ett felaktigt svar. Detta för att jag anser att bara för att en elev glömmer eller väljer att inte 

besvara en fråga så betyder inte det att de andra frågorna i enkäten som är korrekt besvarade 

inte stämmer.  

 

Det som blev ett stort problem och som har diskuterats tidigare är att ett stort antal 

respondenter valde svarsalternativet "vet inte" på framförallt sitt faktiska betyg. Det här beror 

förmodligen främst på att de ännu inte fått något betyg. Men valet att ha med svarsalternativet 

"vet inte" tycker jag ändå är rätt gjort för annars finns risken att de antingen inte svarar alls 

eller att de kryssar i något som inte stämmer och på det sättet hade hela undersökningen blivit 

felaktig. Det som är intressant är ändå att så många elever inte vet vilket betyg de kommer att 

få. De bör ha haft betygssamtal och därför veta vilket betyg de ligger på just nu. Jag ser att det 

finns två alternativ till varför de inte vet och det är att antingen har skolorna misslyckats med 

att informera eleverna om hur de ligger till eller så kommer eleverna inte ihåg dessa samtal 

kanske på grund av ointresse. 

 

8.2 Jämförelser av betyg och faktorer som kan påverka 

Det intressanta som skedde när resultatet togs fram var att mina egna förväntningar som jag 

hade på grund av mina erfarenheter inte stämde. Det är på ett sätt väldigt positivt att mina 

egna erfarenheter är undantagsfall och alltså inte något som sker kontinuerligt. Däremot 

kunde jag tydligt se ett samband på skola B som är en skola med idrottsprofil. De har alltså 

elever som utövar mycket idrott och i samband med ökad aktivitet så ökar även frekvensen av 

idrottsskador (Ward, 2004), vilket stämmer med empirin där skola B har störst andel elever 

med idrottsskador. Det som då är intressant är att se att den här skolan också har störst andel 

elever som får högsta betyget. Som undersökningar visat anser eleverna själva att de som 
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utövar idrott på fritiden får ett högre betyg. Men beror det på att de har en allmänt bättre 

kunskap kring de områden som kunskapskraven kräver och har de färdigheter som krävs för 

ett högre betyg eller är det lärarna som tänker att de borde vara förtjänta av ett högre betyg 

utifrån sina erfarenheter? Det vill säga ser lärarna till vad som faktiskt står i kunskapskraven 

eller har de en uppfattning om vad som borde vara viktigt som de utgår ifrån istället? 

 

Vidare jämfördes även deltagande och betyg vilket visade att de elever som hade ett högre 

deltagande även hade ett högre betyg i större grad. De med idrottsskador deltar även lika ofta 

som de utan idrottsskador vilket också går att se i kommentarerna som eleverna lämnat. 

Elevernas kommentarer visar att de oftast kan delta på vissa moment trots sin skada och sedan 

hoppar de endast över just de moment de inte kan genomföra. Det här tycker jag kan tolkas 

mycket positivt då eleverna på det sättet inte verkar få betyg på grund utav deltagande på alla 

moment utan då förmodligen mer utifrån kunskap. Genom att bara undersöka jämförelsen 

mellan deltagande och betyg skulle det kunna tolkas som att eleverna får betyg utifrån 

deltagande vilket kan vara ett skäl till att elever ofta känner att det är just deltagande som är 

viktigt för betyget. Detta syntes även i en av de kommentarer som en elev gav där denne 

skrev: ”Jag anser att jag borde få ett A för jag ger alltid 110 % och ger inte upp.” Det här visar 

att elever även idag enda upp i gymnasiet känner att deltagande och aktivitet borde vara det 

viktigaste för ett högt betyg.  

 

Något intressant som sågs i jämförelsen mellan deltagande och betyg var att 3 elever angett 

högsta betyget trots att de aldrig eller nästan aldrig deltog på lektionerna. Det skulle kunna 

förklaras så enkelt som att de helt enkelt anser att de själva är värda högsta betyg men deras 

faktiska betyg kanske inte alls är så högt. Det skulle även kunna vara så att dessa elever 

representerar de som ej deltar på grund av idrottsskador som de fått på grund av den idrott de 

utövar på fritiden. Vilket gör att lärarna anser sig veta att dessa elever om de får chansen att 

delta ändå ligger på högsta betyg. Men det är endast ett stort antagande och för att kunna dra 

den slutsatsen krävs en ny studie där deras faktiska betyg används i jämförelserna. 

 

Resultatet visade att 40 % av eleverna med idrottsskador inte kunde delta i undervisningen på 

grund av sina skador. De fyllde sedan i vilka moment de inte kunde delta i vilket hänger ihop 

med vilken typ av skada de har. Då de vanligaste skadorna eleverna var drabbade utav var i 

nedre delen av kroppen är de vanligaste kommentarerna att de inte kan hoppa, springa och 

böja. En del elever har även gjort kommentarer kring betygssättningen. Det som går att se 
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utifrån dessa kommentarer är att eleverna har problem med den teoretiska biten av kursen 

idrott och hälsa 1 och de anser även att det är för svårt att få ett högt betyg. En elev skriver: 

”Vi är bara vanliga människor inga proffs”. I dessa kommentarer syns även de som säger sig 

få ett lägre betyg på grund av att de har skador och även att det borde visas mer hänsyn till de 

som är skadade. Det här tror jag kan tyda på de reflektioner jag gjorde tidigare att det finns 

elever som får ett lägre betyg på grund av idrottsskador eller att de själva tror att det är därför. 

Men det verkar mer vara undantag än regel. Resultaten från den här undersökningen tyder på 

att det inte alls är vanligt att detta sker, tvärtom så får de elever med idrottsskador något högre 

betyg.  

 

Enligt resultaten och det som ses i tidigare forskning så anses närvaro vara viktigt för att nå ett 

godkänt betyg. I läroplanens kunskapskrav för idrott och hälsa nämns inte närvaro som ett 

krav. Ett kunskapskrav är att eleverna ska genomföra en bredd av aktiviteter (Skolverket, 

2011). Det betyder alltså att de någon gång måste delta på lektionerna för att kunna delta i 

olika aktiviteter men ordet bredd är svårtolkat och görs av varje lärare. Det kan också bli ett 

problem för elever med olika idrottsskador om de till exempel har en knäskada. Många 

aktiviteter kräver att de som deltar springer vilket skulle kunna göra att lärarna inte anser att 

eleverna genomför en bredd av aktiviteter när de måste avstå från dessa.  

 

Londos (2010) tar upp lagbollspelare ofta och hans studie visar att dessa elever får ett högre 

betyg. Det skulle kunna förklaras på så sätt att dessa elever är vana vid att röra på sig och de 

har en god motorik vilket gör att de även i andra aktiviteter förutom sin egen idrott klarar sig 

bra och kan genomföra en bredd av aktiviteter på ett bra sätt. Därför kanske det inte alls är 

något konstigt att dessa elever klarar sig bra. Det beror som sagt på hur lärarna tolkar 

begreppet bredd. I det centrala innehållet för idrott och hälsa 1 nämns att eleverna ska kunna 

röra sig till musik och även ordet dans används (Skolverket 2011). Det vill säga de ska kunna 

dansa. Dans är en typ av aktivitet och då det nämns i det centrala innehållet borde det vara 

knutet till kunskapskravet bredd av aktiviteter. Dans och rytm kan vara väldigt långt ifrån vad 

elever som utövar lagbollspel är vana vid och därför något de kan ha problem med. Enligt 

Londos (2010) studie så tar inte dessa aktiviteter så stor plats och anses inte så viktiga därför 

får ändå lagbollspelarna ett högt betyg trots att de inte kan röra sig till musik. Genom att titta 

både på kunskapskrav och det centrala innehållet så torde det vara problematiskt att ge dessa 

elever ett så högt betyg när de inte klarar av alla delar i det centrala innehållet. Det är också 
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problematiskt ifall lärarna inte går utanför sitt eget intresse utan de lägger störst vikt vid de 

moment de själva är intresserade av.  

 

Detta skulle kunna vara en förklaring till varför elever som jag själv som fått ett lägre betyg 

på grund av idrottsskador medan andra elever med idrottsskador får högsta betyg. Det kanske 

beror på att skadan har uppkommit i fel typ av idrott till exempel en fotbollsspelare som 

skadat knäet klarar sig bra ändå därför att den läraren anser att fotboll är en viktig sport och 

genom att eleven utövar fotboll anses den ha den kunskap som krävs för ett högt betyg. Men 

om en elev istället skadat knäet under en dansträning så ser inte läraren på samma sätt på den 

här eleven då läraren inte anser att dans är något som visar på de kunskaper som krävs för ett 

högt betyg så får den här eleven istället ett lägre betyg då den inte kan delta i undervisningen. 

 

8.3 Tillförlitlighet 

En fråga i enkäten berörde vem som hade konstaterat vad de hade för skada. Den frågan valde 

jag att ha med för att se om det var dem själva som säger sig ha en viss skada eller om det är 

utbildade personer inom sjukvård som konstaterat skadan. Det vanligaste svaret var läkare 

vilket jag anser gör att förekomsten av idrottsskador känns tillförlitlig. Dock går det inte att 

säga säkert att eleverna inte bara fyllt i att det är en läkare som sagt det trots att så inte alls är 

fallet. Men om vi utgår utifrån att de svarat sanningsenligt känns det mer tillförlitligt än om 

alla hade sagt att de själva sa sig ha en viss skada. Det finns dock 10 elever som säger att de 

själva sagt sig ha en viss skada. Det är också väldigt vanligt att de säger att deras tränare talat 

om vad de har för skada. Jag tycker att det kan vara något oroväckande då tränare kan ha 

väldigt hög status och trovärdighet för eleverna eller utövarna i det här fallet. Om de skadar 

sig under träning och tränaren säger att de har en viss skada och hur de ska behandla den så 

kan det betyda att den här personen aldrig går till någon läkare och kanske därför inte får rätt 

behandling. Det är även fler elever som har svarat att idrottsläraren konstaterat skadan än vad 

det är elever som har varit hos en skolsköterska. Som idrottslärare har vi fått utbildning kring 

första hjälpen men det sträcker sig inte till att fastställa skador utan efter att första hjälpen 

gjorts bör eleverna skickas till en skolsköterska för att klargöra vad som hänt. Det är sedan 

skolsköterskans uppgift att avgöra om det är något hon kan åtgärda eller om eleven bör 

skickas vidare till den allmänna sjukvården (Reinholdsson, 2011). Enligt dessa svar verkar det 

som att eleverna sällan utnyttjar tillgången till en skolsköterska. Det skulle antingen kunna 

bero på att de inte vill gå dit eller att idrottsläraren inte skickar dit dem. 
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Sammanfattning 

Studien visar att elever med idrottsskador hade högre betyg än de utan idrottsskador. 

Jämförelsen var dock svår att göra då inte många elever visste sitt faktiska betyg. Utifrån de 

svar som getts så stämde elevernas faktiska betyg väl överens med deras upplevda betyg men 

samma problematik återfinns här då det endast går att säga säkert om de som gett ett svar på 

bägge frågorna. Det går i jämförelserna att se ett starkt samband mellan deltagande och betyg 

men inte mellan deltagande och idrottsskador där de med idrottsskador deltar i lika stor grad 

som de utan idrottsskador. Det går däremot att se en stor skillnad mellan de representerade 

skolorna där skola B det vill säga den skola med idrottsprofil har störst andel elever med 

högsta betyg. Skola B har också högst andel elever med idrottsskador, vilket gör att resultatet 

från tidigare studier där det visar sig att elever som utövar idrott på fritiden fått ett högre betyg 

stämmer överens med resultatet från den här studien. Idrottsskador har framförallt hittats på 

skola B där alla elever utövar idrott på fritiden och de har även större andel av de högsta 

betygen. 

 

8.4 Slutsats och fortsatt forskning 

Det visade sig i studien att elever med idrottsskador får ett högre betyg än de utan 

idrottsskador och att deltagande kan spela stor roll i betygssättningen. Studien visade även att 

betygsfördelningen var väldigt olika mellan skolorna. Det hade därför varit intressant att titta 

närmre på olika sorters skolor och hur de sätter betyg i idrott och hälsa 1. Vidare skulle det 

även vara intressant att genomföra en liknande undersökningen som den som redan gjorts men 

några år framåt i tiden då elever fått betyg i kursen idrott och hälsa 1 och den nya läroplanen 

GY-11 har blivit mer inarbetad. I undersökningen visade det sig också att eleverna antingen 

inte har betygssamtal eller inte kommer ihåg dessa. Många har heller inte kunskaper om vad 

som står i kunskapskraven och det skulle också vara intressant att studera vad detta kan bero 

på; om det är lärarna som inte ger eleverna informationen, om eleverna har svårt att förstå 

eller om de inte är intresserade. 
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Bilaga 1 

Till dig som läser eller har läst kursen idrott och hälsa 1! 

 

Allt fler ungdomar drabbas av idrottsskador vilket kan göra det svårt att delta i kursen idrott 

och hälsa 1. Syftet med den här undersökningen är att se hur många elever som är drabbade 

av idrottsskador och även jämföra vilket betyg de får mot de som inte har några skador. 

Därför är det viktigt att du besvara enkäten även om du inte är drabbad av någon idrottsskada. 

Resultaten från denna undersökning ska användas i ett examensarbete på 30 hp. Arbetet 

kommer att vara öppna handlingar för alla som vill ta del av den. 

 

Den här undersökningen är konfidentiell vilket betyder att du inte lämnar några uppgifter 

om vem du är och din skolas namn kommer inte heller att användas i rapporten. Det är 

frivilligt att delta och du ger ditt medgivande genom att besvara enkäten. Din medverkan är 

dock viktig för undersökningen! 

 

Del ett handlar om skador du kan ha fått i samband med idrottsutövning. Här används 

begreppet idrottsskada vilket betyder en skada som uppkommit under tiden du utöver någon 

form av idrott som till exempel att du sliter av korsbandet under en fotbollsmatch. Det syftar 

också på skador som kommit till följd av idrottsutövande som till exempel 

benhinneinflammation. Ett annat begrepp som används är full fysisk kapacitet och då menar 

jag den fysik och rörelseförmåga du hade innan du drabbades av din skada. 

 

I del två handlar det om dina betyg och då är det viktigt att du följer de instruktioner som 

finns till varje fråga. Särskilt viktig är fråga 7 då du inte får gissa utan din lärare måste ha 

berättat vilket betyg du ligger på. Har din lärare inte sagt vilket betyg du ligger på så väljer du 

alternativet vet inte. 

 

Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten! Har du frågor gällande enkäten eller arbetet så 

kontakta Sandra Melkerson via e-mail: sm222bs@student.lnu.se 

 

Växjö, februari 2013 

Sandra Melkerson 
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Bilaga 2 

Kön: [  ] Kille [  ] Tjej 

 

Ålder:______________________ 

 

Del ett  

1. Har du varit drabbad av idrottsskador under tiden du läst/läser kursen idrott och hälsa 

1 (för exempel på skador se fråga 2)?  

[  ] Ja 

[  ] Nej (hoppa till fråga 7) 

 

2. Sätt ett kryss för den/de skador du haft under kursen idrott och hälsa 1: 

 [  ] Avsliten hälsena 

 [  ] Avsliten muskel (vilken/vilka:____________________________________) 

 [  ] Axel ur led 

[  ] Benhinneinflammation 

[  ] Bristning (vilken/vilka kroppsdel/delar:_____________________________) 

[  ] Fotbollsvrist (smärta i ovansidan/utsidan av foten) 

[  ] Fraktur (vilken/vilka kroppsdel/delar:_______________________________) 

[  ] Främre knäskada (smärta i och runt knäskål, broskbildning i knäskål) 

[  ] Hjärnskakning 

[  ] Hopparknä (smärta i och nedanför knäskålen) 

[  ] Hälseneinflammation 

[  ] Instabilitet i fotled 

[  ] Knäskål ur led 

[  ] Korsbandsskada (knä) 

[  ] Kronisk bristning i ljumsken 

[  ] Kronisk ryggsmärta 

[  ] Ledbandsskada (vilken/vilka kroppsdel/delar:________________________) 

[  ] Lårkaka 

[  ] Meniskskada (knä) 

[  ] Målvaktsarmbåge (smärta i armbåge efter belastning i utsträckt läge) 

[  ] Schlatters sjukdom (smärta nedanför knäskålen) 
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[  ] Sen-, senskide-, senfäste- eller slemsäcksinflammation (vilken/vilka  

kroppsdel/delar:___________________________________________________) 

[  ] Stressfraktur (vilken/vilka  

kroppsdel/delar:___________________________________________________) 

[  ] Stukning (vilken/vilka kroppsdel/delar:_____________________________) 

[  ] Tennisarmbåge (smärta i armbågen i böjt läge) 

[  ] Annan skada:__________________________________________________ 

 

3. Vem konstaterade vad du fått för skada? 

[  ] Tränare 

[  ] Idrottslärare 

[  ] Skolsköterska 

[  ] Läkare 

[  ] Annan:__________________________________________ 

 

4. Hur lång tid tog det eller beräknas det ta innan du återgick/återgår till din fulla fysiska 

kapacitet (svara i cirka antal månader)? 

 [  ] Mindre än 1 månad 

 [  ] 2-4 månader 

 [  ] 5-7 månader 

 [  ] 8-12 månader 

 [  ] Mer än 1 år 

 [  ] Vet inte 

 

Del två 

5. Har du kunnat delta i all undervisning i kursen idrott och hälsa 1 trots din/dina 

skada/skador? 

 [  ] Ja (hoppa till fråga 7) 

 [  ] Nej 

 

6. Vilka moment har du inte kunnat delta på:___________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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7. Vad blev ditt betyg i idrott och hälsa 1 alternativt vilket betyg ligger du på just nu om 

du ej avslutat kursen (viktigt att din lärare har meddelat betyget inte vad du tror)? 

 [  ] A 

 [  ] B 

 [  ] C 

 [  ] D 

 [  ] E 

 [  ] F 

 [  ] Vet inte 

 

8. Deltar/deltog du i undervisningen i idrott och hälsa 1 (svara det alternativ som är 

närmst sanningen och med deltog menas att du var med på den tänkta aktiviteten vid 

varje lektion)? 

 [  ] Deltog på alla eller nästan alla lektioner (90-100%) 

 [  ] Deltog 3 av 4 lektioner (75%) 

 [  ] Deltog varannan lektion (50%) 

 [  ] Deltog väldigt sällan (25%) 

 [  ] Deltog aldrig (0%) 

 

9. Vet du vilka kunskapskrav som krävs för de olika betygen? 

 [  ] Ja 

 [  ] Nej 

 

10. Vilket betyg anser du själv att du borde få? 

 [  ] A 

 [  ] B 

 [  ] C 

 [  ] D 

 [  ] E 

 [  ] F 

 [  ] Vet inte 
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11. Övrig information du vill delge angående idrottsskador eller betyg. Alternativt om du 

vill förtydliga eller förklara något/några av dina svar. Hänvisa då till frågans nummer 

innan och skriv sedan ner din förklaring eller det du vill ha sagt:__________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Skada Beskrivning Rehabiliterings- och läketid 

Avsliten hälsena 

(Hälseneruption) 

Hälsenan går helt av 

plötsligt.  

Oftast minst 12 månader.  

Axel ur led 

(Axelluxation) 

Ledkapseln hoppar ur 

antingen framåt eller 

bakåt. Oftast slits den av 

från sitt fäste vilket kan 

leda till återkommande 

luxationer om detta inte 

läker tillbaks. 

Största faran är återfall (för de runt 

15 år är risken 70%) kan krävas 

operation därför väldigt varierande 

tid för rehabilitering, nerven kan 

också bli skadad vilket kan ta 2-12 

månader.  

Benhinneinflammation Smärta vid insidan av 

underbenet under och 

efter löp- och 

hoppträning. 

Varierande beroende på hur tidigt 

det uppmärksammas. 

Bristning Muskel eller sena har helt 

eller delvis slitits av 

genom våld eller 

översträckning. 

4-6 veckor, i enstaka fall upp till 12 

veckor. Har muskeln/senan gått helt 

av kan det ta upp till 6-12 månader 

eller längre.  

Fotbollsvrist Ben- och broskfragment 

har slitits loss vid 

ledkapselfästet i 

skenbenet. Leder till 

benpålagringar och 

därefter inflammation. 

Kräver oftast operation därefter tar 

det cirka 4-8 veckor. 

Fraktur Skelettet har antingen gått 

helt av eller fått en 

spricka. 

Beror på var någonstans frakturen 

uppstår kan ta upp till 6 månader. 

Främre knäskada Broskskada på knäskålens 

ledyta och smärta 

nedanför knäskålen, 

smärta och skada hänger 

Går ofta att träna trots vissa besvär, 

anpassas utefter individen läker ut 

av sig själv men rehabilitering 

hjälper. 
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inte ihop med varandra. 

Hjärnskakning Sker efter slag mot 

huvudet eller annan 

kroppsdel som skickar 

kraften till huvudet. 

Varierar beroende på hur allvarlig 

skadan är, får ej träna förens 

personen är helt symptomfri. 

Hopparknä Skada på övre delen av 

knäskålssenan som leder 

till inflammation och 

ärrbildning  

Minst 3-6 månader blir det inte bra 

krävs eventuellt operation. 

Hälseneinflammation/ 

hälsenesmärta 

Smärta i hälsenan och den 

blir förtjockad och ömmar 

vid tryck. 

Oftast lång läketid, 3-12 månaders 

rehabilitering och bör inte återgå till 

idrott innan rehabiliteringen är klar. 

Kan krävas operation där läketiden 

är mycket lång. 

Instabilitet i fotled Kommer efter skada i 

fotleden och visar sig som 

kvarvarande känsla av 

ostadighet och 

stukningstendens. 

Cirka 12 veckor där efter blir 

ungefär 50% besvärsfria kan krävas 

operation vilket ger minst 12 

veckors rehabilitering. 

Knäskål ur led 

(knäskålsluxation) 

Knäskålen vrids ur led det 

kan också bli en bristning 

på ligamentet som håller 

fast knäskålen på plats 

vilket kan göra att det blir 

upprepade luxationer. 

Inträffar det enbart en gång är 

prognosen god, vid upprepade 

luxationer krävs ofta operation 

vilket ger minst 6 månaders 

rehabilitering, ofta längre. 

Korsbandsskada knät Skada på korsbandet som 

antingen töjts ut eller helt 

har gått av. 

Opereras vilket sedan kräver 

rehabilitering i 6-12 månader under 

den tiden bör ingen idrott utövas. 

Kronisk bristning i 

ljumsken 

Smärta i ljumsken som 

kommer av antingen en 

dålig rehabilitering efter 

akut bristning i ljumsken 

eller av för hög 

Varierande utefter hur allvarlig 

skadan är och vilken rehabilitering 

som görs.  
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belastning. 

Kronisk ryggsmärta Smärta i ryggen av till 

exempel diskbråck eller 

skada på diskarna. 

Som namnet antyder är det kroniskt 

och kommer därför aldrig att helt 

försvinna. Lär sig att leva med det 

och vilka aktiviteter som går att 

genomföra. 

Ledbandsskada Delas in i tre grader 

beroende på hur mycket 

ledbandet töjts ut. Vid 

grad 1 är det enbart uttöjt 

vid grad 2 och 3 är det 

helt av. 

Olika för vilka ledband som är 

drabbade kan dröja allt från ett par 

veckor upp till 12 månader. 

Lårkaka Blödning inuti muskeln 

eller runt muskelbukarna 

beror på våld mot 

muskeln. 

Läketiden kan vara mellan 8-12 

veckor men varierar mycket 

beroende på hur allvarlig skadan är. 

Meniskskada Skada på menisken i 

knäet genom hack, 

sprickor eller bitar som 

lossnat beroende på hur 

allvarlig skadan är går det 

att reparera annars måste 

den avlägsnas. 

Varierar beroende på vilken typ av 

skada och om det krävs operation. 

Vissa kan återgå till träning efter 3-

6 veckor. Andra måste 

rehabiliteringsträna i 3-12 månader. 

Efter en operation får knäet inte 

böjas överhuvudtaget de första 6 

veckorna. 

Målvaktsarmbåge Underarmen sträcks bakåt 

efter kraft mot armen 

vilket gör att armbågen 

översträcks. Leder till 

smärta, domningar och 

nedsatt rörlighet. 

Beror på hur snabbt skadan 

upptäcks, behandlas den inte finns 

det risk för att den blir kronisk. 

Schlatters sjukdom Sker hos ungdomar under 

pubertet då för hög 

belastning sker på 

Läketiden kan sträcka sig över 1-2 

år kan krävas operation om 

problemen kvarstår efter att 
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tillväxtzonerna vid 

knäskålssenans infästning 

i skenbenet. 

kroppen växt färdigt. 

Sen-, senskide-, senfäste- 

eller 

slämsäcksinflammation 

Inflammationer som beror 

på upprepade rörelser, 

överbelastning eller 

återkommande tryck som 

till exempel en 

innebandymålvakt som 

sitter på knä under långa 

perioder. 

Väldigt varierande kan vara 

långvarig om det finns en infektion. 

Stressfraktur Skada som en fraktur men 

sker inte av akut kraftigt 

våld mot skelettet utan av 

återkommande för hög 

belastning på skelettet. 

Beror mycket på hur tidigt det 

upptäcks och var den är, kan ta upp 

till flera månader. 

Stukning Kraftig vridning av led så 

att ledbanden töjs ut och 

går av. 

Allt mellan 3-12 veckor och 3-12 

månader beroende på var och hur 

allvarligt ledbanden är skadade. 

Tennisarmbåge Överbelastningsskada i 

armbågens utsida kan 

vara inflammation men 

även vävnadsskada. 

Kan läka av sig själv men kan då ta 

1-2 år. Vid behandling kan det vara 

läkt efter 2-3 veckor, vid operation 

tar det cirka 6 veckor. 

(Thomeé, 2011, Bahr & Maehlum, 2004) 

 

 


