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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilket område som eleverna värderar mest inom hälsa och 

vad eleverna önskar att de hade fått mer undervisning om. Studien tar även reda på vilka 

kunskaper de saknar och hur eleverna ser på detta. Studien har utgått ifrån det centrala innehållet 

för kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Frågeställningar som studien ska undersöka är:   

 

1. Vilka är, enligt eleverna, de viktigaste områdena inom hälsa i kursen idrott och hälsa 1? 

2.  Vad önskar eleverna främst att de fått lära sig mer om i skolan vad gäller hälsa i idrott 

och hälsa? 

3. Vad anser eleverna att de framförallt saknar kunskaper om och hur ser de på detta? 

 

Metod 
Denna uppsats har en kvantitativ ansats. Datainsamlingen består av Google Forms enkätfrågor 

som berör studiens syfte och besvarar frågeställningarna. Urvalsgruppen var 116 gymnasieelever 

på en av Stockholms gymnasieskolor. Studien använder sig av Antonovskys teori, känsla av 

sammanhang, KASAM.  

 

Resultat 
Kunskaper om nödsituationer och skador är det som flest elever anser är viktigast att ha 

kunskaper om. Majoriteten av eleverna önskar att de hade fått mer undervisning om 

stresshantering vilket också är den kategori som flest elever valt att de saknar kunskaper om. 

Eleverna vill lära sig mer om den kunskap de saknar och majoriteten av alla elever anser att de 

borde fått lära sig om det i skolan. 

 

Slutsats 

Kursen idrott och hälsa 1 bör innehålla mer undervisning om stresshantering. Undervisning om 

framförallt stresshantering samt nödsituationer och skador bör göras mer hanterbar och 

meningsfull. Lärarens tydlighet är viktig för elevernas kunskapsinhämtande.  
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Abstract  

Aim 
The purpose of the study is to investigate what is the most important areas high school students’ 

value in health and what the students think they should have received more education about. The 

study also finds out what knowledge the students lack and the student’s point of view on this. 

The study has been based on the curriculum of physical education in upper secondary school. 

Questions to be answered by the study is:  

 

1. What, according to the students, are the most important areas regarding health within the 

course physical education 1?  

2. What do the students especially wish they would have learned more about in school in 

terms of health in physical education? 

3. What do the students think they lack knowledge of and how do they view this? 

 

Method 
This study has a quantitative approach. The data collection consists of Google Forms 

questionnaire that concerns the purpose of the study and answer the questions at issue. The 

selection group was 116 senior high school students at one of Stockholm's upper secondary 

schools. The study uses Antonovsky's theory, a sense of coherence, (aSOC). 
 

Results 
Knowledge about emergencies and injuries is what most students consider to be the most 

important to have knowledge about. The majority of the students wish that they had received 

more teaching about stress management, which is also the category most students have chosen 

that they lack knowledge of. The students want to learn more about the knowledge they lack and 

most of all students think they should have learned it in school. 
 

Conclusions 

The course physical education should contain more teaching about stress management. Teaching 

about stress management, emergency situations and injuries should be made more manageable 

and meaningful. The teacher's clarity is important for the students' knowledge acquisition.  
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1 Inledning  
Vaknar upp. Det är tisdag. Klockan ringde för sent. Tusan också. Slänger i mig frukost och 

springer till bussen. Kommer till busstationen. Det är 1 minut kvar innan den går. Tar en metro-

tidning. Läser att många elever upplever stress i sin vardag och i sin skolsituation. Fnissar. 

Tänker på min egen morgon och hur den har varit. Jag tänker ‘det lär ju inte bli lättare när de 

blir äldre om eleverna känner sig stressade redan nu, undrar om vi kommer få såna elever sen 

när vi är ute i arbetslivet.’ Vad ska jag lära dem då? Vad ska jag ge för goda råd kring hur man 

hanterar stress och krav? Vad har vi för ansvar som idrottslärare?  

 

Såhär såg morgonen ut för en av oss när vi begav oss till skolan och det var i detta scenario som 

idén till uppsatsen föddes. Med tanke på de frågor som uppstod den morgonen är det av intresse 

att ta reda på vilken funktion ämnet idrott och hälsa har för eleverna. Vilka områden inom hälsa 

värderar elever i gymnasiet (15 år och uppåt) och är det någonting de anser saknas inom ämnet. 

Har utbildningen gett eleverna de kunskaper dem behöver för att kunna ta hand om sitt eget 

välmående eller finns det någonting som eleverna anser att de saknar för att motverka den 

stigande ohälsan som det rapporterades om i tidningen?  Den rapport som fanns i tidningen var 

genomförd av Folkhälsomyndigheten och omfattade skolbarns hälsovanor hos 11-, 13- och 15-

åringar. Därför vore det spännande att utforska och genomföra studier om hälsa med 

gymnasieelever i och med att dessa inte omfattades av Folkhälsomyndighetens rapport.  
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2 Bakgrund 

2.1 Vad är hälsa?  

Enligt nationalencyklopedin är hälsa ett svårdefinierat begrepp vars betydelse är vidare än frihet 

från sjukdom. En allmänt omfattad definition saknas alltså (Nationalencyklopedin 2018). 

 

År 1948 definierade Världshälsoorganisationen hälsa som “Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 

Denna definition innebar en hälsosyn där friska och människans sociala liv betonades, istället för 

det sjuka. Hälsa sågs som ett positivt mål som behandlade hela befolkningens livssituation. 

(WHO 2014, s. 1)  

 

Dock har denna definition kritiserats på flera sätt, bland annat för att hälsa sågs som ett 

ouppnåeligt mål i och med att det krävs fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

för att uppnå hälsa. En annan kritik är att hälsa sågs som ett tillstånd, något individen har eller 

inte har. Dessutom var definitionen inte tillämpbar i en praktisk betydelse och den kunde inte 

användas som en måttstock för att avgöra om någon har hälsa eller inte. Därmed gick det inte 

mäta olika personers eller befolkningens hälsostatus. Däremot menar Quennerstedt att WHO:s 

definitionen kan ses som en viljeriktning för det globala hälsoarbetet och den globala 

hälsopolitiken. (2006, s. 45) 

 

Forskarna Jenny Medin och Kristina Alexandersson har skrivit boken Hälsa och hälsofrämjande 

som är en litteraturstudie där författarna undersöker olika teorier och definitioner av hälsa. 

Författarna tar upp två synsätt som är relevant för denna studie. Det första synsättet är 

biomedicinskt. Denna aspekt har som utgångspunkt att hälsa är något fri från sjukdom. 

Biomedicinsk aspekt ser bara till människan som ett maskineri och inte människors avsikter 

såsom ond/god.  Kroppens sätts i förhållande till vad som anses vara normala funktioner utifrån 

statistik.  Hälsa och sjukdom ses som varandras motsatser. Detta är ett patogent synsätt där man 

försöker se vad som orsakar sjukdom i någons hälsa. (2000, s. 42 f.)  

 

Det andra synsättet är salutogent. Detta är motsatsen till ett biomedicinskt patogent synsätt. I 

denna aspekt ses till vilka faktorer som bidrar till en god hälsa. Antonovsky, som var den som 
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myntade begreppet, menar att hälsa inte finns utan sjukdom och vice versa. Han menar att 

individens hanterande av omvärlden ligger till grund för en god hälsa. Han ser kaos, yttre 

faktorer och stress som naturliga tillstånd för individen. Det bästa av två världar hade varit om 

det, enligt Antonovsky, gick att kombinera de båda synsätten, patogent och salutogent, för att 

alltid försöka arbeta mot en bättre hälsa. (2005, s. 63)  

 

Barn och ungdomar tillägnar stor del av sin tid i skolan vilket gör att skolan påverkar deras 

levnadssätt och levnadsvanor. Antonovsky (1996) menar att en frisk befolkning belastar ett lands 

ekonomi mindre än en sjuk sådan. I § 25 för den skollag som utfärdades i juni 2010 står det 

följande om elevhälsan: 

 
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 
(SFS 2010:800) 

Ovanstående text talar onekligen för skolans hälsoansvar gällande eleverna och det är 

huvudmannens ansvar att se till att det finns elevhälsa för alla elever. Skolan ska alltså erbjuda 

eleverna en elevhälsa som kan tillgodose elevernas hälsobehov. Skolverksamheten ska således 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande och finnas som ett stöd till eleverna i deras utveckling. 

Hur huvudmannen har planerat för elevhälsan och om denne har kunskaper om vad som ska ingå 

i elevhälsan kontrolleras av skolinspektionen som också kontrollerar att det finns tillgång till en 

elevhälsa och hur den fungerar vid skolan.  

2.2 Hälsa i LGY 11 
I samband med att synen på hälsa har förändrats i samhället har även synen på hälsa förändrats 

inom skolan. En historisk tillbakablick kring det ämne som vi idag kallar för idrott och hälsa 

visar på denna förändrade syn på hälsa. Innan 1994 hette ämnet endast idrott men när Läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) kom, ändrade 
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ämnet namn till idrott och hälsa. Skolämnet blev således mer hälsobetonat och fick ett 

ämnesinnehåll med mer fokus på hälsa.  

 

I vår nuvarande läroplan för gymnasiet, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola (LGY11), förekommer begreppet hälsa på två ställen. Först 

förekommer det i kapitel 1 som heter Skolans värdegrund och uppgifter där vi kan utläsa att 

skolan ska “[...] uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor” (Skolverket 2011, s. 7). 

Medan vi i kapitel 2, som heter Övergripande mål och riktlinjer, finner att det är skolans ansvar 

att varje elev “har kunskaper och förutsättningar för en god hälsa” (ibid, s. 9). Det är således hela 

skolans uppdrag att se till så att eleverna har kunskaper och förutsättningar för en god hälsa och 

inte enbart inom de program som innefattar hälsa. Vänder vi blicken mot examensmålen för 

respektive program finner vi att barn- och fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, 

el- och energiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och 

turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt vård- 

och omsorgsprogrammet behandlar begreppet hälsa utifrån olika perspektiv. Detta motsvarar åtta 

av totalt arton program på gymnasial nivå.  

2.3 Hälsa i kursplanen för idrott och hälsa 1 
Bland de gymnasiegemensamma ämnena finns det ämne som denna studien behandlar, idrott och 

hälsa. I den inledande texten ser vi spår av den betoning på hälsa som ämnet har fått. Som första 

mening står det att “Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor 

betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan”. I samma inledningsstycke 

finner vi också att “Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika 

livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta 

ansvar för sin hälsa”. Vidare under ämnets syfte står det dessutom att undervisningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet och tar ett intresse i hälsofrågor rörande 

arbetsliv och samhälle. (Ibid, s. 83)  

 

Undervisningen i idrott och hälsa 1 ska ge eleverna möjlighet att utveckla sju förmågor och 

kunskaper. Eleverna ska kunna planera och genomföra fysiska aktiviteter som utvecklar 

kroppslig förmåga och hälsa samt kunna anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och 

miljöer. De skall även ha kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser 
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för kroppen och hälsan och dessutom kunna hantera säkerhet och nödsituationer i samband med 

fysiska aktiviteter. De ska även inneha kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska 

aktiviteter och naturupplevelser. Utöver detta är det tänkt att undervisningen ska utveckla 

elevernas förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i 

relation till idrotts- och motionsutövande och slutligen utveckla kunskaper om ergonomi. (Ibid, s. 

83 f.)	

	
Ovan nämnda förmågor och kunskaper berör hälsa på något sätt men förklarar egentligen inte 

vad lektionerna ska innehålla utan det framkommer under ämnets centrala innehåll. Det centrala 

innehållet är det som avgör vad som ska behandlas under kursens gång och för kursen idrott och 

hälsa 1 är det följande elva områden.	
 

● Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.  

● Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig 

förmåga.  

● Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och 

koordinationsträning. 

● Rörelse till musik samt dans.  

● Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.  

● Metoder och redskap för friluftsliv. 

●  Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

● Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid 

blödning och drunkningstillbud.  

● Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.  

● Spänningsreglering och mental träning.  

● Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan 

utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik. (Ibid, 

s. 84 f.) 
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3 Tidigare forskning  
I maj 2018 publicerades en debattartikel i tidningen Metro där författarna hänvisade till den 

första delrapporten av Folkhälsomyndighetens undersökning om skolbarns hälsovanor 2018. 

Delrapporten handlade om psykosomatiska besvär, skolstress och skoltrivsel bland 11-, 13- och 

15-åringar. Rapporten visade en ökning av självrapporterade psykosomatiska besvär, såsom 

huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter bland 11-åringar sedan den senaste rapporten 

2013/14. Det har dock inte skett någon signifikant ökning bland 13- och 15-åringar sedan 

rapporten 2013/14. Däremot är andelen med psykosomatiska besvär hög och andelen har 

dessutom ökat kontinuerligt de senaste decennierna. (Folkhälsomyndigheten 2018b, s. 4) 

 

Det som påpekades i debattartikeln var resultatet från skolstressen bland 15-åriga pojkar och 

flickor. De menar att stress bland unga har fördubblats sedan mitten av 80-talet och att mer än 

varannan tjej och nästan var tredje kille lider av stressymptom (Haraldsson & Svansbo 2018). En 

noggrannare titt på delrapporten visar att skolstressen för 15-åriga flickor fortsätter att öka från 

53 procent 2009/10, till 60 procent 2013/14 och nu senast 73 procent 2017/18. Medan andelen 

15-åriga pojkar som uppgav att de var stressade över skolarbetet var drygt 30 procent år 2009/10 

och samma år 2013/14 men att det nu har ökat till 40 procent 2017/18. (Ibid, s. 7)  

 

Alltså är författarna i debattartikeln milda i sina uttryck när de säger att varannan tjej och nästan 

var tredje kille lider av stressymptom när rapporten säger att 73 procent av tjejerna uppger att de 

är stressade av skolarbetet och av pojkarna uppger 49 procent att de är stressade. Författarna 

skriver att vi idag pratar mer om psykisk ohälsa och stress vilket de tycker är bra men menar på 

att det inte räcker med att endast prata om det. De fortsätter debatten med att förklara stress som 

ett strukturellt problem och inte ett individuellt problem. Detta efter att ha hänvisat till 

delrapporten som säger att brister i skolans funktion är en av flera orsaker till den ökning som 

rapporten visar på. (Haraldsson & Svansbo 2018; Folkhälsomyndigheten 2018b, s. 9) 

 

Eftersom den omfattande grundrapporten kommer att publiceras i sin helhet först 2019 är det av 

intresse att titta på rapporten om skolbarns hälsovanor i Sverige från 2013/14 och de resultat som 

presenterades där. Resultatet visade att majoriteten av eleverna anser sig ha en bra hälsa, men att 

eleverna får sämre självskattad hälsa, fler somatiska besvär samt ett sämre allmänt välbefinnande 

med stigande ålder (från 11 till 15 års ålder). Det vill säga ett barn på 13 år har sämre 
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självskattad hälsa och fler somatiska besvär än ett barn på 11 år. På samma sätt har ett barn på 15 

år sämre självskattad hälsa och flera somatiska besvär än ett barn på 13 år. Rapporten visar alltså 

på att barnens självskattade hälsa, somatiska besvär och allmänt välbefinnande blir sämre ju 

äldre barnen blir. (Folkhälsomyndigheten 2014) 

 

Annika Ahlberg (2015) genomförde en studie om elevers förståelse och förhållningssätt till 

hälsa. Hon har tagit reda på några niondeklassares förståelse av hälsa i skolämnet idrott och hälsa 

och hur eleverna kan bemötas när det kommer till hälsoundervisning. Avsikten med studien var 

att komplettera hennes egna kunskaper om elevers perspektiv på hälsa för att kunna bedriva en 

undervisning som möter eleverna på ett adekvat sätt. (Ibid, s. 14)  

 

Ett av resultaten hon kom fram till var att i stort sett alla som deltog i studien visade att de har en 

god förståelse kring hälsa. Resultaten visade också att de områden som eleverna ville öka sina 

kunskaper om vad gäller hälsa i undervisningen, överensstämmer med kursplanen för idrott och 

hälsa. Detta menar Ahlberg kan bero på att eleverna känner till kursplanen och på så sätt vet 

vilka områden som ingår i den. Men något som Ahlberg inte finner överensstämmer med 

kursplanen och elevernas önskade hälsoinnehåll är stresshantering, tidshantering och en 

helhetsbild kring hälsa, dvs. att kunna planera den tid de har på ett effektivt sätt så att de hittar en 

balans i vardagen. Trots det poängterar hon vikten av att vi som vuxna inte förutsätter att unga är 

stressade då det endast riskerar att eleverna upplever onödig stress. (Ibid, s. 78, 113)  

 

I sin studie kunde hon även identifiera tre olika förhållningssätt till hälsa hos eleverna, ett tryggt 

förhållningssätt, ett pressat förhållningssätt och ett spontant förhållningssätt. Elever som svarade 

med lösningar på de svårigheter de såg med sin egen hälsa är de som har ett tryggt 

förhållningssätt till hälsa. Elever vars svar var att de upplevde svårigheter men inte kunde 

hantera dessa har ett pressat förhållningssätt till hälsa. Det tredje förhållningssättet är de elever 

vars svar inte tog upp några svårigheter alls med hälsa, utan snarare kopplade möjligheter till 

hälsa, kategoriserade hon som spontant förhållningssätt. Hon menar att vilket förhållningssätt 

som eleverna har till hälsa är avgörande för vilken kunskap eleverna tar in och gör till sin. (Ibid, 

s. 81 ff.) 
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En annan studie av Andreas Jacobsson har behandlat hur vi, som han uttrycker det, “träffar” med 

vår undervisning i idrott och hälsa. Han har intervjuat lärare i grupper där de har fått resonera 

kring elevers olika resurser för lärande i ämnet. I studien har han kommit fram till att det finns 

skillnader mellan lärare och elever om vad som anses vara nyttigt att lära sig. Han poängterar att 

denna nytto-aspekt är det som avgör hur det tänkta lärandet landar hos eleverna. Han ställer sig 

också frågande till vilken autencitet och relevans innehållet har för eleverna. Som lärare finns ett 

visst syfte med sitt innehåll men eleverna lär sig något helt annat för de ser en annan nytta med 

det som lärs ut i undervisningen. Han menar alltså att det är viktigt att undersöka vilken nytta 

eleverna finner i det innehåll som presenteras och utnyttja det, till en viss mån. Jacobsson menar 

att vi genom att ställa oss kritiska till vår undervisning och reflekterar kring hur lärandet tas emot 

hos eleven så kan vi öka chansen för ett hållbart lärande. (2014, s. 86 ff.)  

 

År 2018 utförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9. 

Det är en undersökning där de detaljerat undersöker kvaliteten inom skolans verksamhet utifrån 

nationella mål och riktlinjer. Detta för alla elevers lika rätt till en bra utbildning i en trygg miljö. 

Avsikten med granskningen är att den ska bidra till utveckling inom ämnet. Skolinspektionen har 

genomfört en enkätundersökning på 93 skolor där 22 skolor blev utvalda för ett besök där en mer 

djupare granskning utfördes. I idrott och hälsa granskar Skolinspektionen hur undervisningen 

planeras och genomförs med kopplingar till kursplanen. (2018, s. 3 f.)  

 

Granskningens resultat visade att alla elever inte deltar regelbundet och fysisk aktivitet samt 

bollspel får mer utrymme i undervisningen. Det visade sig att undervisning om hälsa och livsstil 

sällan sker i de praktiska momenten samt inte får lika stort utrymme i undervisningen. I sin 

rapport skriver Skolinspektionen att tidigare forskning och granskningar visar på kritik att 

undervisningen innehåller mestadels idrott och lite hälsa vilket resulterar i att eleverna får 

kunskaper om idrott men inte om hälsa. Lärarna beskriver också att kursplanen är svår att tyda 

och blir osäkra på vad eleverna ska lära sig samt hur de ska bedöma det. (Ibid, s. 5–11)  

 

År 2012 intervjuade Karlefors 17-åriga kvinnor som klarat sin sista kurs i idrott och hälsa på 

gymnasiet för att ta reda på hur de har upplevt ämnet idrott och hälsa och vad de hade lärt sig 

från skolämnet. Resultaten från hennes studie visade att ämnet upplevs som uppdelat i två delar: 

en praktisk fysisk del och en teoretisk hälsodel. Den fysiska delen ansågs vara rolig och fylld 
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med aktiviteter, en paus ifrån de andra skolämnena. Medan den delen som berör hälsa 

betraktades som tråkig då den ofta genomfördes som en teoretisk del med mycket stillasittande. 

Eleverna menade att det blir motsägelsefullt att vara stillasittande när de får lära sig om hälsa 

samtidigt som de får höra att rörelse förbättrar hälsan. Sättet som hälsodelen är strukturerad på 

överensstämmer inte med studenternas förväntningar på ämnet. Hälsodelen påminner om vanligt 

skolarbete med lektioner, läxor och prov. Inaktiviteten, teorierna och proven existerar inte i 

elevernas uppfattning av idrott och hälsa, vilket Karlefors menar skapar en negativ attityd 

gentemot ämnet. Men det är inte innehållet i hälsodelen som studenterna motsätter sig, utan 

snarare inaktiviteten och sättet det lärdes ut på. Hälsodelen beskrivs som teoretiska lektioner och 

på så sätt liknar det de andra ämnena. Medan de andra ämnena anses vara viktiga, anses 

hälsodelen inte vara det. Hälsodelen av skolämnet karakteriseras som “riktigt” ämne, medan 

idrott och hälsa är någonting annat. Karlefors menar att elevernas förväntningar på fysisk 

aktivitet och förutfattade meningar utgör ett hinder för en framgångsrik hälsoundervisning i 

ämnet. 

 

En annan studie av Brolin (2014) talar om en problematik som finns kring vilken hälsosyn som 

råder i samhället kontra den hälsosyn som återfinns i kursplanen för idrott och hälsa. Denna 

studie visar att bristen på samstämmighet blir ett problem som landar i ämnet idrott och hälsa. 

Brolin menar att idrottslärare uppfyller samhällets förväntningar på ämnet och att dessa 

förväntningar väger tyngre än kursplanens riktlinjer. Detta leder till att vissa elever inte “passar 

in i mallen” och deras möte med ämnet blir inte hälsosamt. Han ser skolämnet idrott och hälsa 

som en väg framåt där vi kan leda utvecklingen om vad som är hälsosamt istället för att låta 

rådande samhällssyn styra innehållet. Att tala om hälsa utifrån ett helhetsperspektiv och väva 

ihop de fysiologiska aspekterna med de psykiska och sociala. För att lyckas med detta behövs 

nya perspektiv. Han talar om ett helhetsperspektiv på hälsoarbetet som ska följa eleverna genom 

hela skolgången, oavsett ämne och utvecklingsskede. Vidare tar han upp att hälsoarbetet kan 

kopplas ihop med skolans värdegrundsarbete och att samtliga skolämnen kanske ska få tillägget 

“... och hälsa” för att markera att det är hela skolans intresse.  

 

I förhållande till den tidigare forskningen som mestadels är inriktad mot grundskolan och 

högstadiet fokuserar denna studie på gymnasieelevers tankar kring hälsa vilket tidigare forskning 

inte har behandlat i samma utsträckning.  
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4 Teoretisk utgångspunkt  
Denna studie använder sig av KASAM, känsla av sammanhang, som verktyg för att analysera 

och förstå resultaten. Aaron Antonovsky som är medicinsk sociolog samt professor i ämnet 

myntade begreppet KASAM (Antonovsky 2005, s. 11). Intresset för detta började när 

Antonovsky gjorde en undersökning om israeliska kvinnor födda i Centraleuropa 1914–1923. 

Kvinnorna fick svara på frågan om de hade varit i ett koncentrationsläger. De jämförde den 

psykiska hälsan mot en kontrollgrupp som visade att 29 % av de kvinnor som hade suttit i 

koncentrationsläger visade på en god hälsa gentemot kontrollgruppen där hälften visade på en 

god psykisk hälsa. Antonovsky menar att även om det är skillnad i procent mellan grupperna så 

anser han att det är intressant att det ändå är 29 % av kvinnorna som visade på en god hälsa 

eftersom koncentrationsläger kan ses som en traumatisk upplevelse. Därifrån föddes tankarna 

kring KASAM som kan brytas ner till tre centrala begrepp: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. (Ibid, s. 15) 

 

Begripligheten handlar om hur människan uppfattar inre och yttre stimuli. Med det menas hur 

informationen som individen får är tydlig, sammanhängande och lättförståelig.  

Det andra begreppet är hanterbarhet. Det handlar om hur individen hanterar de krav som kommer 

från inre och yttre stimuli. Hanteringen kan ske på egen hand eller med hjälp av exempelvis 

anhöriga, religion eller människor med högre utbildning. Har individen en “stark” hanterbarhet 

låter sig inte individen slås ner av motgångar i livet. Med meningsfullhet menas att vara 

närvarande i det som sker. Detta begrepp kan användas som en motivationsdel. Författaren 

menar att om individen har en hög känsla av meningsfullhet så skapar det större förutsättningar 

för begripligheten och hanterbarheten vilket gör detta begrepp till den viktigaste av de tre. (Ibid, 

s. 44 ff.)   

 

Antonovsky (2005) menar att individer med ett starkt KASAM berättar om situationer i livet som 

viktiga för deras karaktär och ser inte bara dessa händelser som utmaningar. KASAM-begreppet 

är alltid i samspel gentemot generella motståndsresurser (GMR). Generella motståndsresurser 

kan ses som både stressiga situationer men även som viktiga livshändelser som har skett i ens 

egna liv. Dock förklarar Antonovsky KASAM som balans mellan överbelastning och 

underbelastning. (Ibid, s. 45 f.) 
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Teorin kommer användas för att tolka och förstå elevernas resultat på en djupare nivå. Den är 

tänkt som ett hjälpmedel som ska belysa svaren ur mer än ett perspektiv. Resultaten från studien 

kommer att använda sig av de tre aspekterna som innefattas av KASAM-teorin, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Varför ett resultat ser ut på ett visst sätt kommer att analyseras 

utifrån de tre aspekterna för att ge möjliga tolkningar till varför eleverna har svarat som de har 

gjort.  

4.1 KASAM-teorin tolkat i idrott och hälsa  
Idrottsvetaren Britta Thedin Jakobsson har skrivit kapitlet, Att undervisa i hälsa, i boken 

Idrottsdidaktiska utmaningar. Thedin Jakobsson menar att hälsa inte alltid har varit en 

självklarhet i skolans läroplan. Hälsa och livsstil blev ett kunskapsområde i samband med Lgr 

11. Idrottslärarna får själva definiera och tolka hur hälsan ska uttrycka sig i deras undervisning 

samt även hur kunskapskraven för hälsan ska följas upp. Dock menar Thedin Jakobsson att 

begreppet hälsa är svårdefinierat vilket leder till att lärarna blir osäkra kring vilka aspekter av 

hälsa som ska vara med i undervisningen. Oftast tar hälsan uttryck i form av teori i klassrummet 

och temadagar eller genom att prata om vilken typ av fysisk aktivitet som främjar hälsan. I Lgr 

11 är hälsoaspekten oftast förknippad med den fysiska aktiviteten som genomsyrar 

undervisningen. Men det står även om att den psykiska och sociala hälsan ska behandlas. Thedin 

Jakobsson menar att det är ett salutogent perspektiv som belyser hälsa i läroplanen (2012, s. 178 

ff.)  

4.2 Hur Antonovskys centrala begrepp kan användas i idrott och 
hälsa 
Som tidigare nämnt är Antonovskys begrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

centrala i KASAM-teorin. Thedin Jakobsson menar att begripligheten går att koppla till två av de 

didaktiska frågorna, vad och varför. Hon menar att det är lärarna som ska berätta vad som ska 

ske under lektionen. Detta både i verbala instruktioner och visa med kroppen för eleverna vad 

som kommer ske. Fortsättningsvis menar Thedin Jakobsson att för att begripligheten ska bli hög 

hos eleverna behöver lärarna vara tydliga med vad som ska göras på lektionen och motivera för 

eleverna varför läraren har valt det lektionsinnehållet. (Ibid, s. 189)  

 

Det andra begreppet som är en del av KASAM-teorin är hanterbarhet och en individs förmåga att 
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hantera sin omvärld. Thedin Jakobsson menar att en idrottslärare måste fundera kring hur denne 

ska göra undervisningen tydligt för alla elever så att det leder till att varje individ lyckas. Hon 

menar att läraren har det största ansvaret i planeringen av idrottslektionen och att informationen 

om vad som ska göras leder till att lektionen ska vara genomförbar utifrån elevernas egna 

kropps-repertoar. (Ibid, s. 190) 

 

Slutligen benämns meningsfullheten som den tredje aspekten i Antonovskys teori om KASAM. I 

idrott och hälsa handlar det om hur läraren skapar meningsfulla situationer där eleven utvecklar 

sitt lärande. Här menar Thedin Jakobsson att lärarens egna professionalism kommer in som en 

viktig faktor. Läraren behöver utsätta elever för “de mindre roliga” momenten för att ge dem en 

chans att utveckla sitt egna lärande. Meningsfullheten är en svår aspekt att arbeta med då 

meningsfullhet kan betyda olika för olika individer. Denna aspekt behöver gå hand i hand med 

de tidigare nämnda aspekterna, begripligheten och hanterbarheten för att uppleva KASAM och 

vara mer resistent gentemot stress och andra faktorer som kan ha en negativ inverkan på vår 

hälsa. (Ibid, s. 190 f.) 

 

Slutligen skriver Thedin Jakobsson om hälsans roll i idrottsundervisningen. Hon menar att 

eleven kan lära sig mycket om hälsa genom idrottsaktiviteter. Detta kommer leda till att 

undervisningen ger eleven chansen att utveckla sig själv både socialt och personligt vilket är ett 

stort plus ur lärarens perspektiv. (Ibid, s. 192) 

 

5 Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers inställning till begreppet hälsa och vilket 

område inom hälsa de anser har störst betydelse för en god hälsa. Detta kommer göras utifrån det 

centrala innehållet i kursen Idrott och hälsa 1. Studien ska även granska vilka områden från 

kursen som gymnasieelever saknar mest kunskaper om och vad de anser att de borde ha fått mer 

undervisning om i skolan. Som ett sista moment syftar undersökningen att ta reda på elevernas 

syn på den kunskap de anser sig sakna.  
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5.2 Frågeställningar 

1. Vilka är, enligt eleverna, de viktigaste områdena inom hälsa i kursen idrott och 

hälsa 1? 

2. Vad önskar eleverna främst att de fått lära sig mer om i skolan vad gäller hälsa i 

idrott och hälsa? 

3. Vad anser eleverna att de framförallt saknar kunskaper om och hur ser de på 

detta? 

 
6 Metod och arbetsplan 
I denna del av uppsatsen beskrivs studiens genomförande. Avsnitt som metodval, urval, bortfall, 

utformning, genomförande, etiska riktlinjer, databearbetning och tillförlitlighet kommer att 

motiveras. 

6.1 Ansats 
Denna studie använder sig av en kvantitativ ansats. Mer specifikt kommer studiens 

datainsamling bestå av en enkät med frågor som ska ge underlag för att få svar på studiens 

frågeställningar. Studien ska behandla en större grupp elever för att få in ett arbetsmaterial med 

grundläggande information. Detta kommer senare att användas för att få en djupare förståelse av 

elevers tankar om hälsa. Via enkäter går det att ställa frågor kring åsikter och upplevda 

kunskaper (Hassmén & Hassmén 2008, s. 91).  

6.2 Metodval 
Till en början stod valet mellan enkäter eller fokusgruppsintervjuer. Valet föll på enkäter efter att 

frågeställningarna och studiens syfte blev fastställda. Frågeställningarna är generella, 

systematiskt ställda och av strukturerad karaktär. När syftet är att besvara frågor av strukturerad 

karaktär används framförallt frågeformulär (ibid, s. 229). Tanken med fokusgruppsintervjuer är 

att gruppen producerar data genom interaktionen mellan deltagarna som annars hade varit svår 

eller omöjlig att få tillgång till om det inte fanns en gruppinteraktion (ibid, s. 263). Sett till 

frågeställningarna kunde de besvaras genom enkäter. Det krävdes alltså ingen gruppinteraktion 

för att få svar på frågeställningarna. Därmed kom valet att bli frågeformulär.  
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6.3 Urval och avgränsning 
Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i södra Stockholm. Urvalet gjordes i form av 

ett bekvämlighetsurval då vi tidigare haft kontakt med lärarna på skolan. Från tidigare 

genomförda studier vid GIH är vår erfarenhet att det är lättare att få kontakt med och tillgång till 

lärare som man känner sedan tidigare. Hassmén och Hassmén menar att ett bekvämlighetsurval 

är bra att använda sig av för att de tillfrågade respondenterna lätt kan övertalas att ställa upp. De 

menar dock att tillförlitligheten kan bli ett problem och att populationens representativitet kan 

ifrågasättas eftersom urvalet inte skapas med hjälp av slumpen. Detta urval kan ändå ses som 

representativt då det inte finns någon relation mellan oss och eleverna. (2008, s. 94) 

 

Valet av skola hade ingen större betydelse då ingen särskild skola eller något särskilt 

gymnasieprogram studerades. Dessutom står det i läroplanen för gymnasieskolan att 

“utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas” 

(Skolverket 2011, s. 6).  Det viktiga var att eleverna gick i årskurs 3 på gymnasiet i och med att 

undersökningen riktade sig till elever som läst klart kursen idrott och hälsa 1, vilket de har gjort i 

årskurs 3. Vilka klasser som deltog berodde på vilka lärare som svarade och kunde ställa upp 

med en klass. Vilket program klassen tillhörde hade ingen betydelse då kursen idrott och hälsa 1 

är ett ämne på gymnasiet som alla program har gemensamt. Eftersom denna studie inte tittar på 

skillnader mellan könen är det inget som har tagits i åtanke inför urvalet till denna studie. 

Enkäterna kom att delas ut endast en gång.  

6.4 Enkätutformning 
När lärare inom idrott och hälsa får resonera kring vad hälsa är i undervisningen verkar de ha 

svårt att uttala sig om hälsa i undervisningen då begreppet upplevs som diffust och otydligt. 

Många lärare ser på hälsa som något teoretiskt som ofta förknippas med undervisning i 

klassrumsmiljö (Thedin Jacobsson 2012, s. 179). Enkäten i denna studie kan påstås ha baserats 

på dessa teoretiska moment i hälsa. Vi började med att titta på det centrala innehållet för kursen 

Idrott och hälsa 1 på gymnasiet och plockade ut de hälsoaspekter som vi ansåg var relevanta för 

undersökningen. Dessa skulle sedan hjälpa oss besvara hur eleverna i gymnasiet värderar de 

olika områdena som valts ut.  
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I det centrala innehållet för kursen idrott och hälsa 1 finns det elva punkter som kursen ska 

innehålla. Av dessa elva ansågs åtminstone sex av dem var inriktade mot hälsa. Det går att 

argumentera för att alla punkter berör hälsa men gränsen behövde dras någonstans. Exempelvis 

uteslöts punkter som fokuserade på fysisk förmåga, rörelse och friluftsliv då vi anser att dessa 

ämnen snarare går under kategorin idrott. Med tanke på att de punkter som valdes ut motsvarade 

varsitt svarsalternativ i enkäten skulle elva alternativ bli för många och därmed kräva mer tid att 

analysera och bearbeta. Vi ställde oss frågan om det skulle hjälpa oss att ta med alla elva delar 

eller om frågeställningarna skulle kunna besvaras med de sex delar som valts ut. Vi beslutade oss 

för det senare alternativet. Dels för att fler svarsalternativ skulle kräva mer tid av respondenten 

(mer alternativ, mer tid att läsa dem, mer att fundera på) och dels för att hålla enkäten så enkel 

som möjlig. En konsekvens av detta blev att vissa frågor fick ha två svarsalternativ. I den 

testenkät som gjordes var en del av feedbacken att respondenterna hade haft svårt att välja endast 

ett alternativ bland dessa sex. De upplevde att det var för många att välja mellan.  

 

När områdena var utvalda bestämdes i samråd med handledaren att enkätfrågorna skulle vara 

uppbyggda med så kallade skillnadsfrågor. Dessa frågor karaktäriseras av ord som främst, mest, 

störst, tillräckligt för att ge några exempel. Istället för att fråga “vilka områden tycker du har 

betydelse för en god hälsa?” läggs ordet störst till för att istället fråga “vilka områden tycker du 

har störst betydelse för en god hälsa?”. På så sätt fås ett tydligare svar med ytterligheter. 

 

En del frågor har svar med endast fasta svarsalternativ medan andra frågor har svar med både 

fasta och öppna svarsalternativ. Öppna svarsalternativ innebär att respondenten kan besvara 

frågan fritt medan givna svarsalternativ innebär att frågan har ett antal förutbestämda 

svarsalternativ. Hit räknas också skattningsskalor. Se bilaga 3. De frågor som hade både givna 

och öppna svarsalternativ användes till frågor som behandlade våra utvalda områden kring hälsa. 

Detta för att ge eleverna möjlighet att fortfarande kunna besvara frågan ifall de upplevde att 

deras alternativ inte fanns med. Om respondenter upplever att deras svarsalternativ inte finns 

med finns det en risk att de inte svarar alls (bortfall) eller så svarar de med det svar som är 

närmast, vilket resulterar i mindre korrekt information. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 236 f.) 

 

Inledningsvis var tanken att använda endast fyra svarsalternativ på skattningsskalorna. De första 

sex frågorna i enkäten är exempel på skattningsskalor. Vår tanke var att det skulle tvinga 
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eleverna att ta ställning till frågan och på så sätt undvika att de bara väljer mitten-alternativet av 

bekvämlighetsskäl om det är en femgradig skala. Det som händer om man endast har en 

fyrgradig skala är att de som faktiskt har en åsikt som motsvaras av den neutrala punkten i mitten 

inte kan placera sig där. Å andra sidan menar Hassmén och Hassmén att det finns de som 

placerar sig i mitten för de tycker att frågan är irrelevant, de förstår inte frågan, de saknar 

kunskap, de har ingen klar åsikt eller så vill de helt enkelt inte avslöja vad de egentligen tycker 

(2008, s. 241). De problem som Hassmén och Hassmén tar upp vore inte ett problem för vår 

studie då svaren i testenkäten var varierande vilket visade på att respondenterna hade en åsikt om 

varje fråga. Dessutom är innehållet i våra utvalda områden liknande det innehåll som skrivs fram 

i kursplanen för idrott och hälsa på högstadiet. Alltså är eleverna bekanta med tematiseringen 

och dessutom visade de årskurs nio-elever som medverkade i Ahlbergs studie på en god 

förståelse av hälsa (2015, s. 78). Därför förutsattes eleverna som gick i årskurs 3 på gymnasiet ha 

en åsikt om frågorna och därmed behövdes inte svarsalternativ som “Kan ej ta ställning”, “Vill ej 

ta ställning”, “Vet ej” som Hassmén och Hassmén föreslår vore ett sätt att hantera problemet på 

(2008, s. 241).   

 

Vid inläsning av metoden fick svarsalternativ som “Ja” och “Nej” en annan betydelse. Genom att 

använda svar som “Ja mycket”, “Ja lite”,” Nej inte särskilt”, och “Nej inte alls” fås bättre och 

mer värdefull information genom att svarsalternativen utvecklas (ibid, s. 238). Detta används 

exempelvis på fråga 5 för att få en fylligare och mer korrekt analys. Däremot används Ja/Nej-

alternativ på de frågor där de mer utvecklade svaren inte skulle ge någon bättre information.  

 

Vid utformandet av enkäten anpassades språket efter målgruppen för att eleverna skulle veta vad 

de svarade på. Vi undvek att använda frågor som innehöll ordet inte och andra nekande uttryck 

eftersom det ofta leder till förvirring och missförstånd hos respondenten (ibid, s. 235). I 

möjligaste mån konstruerades frågorna så korta som möjligt för att göra det så enkelt som 

möjligt för eleverna.  

 

En annan aspekt som uppmärksammades var att undvika känsliga frågor. Eftersom hälsa i olika 

grad kan vara känsligt skulle eleverna endast svara på hur de såg på en god hälsa och inte hur de 

värderade kunskaper om sin egen hälsa. Det är också viktigt att tänka på i vilken ordning 

svarsalternativen presenteras då det är lätt att respondenten förutsätter samma ordning och ger 



 
 
 
 

  17 

felaktig information om ordningen varierar mellan frågorna (ibid, s. 241). Därför är ordningen på 

svarsalternativen densamma genom hela enkäten eftersom de utvalda delarna förekom på flera 

frågor. Till sist utformades svarsalternativen så att det fanns en symmetri. Alltså att de motsatta 

värdeorden på skattningsskalorna överensstämde med varandra. 

 

Till sist matades alla frågor in i Google Forms som är en online-enkät. Här sparades svaren så att 

det gick att se hur varje individ hade svarat men också sammanfattat i form av diagram och 

tabeller. Dessa kunde sedan direkt exporteras in i ett Excel ark för analys.  

 

6.5 Genomförande  
Innan skolan kontaktades, där vi kände några lärare sedan tidigare, tillfrågades rektorns 

godkännande via mail om att kunna genomföra undersökningen på deras skola. När det var okej 

kontaktades de kända lärarna på skolan via mail som erhölls från skolans hemsida. Efter att 

lärarna gått med på att undvara några minuter åt oss bestämdes datum, tid och plats. Till varje 

tillfälle fanns det några enstaka enkäter utskrivna på papper som eleverna kunde svara på, medan 

resten kunde svara på enkäten direkt via Google forms i sina mobiltelefoner. Eleverna fick 

tillgång till enkäten via en länk som skrevs upp på tavlan men det fanns även en QR-kod som 

eleverna kunde scanna av för att komma åt enkäten. De som inte ville svara på enkäten via 

mobilen fick svara på enkäten i pappersform som senare fördes in manuellt.  

 

Enkäten genomfördes på plats istället för att använda post/e-post då det endast hade skapat fler 

mellanhänder och tagit mer tid och energi från lärarna och eleverna. Tack vare vår närvaro kunde 

vi se till så att eleverna besvarade enkäten och på så sätt minimerades bortfallet. I Google Forms 

går det att se hur många som har svarat på enkäten vilket kontrollerades så att allas svar blev 

registrerade. Eleverna fick ta del av nödvändig informationen på plats och således skickades 

inget följebrev ut efter vår vistelse. Informationen, samt förfrågan till lärare och rektor förhöll sig 

till de etiska riktlinjerna som beskrivs nedan. Det var 88 elever som svarade på Google Forms 

och 28 elever som svarade på enkäten i pappersform. Sammanlagt var 116 elever med i studiens 

undersökning. 
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6.6 Etiska riktlinjer  
Denna uppsats har utgått ifrån de forskningsetiska principerna som finns att läsa om hos 

Vetenskapsrådet. De forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Informationskravet är beaktat genom att rektor och lärare kontaktades och informerades om 

studiens syfte och omfattning innan undersökningen genomfördes. Vi presenterades oss själva 

och avgav ett löfte om att såväl skolans som elevernas identitet skulle förbli anonyma. Eleverna 

erhöll samma information innan de genomförde enkäten där vi presenterade oss själv och 

förklarade syftet med studien. Eleverna blev underrättade om att deras deltagande var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. De upplystes att deras svar endast skulle 

läsas av oss och de lovades anonymitet i och med att deras namn inte skulle skrivas på enkäten. 

 

Samtyckeskravet upprätthölls genom att fråga rektorn om tillstånd att genomföra studien på deras 

skola. Lärarnas samtycke tillfrågades efter att de informerats om studien. Eftersom eleverna i 

studien gick i årskurs tre på gymnasiet antogs de vara minst 15 år fyllda och därmed behövdes 

inte målsmans godkännande inhämtas för att de skulle kunna medverka i studien. Eleverna kunde 

dessutom själva välja om de ville delta i studien eller inte.  

 

Med hänsyn till Konfidentialitetskravet var enkäterna såväl som undersökningen utformad så att 

respondenterna inte kunde identifieras. Ingen som medverkade i studien eller som läser detta 

examensarbete kan identifiera vem som har svarat på vad eftersom enkäten inte krävde någon 

namnunderskrift vid genomförandet. 

 

Det sista kravet, nyttjandekravet, har uppfyllts genom att den insamlade data inte har använts 

eller blivit utlånat för annat bruk än i detta forskningsändamål. (Ibid) 

6.7 Databearbetning och dataanalys  
Genomförande av enkätfrågorna skedde via Google Forms som sammanställer alla svar 

automatiskt. Redan i Google Forms sammanställningen utformades färdiga diagram som tydligt 

kunde visa på de resultat som studien gav oss. Via Google Forms kalkylark kan två variabler 

jämföras med varandra men då Excel var bekant sedan tidigare överfördes all data dit. Där 
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användes funktionen “=ANTAL.OMF” eller ”COUNT.IFS” för att jämföra två variabler, dvs 

elevernas svar på två frågor. Detta gjordes exempelvis för att ta reda på hur eleverna ser på de 

områden som de saknar kunskaper om. Genom att jämföra svaren från två olika frågor kan 

elevernas syn på detta lyftas fram. Samma typ av jämförelser gjordes på svaren från två andra 

frågor för att ge en bredare bild i analysen. 

 

När resultatet var färdigställt i diagram användes studiens analysverktyg, KASAM, för att ge 

möjliga förklaringar till varför resultatet blev som det blev. De tre aspekterna inom KASAM, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har använts för att tolka och förstå resultatet. 

 

7 Tillförlitlighet 
I de kommande två avsnitten redogörs undersökningens tillförlitlighet i form av reliabilitet och 

validitet och hur vi har förhållit oss till dem.  

7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att ett test ska vara replikerbart och därmed att resultatet kan antas vara 

densamma oavsett vem som utför testet eller hur många gånger testet genomförs. Testerna ska 

dessutom utföras i så pass liknande miljö som möjligt. Exempelvis ska frågorna, tid på dagen, 

dagsformen etc. vara lika för alla för att resultatet inte ska påverkas på ett icke önskvärt sätt. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 124 ff.) 

 

För denna studie var givetvis inte alla förutsättningar lika för eleverna. Visserligen fick 

deltagarna svara på exakt samma frågor under någorlunda liknande omständigheter. Men att 

påstå att deras dagsform var lika eller att tiden på dagen var lika vore att tala osanning. Enkäterna 

delades antingen ut på en lektion eller under en mentorstid beroende på vad som passade de 

lärare som kunde ställa upp. Däremot fick eleverna alltid svara på enkäten i början av 

lektionen/mentorstiden. Till varje tillfälle fanns nedskrivna punkter om vilken information som 

skulle ges så att alla klasser fick tillgång till samma information i samma ordning. Detta gjordes 

alltid innan enkäten genomfördes av eleverna.  
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7.2 Validitet 
Validitet handlar om giltighet, sanning och trohet och i vilken utsträckning testet verkligen mäter 

det som testet ska mäta. De frågor som används ska beskriva det som frågorna är tänkt att 

beskriva och de svarsalternativ som används ska ge svar på det som efterfrågas. Alltså ska 

deltagarna inte kunna tolka frågan på flera sätt och svarsalternativen ska ha samma betydelse för 

alla som svarar. (Ibid, s. 136 ff.)  

 

I utformningen av enkäten tilläts kamrater och handledare läsa igenom frågorna och 

svarsalternativen för att kontrollera att frågorna var tillförlitliga i förhållande till 

frågeställningarna. Feedback efterfrågades ifall det var några frågor som behövde förtydligas 

eller omformuleras för att säkerställa att frågorna skulle ge oss det som eftersöktes. Samma sak 

gjordes för svarsalternativen. Efter det kopplades varje fråga i enkäten till respektive 

frågeställning där vår bedömning var att frågorna med tillhörande svarsalternativ skulle mäta det 

som de var avsedda att mäta. 

8 Resultat  
I denna del av uppsatsen presenteras resultatet från undersökningen i form av diagram. 

Resultaten presenteras utifrån enkätens utformning och då i förhållande till respektive 

frågeställning. I undersökningen var det sammanlagt 116 elever från årskurs 3 på gymnasiet som 

svarade på studiens enkätfrågor. Undersökningens bortfall varierar mellan frågorna och 

redovisas på de frågor där det fanns ett bortfall. Flest bortfall var det på fråga 5 vilket diskuteras i 

metoddiskussionen. Nedan presenteras de kunskaper som eleverna tycker är viktigast vad gäller 

hälsa utifrån kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet.  
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8.1 Vilka är, enligt eleverna, de viktigaste områdena inom hälsa i 
kursen idrott och hälsa 1? 
De första sex frågorna i enkäten handlade om att eleverna skulle värdesätta den kunskap som 

idrottsläraren presenterat utifrån det centrala innehållet i kursen idrott och hälsa 1. Se figur 1. På 

dessa frågor har eleverna fått svara på en skala 1–5 om vilka kunskaper de anser är viktiga där 1 

motsvarade ”inte alls viktigt” och 5 motsvarade ”mycket viktigt”.   

 

Figur 1. Elevers värdesättning av varje område. 

 

Figuren visar att majoriteten av eleverna anser att hantering av skador och nödsituationer är 

mycket viktigt. Kunskaper om hur fysisk aktivitet, kost, droger, dopning påverkar kroppen och 

hälsan samt stresshantering är snarlika i sina resultat. I området ergonomi och förebyggande av 

skador anser mer än hälften av eleverna att det är viktigt eller mycket viktigt att ha kunskaper om 

hur skador förebyggs. Träningsmetoder och deras effekter varierar mer i sitt utfall i förhållande 

till de övriga områdena. Majoriteten av eleverna har satt en trea, fyra eller femma när de 

rangordnat detta område. De tre alternativen ligger alla runt 30 procent. För alla områden finns 

det minst en person som anser att det inte alls är viktigt att ha kunskaper inom området. Det var 

flest personer som ansåg att det inte alls var viktigt att ha kunskaper om stresshantering i 

jämförelse med de andra områdena. 
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Nästa fråga i enkäten handlade om vad eleverna själva anser har störst betydelse för en god 

hälsa. Se figur 2. Eleverna fick markera två svarsalternativ av totalt 6 möjliga där de även hade 

möjlighet att skriva in ett eget svar på frågan.   

 

Figur 2. Elevernas åsikter om vilket område som har störst betydelse för en god hälsa. 

 

Resultatet visar att varannan elev tycker att kategorin “Betydelsen av fysisk aktivitet för kroppen 

och hälsan” har störst betydelse för en god hälsa följt av “Stresshantering”. Den kategori som 

eleverna ansåg hade minst betydelse för en god hälsa var “Ergonomi och förebyggande av 

skador”. Tre personer fyllde i ett eget svar på vad de ansåg hade störst betydelse för en god hälsa. 

Två av dessa svar var nonchalanta och opålitliga och räknades som bortfall medan en person 

svarade med psykisk ohälsa (annat). 
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I fråga tre fick eleverna bedöma om det hade lärt sig tillräckligt om de områden de markerade i 

fråga 2. Se figur 3. Eleverna fick välja mellan svarsalternativen “Ja”, “Nej” och “Vet inte”.  

 
Figur 3. Elevers tankar om de fått tillräckligt med kunskap om de områden de anser har störst 
betydelse för en god hälsa. 
 

Figuren visar att hälften av eleverna anser att de har fått tillräckligt med kunskaper om de 

områdena de anser har störst betydelse för en god hälsa medan var fjärde elev anser att de inte 

fått tillräckligt med kunskap inom områdena. 
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8.2 Vad önskar eleverna främst att de fått lära sig mer om i skolan 
vad gäller hälsa i idrott och hälsa? 
Den fjärde frågan i enkäten berör frågeställning två och behandlade vilka områden eleverna 

önskar att de hade fått mest undervisning om. Se figur 4. Eleverna fick välja två svarsalternativ 

av sex möjliga, men kunde också välja att fylla i ett eget svar. 

 
Figur 4. Vad eleverna önskar att de fått lära sig mer om i skolan. 
 

Ur figur 4 utläses att majoriteten av eleverna vill ha mer undervisning om stresshantering medan 

övriga områden har liknande utfall. Området “Ergonomi och förebyggande av skador” är den 

kategori minst antal elever vill ha mer undervisning om. De som svarat med någonting annat på 

denna fråga har givit svar som psykisk ohälsa och fotboll. Bortfallet bestod av oseriösa svar på 

frågan. 

  



 
 
 
 

  25 

8.3 Vad anser eleverna att de framförallt saknar kunskaper om och 
hur ser de på detta? 
De kommande figurerna som presenteras behandlar alla studiens tredje frågeställning. I enkätens 

femte fråga fick eleverna svara på vilket område de saknade mest kunskaper om bland de sex 

svarsalternativ som fanns. Se figur 5. Eleverna fick endast ange ett svar och de hade möjlighet att 

skriva in ett eget svar på frågan om de ville. 

 

Figur 5. Vad eleverna saknar mest kunskaper om. 

 

Det område som majoriteten av eleverna anser sig sakna mest kunskaper om är stresshantering. 

De övriga områdena är relativt lika i sina utfall. I jämförelse med övriga enkätfrågor har denna 

fråga störst bortfall vilket beror på felaktiga svar bland de elever som fyllde i enkäten i 

pappersform.  
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I fråga sex fick eleverna svara på om de ville lära sig mer om det område de hade valt i frågan 5. 

Svaren på fråga sex redovisas nedan. Eleverna fick välja mellan de fyra svarsalternativen ”Ja, 

mycket”, ”Ja, lite”, ”Nej, inte särskilt” och ”Nej, inte alls”.  
 

 

Figur 6. Elevers vilja till mer kunskap om sitt saknade kunskapsområde. 

 

Majoriteten av eleverna vill ha mer kunskaper om det område som de saknar mest kunskaper om. 

Varannan elev vill ha mer kunskaper medan var tredje elev vill ha mycket mer kunskaper inom 

det område de anser sig sakna kunskaper om. Det är väldigt få elever (4,3 %) som inte alls vill ha 

mer kunskaper om det område de anser sig sakna kunskaper om. Detta motsvarar fem elever. 
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I fråga sju fick eleverna svara på vad de ansåg om det område de valt att de saknar mest 

kunskaper om. Se figur 7. Eleverna fick välja mellan tre fasta svarsalternativ men de hade även 

möjlighet att fylla i ett eget svar på frågan. 

 
Figur 7. Elevers syn på den kunskap de saknar. 
 

Varannan elev anser att den kunskap de saknar borde de ha lärt sig i skolan medan var tredje elev 

kan lära sig den kunskap de saknar på egen hand. Ett fåtal elev tycker inte att de behöver kunna 

den kunskapen som de saknar mest kunskaper om.  

Sex personer hade angivit ett eget svarsalternativ varav fyra var otydliga eller oseriösa och 

räknades som bortfall. En elev hade svarat att den hade lärt sig det i skolan men att hen inte var 

så vaken under den perioden. En annan elev hade svarat att den kan lära sig det på egen hand 

men att hjälp alltid behövs. 
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I fråga åtta fick eleverna svara på hur pass nöjda de var med undervisningen i idrott och hälsa 1. 

Se figur 8. Eleverna fick svara på en skala 1–5 där 1 motsvarade ”inte alls nöjd” och 5 

motsvarade ”mycket nöjd”.  

 
Figur 8. Elevernas tillfredsställelse av hälsoundervisningen i idrott och hälsa 1. 

 

Figuren visar att majoriteten av eleverna är nöjda eller mycket nöjda med den hälsoundervisning 

som har presenterats då de läste kursen idrott och hälsa 1. De var flest elever som svarade att de 

var nöjda medan ett fåtal elever inte alls var nöjda med undervisningen. 
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Den sista frågan i enkäten handlade om eleverna kände sig motiverade att läsa om hälsa i idrott 

och hälsa. Se figur 9. Eleverna fick svara på en skala 1–5 där 1 motsvarade “Nej, inte alls 

motiverande” och 5 motsvarade “Ja, väldigt motiverande”.  

Figur 9. Elevers motivation att läsa om hälsa i idrott och hälsa 1.  

 
Överlag upplevde de flesta att hälsa var motiverande att läsa om medan några få inte alls tyckte 

att det var motiverande. Ungefär var tredje elev upplevde att hälsa varken var motiverande eller 

tråkigt att läsa om och upplevde det som någonting mittemellan.   
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9 Analys 
I detta avsnitt kommer resultaten att fördjupas i en mer ingående analys där två frågor relateras 

till varandra. Förklaringar och tolkningar av resultaten kommer att prövas med hjälp av 

KASAM, befintlig forskning samt egna tolkningar utifrån hur vi uppfattat resultaten. I den första 

figuren har elevernas svar på fråga 2 och 3 jämförts. 

9.1 Elevers syn på kunskaperna om en god hälsa 

Figur 10. Om eleverna fått tillräckligt med kunskap, område för område.  

 

Figuren visar att inom alla områden förutom ett så anser majoriteten att de fått tillräckligt med 

kunskap inom de områden de anser har störst betydelse för en god hälsa. Området där flest 

personer anser att de har fått tillräckligt med kunskaper är bland de som valt “Betydelsen av kost, 

droger och dopning” där mer än hälften av eleverna anser att de har fått det. En möjlig tolkning 

av utfallet är att eleverna har fått kunskaper om kost, droger och dopning via andra ämnen såsom 

biologi eller naturkunskap i och med att dessa ämnen också berör kost i sina kursplaner. Det kan 

även vara så att undervisningen i kursen idrott och hälsa 1 har kännetecknats av antingen kost, 

droger eller dopning men inte nödvändigtvis alla tre kategorier samtidigt och att eleverna då 

åsyftar ett av de tre områdena. En sådan tolkning bygger på att en elev hade ringat in ordet 

“kost” på en av pappersenkäterna för att markera att det var viktigast. När det heller inte finns 

någon kunskap om lärarnas planering är det svårt att skilja på om eleverna verkligen anser sig ha 
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fått tillräckligt med kunskap om de tre områden kost, droger och dopning tillsammans eller om 

de menar att de fått tillräckligt med kunskaper inom bara ett område, exempelvis kost.  

 

Kategorin “Träningsmetoder och deras effekter” är den enda kategorin där majoriteten av 

eleverna inte har svarat att de fått tillräckligt med kunskaper inom området. Istället har 

majoriteten av eleverna kryssat för svarsalternativet “Vet inte”. Frågan är om eleverna har 

förstått denna fråga rätt. Som tidigare beskrivits i forskningen består innehållet inom idrott och 

hälsa av mer idrott än hälsa (Skolinspektion 2018, s. 5). Därför borde träningsmetoder och deras 

effekter ha en högre svarsfrekvens för alternativet “Ja” än vad utfallet visar. Detta kan bero på att 

idrottsläraren inte använder sig av terminologin “träningsmetoder och deras effekter” och istället 

använder begrepp som “pulshöjande aktiviteter” och förklarar effekterna av det. I sådana fall är 

eleverna inte medvetna om att de fått undervisning om träningsmetoder och deras effekter när de 

i själva verket har fått det. Det kan också bero på att eleverna inte vet vad träningsmetoder är för 

någonting och därmed inte har uppfattat frågan rätt. Som Hassmén & Hassmén befarade med ett 

mittenalternativ på en femgradig skala kan det vara en förklaring till varför många elever svarat 

“Vet ej” då eleverna inte kan ta ställning till frågan eftersom de inte förstår vad de svarar på 

(2008, s. 241).  

 

För kategorierna “Stresshantering”, “Åtgärder vid nödsituationer och skador” samt “Ergonomi 

och förebyggande av skador” anser 30–35 procent att de inte har fått tillräcklig kunskap inom 

dessa områden. I förhållande till de övriga områdena är det relativt många som inte fått 

tillräckligt med kunskap. Samtidigt anser nästan varannan person att de har fått tillräcklig 

kunskap inom dessa områden. En av aspekterna inom KASAM handlar om hanterbarhet där en 

förklaring till utfallet kan vara att undervisningen inte har varit hanterbar för eleverna då detta 

presenterats på lektionerna. En annan möjlig tolkning är att innehållet inte har känts meningsfullt 

för eleverna och att de därför inte tagit del av den undervisningen som skett. Enligt figur 1 anser 

majoriteten av eleverna att de två områdena “Stresshantering” och “Åtgärder vid nödsituation 

och skador” är viktiga att ha kunskaper om. Respondenterna anser alltså att åtminstone två av de 

tre områdena är viktiga att ha kunskaper om och då är det rimligt att anta att det finns ett intresse 

hos eleverna att lära sig om området. Men ändå anser de sig inte ha fått tillräckligt med kunskap. 

Det kan bero på två saker. Meningsfullheten i innehållet som har presenterats, dvs. lärarens 

ansvar, eller elevernas intresse. Som lärare i idrott och hälsa kopplat till KASAM menar Thedin 
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Jakobsson (2012) att lärarens egen professionalism är en viktig faktor för att skapa meningsfulla 

situationer där eleverna utvecklar sitt lärande. Det är upp till läraren att motivera innehållet vilket 

är en utmaning eftersom det som är meningsfullt för en individ kanske inte alls är det för en 

annan. Alltså kan utfallet tolkas som att läraren har misslyckats med att skapa meningsfulla och 

därmed lärorika situationer i sitt innehåll när det har presenterats då undervisningen handlat om 

områdena “Stresshantering” och “Åtgärder vid nödsituation och skador”. Det går även att göra 

samma tolkning för de andra två aspekterna hanterbarhet och begriplighet. Om läraren inte har 

varit tydlig med vad som ska göras på lektionen blir elevernas begriplighet kring 

kunskapsobjektet lågt och det är svårare att ett lärande sker. På samma sätt menar Thedin 

Jacobsson (2012) att läraren har ett ansvar och måste fundera på hur hen kan göra 

undervisningen tydlig och hanterbar så att varje individ lyckas och lär sig. Det är en tolkning av 

resultatet. Den andra handlar om elevernas intresse. Om eleverna är intresserade av ett område, 

exempelvis “Stresshantering” som är högt värderat, kan det vara så att eleverna förväntades lära 

sig mer inom området men att undervisningen inte levde upp till deras förhoppningar. I sådana 

fall väljer eleverna att klicka i att de inte har lärt sig tillräckligt inom området ”Stresshantering” 

för deras förväntningar motsvarades inte av undervisningen. 

 

En person hade svarat “Psykisk ohälsa” som det område hen ansåg hade störst betydelse för en 

god hälsa och ansåg sig inte ha fått tillräckligt med kunskaper om det. Det utfallet ter sig ändå 

rimligt med tanke på att kursplanen inte innehåller någonting om psykisk ohälsa. Däremot går 

det att ställa sig frågande till lärarens syn på hälsa och om de på något sätt planerat in 

undervisning om psykisk ohälsa. Det vore intressant att undersöka hur utfallet hade blivit om 

psykisk ohälsa var ett av svarsalternativen i enkäten. Kanske är det fler elever som upplever 

samma sak som denna elev med tanke på folkhälsomyndighetens rapport om skolbarns 

hälsovanor från 2013/2014. Vi kan också ställa oss frågan om undervisningen möter eleverna på 

ett adekvat sätt som Ahlberg (2015) försökte åstadkomma med sin avhandling. Är det centrala 

innehållet anpassat utifrån elevernas behov eller behöver det ses över? Vår tolkning är att 

psykisk ohälsa kan rymmas inom ramarna för det centrala innehållet, men att det är upp till varje 

lärare att anpassa undervisningen efter den grupp som finns framför en. Läraren behöver då ta 

reda på, precis som Ahlberg gjorde i sin avhandling, vad eleverna vill lära sig mer om och 

försöka balansera innehållet i läroplanen gentemot elevernas önskemål. Å andra sidan är det 

endast en elev av 116 som skrev psykisk ohälsa som ett eget svarsalternativ. Då kanske det mer 
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handlar om hela skolans hälsoansvar att eleven får den hjälp den behöver än att ansvaret ska 

läggas på läraren i idrott och hälsa.  

9.2 Elevers motivation om den kunskap de saknar  

Figur 11. Elevers vilja att lära sig mer om den kunskap de saknar.  

 

I diagrammet som presenterats i figur 11 har elevernas svar på frågorna ”Vilket område nedan 

anser du att du saknar mest kunskaper om?” och ”Vill du ha mer kunskaper om det område du 

anser dig sakna mest kunskaper om?” jämförts. Diagrammet i figuren ovan visar alltså huruvida 

eleverna vill lära sig mer om det de saknar kunskaper om för varje kategori. För kategorin 

“Stresshantering” anser en stor majoritet, dvs. fyra av fem elever, att de skulle vilja lära sig mer 

eller mycket mer om just denna kategori. Med tanke på Folkhälsomyndighetens rapport (2018b) 

som visar att skolbarnen i Sverige blir mer stressade av skolarbetet för varje år som går är det 

intressant att 84 procent vill lära sig mer om stresshantering. Särskilt med tanke på Ahlbergs 

(2015) studie där hennes resultat visar på att vi inte ska förutsätta att eleverna är stressade och att 

många elever tycks vara duktiga på att skapa balans. Då ska vi komma ihåg att 

Folkhälsomyndighetens rapporter och Ahlbergs studie har undersökt samma målgrupp, dvs. 

högstadieelever, medan denna undersökning har riktats till gymnasieelever i årskurs 3. En 

tolkning av resultatet kan vara att eleverna i denna studie inte känner att de har lärt sig hantera 
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stress och därför vill lära sig mer om det. Samtidigt, om vi ska tänka på Folkhälsomyndigheten 

och Ahlbergs fynd, finns det elever i Sverige som känner sig stressade men dessa kanske 

upplever en känsla av sammanhang och därmed är mer motståndskraftiga gentemot stress. I 

denna studie skulle de elever som känner sig motståndskraftiga gentemot stress motsvaras av den 

andel elever som svarat att de inte vill lära sig särskilt mycket mer om stress, dvs. den grå och 

den gula stapeln i figur 11. 

 

För att använda aspekterna i KASAM känner nog dessa elever att de krav som finns i deras 

vardag är hanterbara och att de har resurser för att hantera sin stress. Det är även tänkbart att de 

elever som inte vill lära sig mer om stress upplever stressen som begriplig och därmed förstår 

vad det är som stressar dem och varför. Då behöver de inte lära sig mer. På samma sätt upplevs 

stressen som utmanande och meningsfull och inte överväldigande i samma utsträckning som det 

gör för de övriga 84 procenten. 

 

Å andra sidan visar figur 12 nedan att hälften av eleverna som saknar kunskaper om stress tycker 

att de borde lärt sig det i skolan medan resten (43,6 %) anser att de kan lära sig det på egen hand. 

Då kan resultatet i figur 11 förklaras som att hälften av eleverna inte känner sig stressade och att 

stress är någonting som är hanterbart och begripligt för dem. De vill troligtvis lära sig mer om 

stresshantering för att de är intresserade av det. Till skillnad från den grupp elever som tycker att 

de borde lärt sig mer om det i skolan. De elever som vill lära sig mer om stresshantering och 

tycker att det är något de borde ha lärt sig i skolan har troligtvis inte lika stark hanterbarhet och 

begriplighet som de andra eleverna. De upplever nog stress som påfrestande och jobbigt istället 

för utmanande och stimulerande.  

 

För kategorin “Åtgärder vid nödsituationer och skador” visar figur 11 att nästan alla vill lära sig 

mer om det. Medan figur 10 visar att hälften av eleverna inte har fått tillräckligt med kunskap 

inom samma område. Visserligen mäter frågorna olika saker men resultatet är ändå intressant. 

Det finns alltså elever som anser att åtgärder vid nödsituationer och skador är viktigt för en god 

hälsa och av dessa anser hälften att de fått tillräckligt med kunskap inom området. Samtidigt 

anser nästan alla som saknar kunskaper om åtgärder vid nödsituationer och skador att de vill lära 

sig mer eller mycket mer om det. Med tanke på att figur 1 visar att majoriteten av eleverna tycker 

det är viktigt att ha kunskaper om åtgärder och nödsituationer är det rimligt att de som saknar 
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kunskaper om det vill lära sig mer. Medan en förklaring till utfallet i figur 10 är att eleverna som 

svarat att de fått tillräckligt med kunskaper inom området “Åtgärder vid nödsituationer och 

skador” inte är samma elever som saknar kunskaper om det. Det vill säga eleverna saknar 

kunskaper inom något annat område än “Åtgärder vid nödsituationer och skador”. På samma sätt 

har eleverna som saknar kunskaper om “Åtgärder vid nödsituationer och skador” och vill lära sig 

mer om det svarat något annat på frågan om vilket område de tycker är viktigast för en god hälsa.  

Något annat som är intressant att utläsa i figur 11 är att alla elever som saknar kunskaper om 

“Träningsmetoder och deras effekter” tycker att de behöver lära sig mer om det. Med tanke på 

tidigare resonemang om eleverna verkligen har förstått vad träningsmetoder betyder kan en 

möjlig tolkning vara att eleverna vill lära sig mer om det då de inte vet vad det betyder. Det kan 

också vara så att kategorin är så pass omfattande att det alltid finns mer kunskaper att inhämta. I 

kursplanen skrivs träningsmetoder fram som konditionsträning, styrketräning och 

rörlighetsträning där respondenterna i studien kan ha tolkat frågan i enkäten utifrån sin egen 

preferens och svarat därefter. Om frågan istället hade innehållit exempel på träningsmetoder 

hade utfallet möjligtvis blivit annorlunda.  

 
9.3 Elevers syn på de områden de saknar kunskap om  

Figur 12. Vad elever anser om den kunskap de saknar. 
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I figur 12 har elevernas svar på de två frågorna ”Vilket område nedan anser du att du saknar mest 

kunskaper om?” och ”Hur ser du på det område som du anser dig sakna mest kunskaper om?” 

jämförts. Diagrammet i figuren visar att inom nästan alla områden anser eleverna att det område 

som de saknar mest kunskaper om borde de ha fått lära sig i skolan. Undantaget är för kategorin 

“Åtgärder vid nödsituationer och skador” där nästan hälften anser att de kan lär sig det på egen 

hand. Med tanke på hur figur 11 såg ut för denna kategori där en stor majoritet ville lära sig mer 

om det, ser vi här att nästan hälften anser att de borde lärt sig det i skolan medan nästan hälften 

kan lära sig det på egen hand. En möjlig tolkning är att skolan endast tar upp ett visst antal 

nödsituationer som eleverna finner intressanta medan det finns många andra situationer som 

eleverna vill lära sig om som inte skolan tar upp, men som de anser att de kan lära sig själva 

istället. En annan tolkning är att undervisningen inte varit tillräckligt tydlig och därmed inte 

begriplig för eleverna. Exempelvis nödsituationer vid vatten och hur en person tar sig upp ur en 

isvak blir inte begriplig eller meningsfull för de elever som inte sysslar med aktiviteter som 

kräver kunskaper för den typen av nödsituation. På samma sätt är kunskaper om hjärt- och 

lungräddning (HLR) inte begriplig för elever som inte vågar utföra det i praktiken. Här har 

läraren ett ansvar att förmedla vikten av kunskaper inom HLR. Mycket handlar om att läraren 

kanske inte har skapat en realistisk situation för eleverna. Eller så har läraren tagit sitt ansvar och 

utfallet beror istället på eleverna. Det är en möjlig tolkning att eleverna tänker att de endast 

behöver lära sig om nödsituationer för att bli godkända och klara kursen och inte som något de 

behöver kunna senare i livet. Men med tanke på figur 1 som visar att majoriteten av 

respondenterna anser att det är mycket viktigt att ha kunskaper om ”Åtgärder vid nödsituationer 

och skador” verkar en sådan tolkning inte rimlig. 
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9.4. Elevers syn på den kunskap de saknar kontra motivation i 
ämnet 

 
Figur 13. Elevers motivation att läsa om hälsa i relation till deras syn på den kunskap de saknar. 
 
I figur 13 har svaren på de två frågorna “Hur ser du på det område som du anser dig sakna mest 

kunskaper om?” och “Upplevde du att det var motiverande att läsa om hälsa i Idrott och hälsa 

1?” jämförts med varandra. Ett något förvånande resultat är att nästan varannan person som 

svarat att de inte behöver kunna mer inom området de saknar kunskaper om, ändå tyckte att hälsa 

var motiverande att läsa om. Det är möjligt att eleverna inte fann sitt saknade kunskapsområde 

tillräckligt motiverat av läraren då det presenterades i förhållande till de andra områdena som 

kanske var bättre motiverade och tydligare presenterade. Om så är fallet har läraren inte lyckats 

med sin uppgift att göra innehållet begripligt för eleverna och heller inte motiverat innehållet. 

För att begripligheten ska bli hög behöver läraren vara tydlig med vad som ska göras på 

lektionen och motivera lektionsinnehållet (Thedin Jakobsson 2012, s. 189). Upplever eleverna att 

ett område inte är begripligt är det möjligt att de inte förstår vad de bristande kunskaperna 

innebär, eller så tror eleverna att de vet vad den saknade kunskapen innebär och att de därmed 

inte behöver kunna det.  

 

Det kan också vara så att de motiverade eleverna har ett tryggt förhållningssätt till hälsa om vi 

använder Ahlbergs kategorisering som hon identifierade i sin studie. Ett tryggt förhållningssätt 

innebär att eleven ser lösningar på de svårigheter de ställs inför gällande sin egen hälsa och att 
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eleverna som motsvaras av den gula stapeln på 42,9 procent känner sig trygga när det kommer 

till sin egna hälsa (Ahlberg 2015). Även om det finns kunskaper de saknar gällande hälsa anser 

de att de inte behöver kunna det. För att koppla till Antonovskys tankar kring hälsa innebär det i 

sådana fall att dessa elever har ett starkt KASAM där individen känner tillit till de stimuli som 

den yttre och inre världen ställer och att dessa är förutsägbara och begripliga. De har resurser 

som också finns tillgängliga för att möta de krav som dessa stimuli ställer och dessa krav är 

utmanande och värda att engagera och investera i (2005, s. 46). 

 

En annan sak som är värt att notera i diagrammet är den mörkblå stapeln på 28,6 procent. Stapeln 

visar att nästan var tredje elev som valt “Jag behöver inte kunna det” tycker att hälsa inte var 

särskilt motiverande att läsa om i skolan. Det här resultatet kanske är mer förståeligt än tidigare 

omnämnda gula stapel. En elev som är omotiverad kan ha en lägre KASAM och är därmed inte 

särskilt engagerad inom området den saknar kunskaper om då det inte har någon känslomässig 

eller kognitiv betydelse för den. Därav anser omotiverade elever att de inte behöver kunna det. 

De är inte värt att investera energi på att lära sig om saker de inte finner nyttiga i livet just nu. 

Det är möjligt att de befinner sig i ett stadie i livet där det inte är några problem att sakna 

kunskaper inom ett visst område. Trots detta behöver det inte betyda att eleverna tycker hälsa är 

trist att läsa om, utan snarare att undervisningen är det. Eleverna kan vara intresserade av hälsa 

men tyckt illa om hur hälsa blivit presenterat på lektionerna. Precis som Karlefors (2012) resultat 

visade att 17-åringar upplevde ämnet som uppdelat i två delar: en praktisk rolig del och en 

teoretisk tråkig del, kan dessa 28 procent känna likadant. De kan vara deras upplevelse av 

undervisningen som gjort att de inte tycker hälsa är särskilt motiverande att läsa om och därför 

känner att de inte behöver kunna mer om den kunskap de anser sig sakna. Å andra sidan visade 

Karlefors studie att eleverna inte motsatte sig innehållet utan snarare sättet det lärdes ut på och 

menade att det var motsägelsefullt att sitta stilla på lektioner om hälsa samtidigt som de får höra 

att rörelse förbättra hälsan. 

10 Diskussion  
I detta kapitel kommer resultatet och analysen att diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 

Valet av metod och förbättringsområden kommer också att diskuteras och innehålla svårigheter 

kring utförandet av studien och hur studien kunde ha genomförts på andra sätt.  
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10.1 Slutdiskussion 

Att det är flest elever som anser att kunskaper om hantering av nödsituationer och skador är det 

viktigaste hälsoområdet i kursen idrott och hälsa 1 är kanske något förvånande. Det är kanske 

inte direkt den första gissningen på vad gymnasieelever i årskurs 3 skulle anse vara mycket 

viktigt att ha kunskaper om. Särskilt inte med tanke på den tisdagsmorgon där idén till den här 

studien föddes och Folkhälsomyndighetens rapporter. Förvisso är ju en god hälsa en hälsa som är 

vid liv och välmående, inte något som är skadat och akut. Kanske är det just därför många elever 

markerat skador och nödsituationer som mycket viktigt, det är ju någonstans grunden till ett liv 

med hälsa överhuvudtaget. Om de inte kan leva som de gör nu, kanske inte kunskaper om 

stresshantering, kost, droger och dopning är lika viktigt. Kunskaper om stresshantering samt 

kost, droger och dopning är de två efterföljande områdena om vad eleverna anser är mycket 

viktigt att ha kunskaper om. Medan området som handlar om hur fysisk aktivitet påverkar 

kroppen och hälsan kommer på fjärde plats över vad som är viktigt att ha kunskaper om, men 

området hamnar på första plats när frågan handlar om vad som har störst betydelse för en god 

hälsa.  

 

Sett till tidigare forskning gjord av Ahlberg (2015) finns det inget i hennes studie som talar för 

att eleverna önskade mer lektionsinnehåll om hantering av skador och nödsituationer. Det som 

däremot framkom i denna studie var att en stor majoritet (91,7 procent) av eleverna ville lära sig 

mer om skador och nödsituationer samt är den kategori som näst flest elever anser att de borde 

fått mer undervisning om i kursen. Därför bör undervisning om skador och nödsituationer göras 

mer meningsfull. Eleverna tycker det är viktigt att ha kunskaper om det, de saknar kunskaper om 

det, de anser att de borde fått mer undervisning om det, men ungefär hälften anser att det är något 

de kan lära sig på egen hand medan den andra hälften tycker att det är något de borde lärt sig i 

skolan. Vad som framkom i analysen är att undervisningen om skador och nödsituationer borde 

planeras med mer eftertanke och göras mer begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna. 

Annars finns det en risk att en del elever inte ser meningen i innehållet när det presenteras och 

riskerar då att inte lära sig tillräckligt inom området som eleverna själva tycker är viktigast att ha 

kunskaper om.  

 

Denna studie bekräftar Ahlbergs resultat att eleverna önskar en helhetsbild när det kommer till 

hälsa. Att elever vill ha en helhetsbild kring hälsa framkommer i denna studie genom att eleverna 
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markerat områdena ”Betydelse av kost, droger och dopning” samt ”Betydelsen av fysisk aktivitet 

för hälsan och kroppen” som mycket viktiga. Dessa två områden är stora och kräver en 

helhetsbild för att förstå dess betydelse. Att eleverna anser att det är viktigt att ha kunskaper om 

dessa två områden är kanske inte särskilt förvånande. Att eleverna dessutom anser att kunskaper 

om stresshantering är viktigt och något som de saknar kunskaper om stämmer också överens med 

Ahlbergs fynd. Just stresshantering var något som Ahlberg inte fann överensstämde mellan 

kursplanen och elevernas önskade hälsoinnehåll. Att stresshantering finns med som ett 

svarsalternativ för den här studien beror på den tolkning som gjorts av det centrala innehållet för 

kursen idrott och hälsa 1. Där står det att kursen ska innehålla ”Spänningsreglering och mental 

träning” och kanske är det bra att det finns med i kursens centrala innehåll sett till resultaten från 

den här studien där stresshantering är den kategori som majoriteten av eleverna anser sig sakna 

mest kunskaper om (Skolverket 2011, s. 85). Stresshantering är dessutom den kategori som flest 

elever anser att de borde fått mer undervisning om. Det betyder dock inte nödvändigtvis att 

stresshantering ska få en större plats i undervisningen med tanke på vad som framkom i 

analysen. Där kom det fram att många elever ändå anser att stresshantering är något de kan lära 

sig på egen hand medan andra tycker att de borde lärt sig om stresshantering i skolan.  

 

För att adressera Folkhälsomyndighetens rapport som visade att 73 procent av de 15-åriga 

flickorna och 40 procent av de 15-åriga pojkarna uppgav att de var stressade över skolarbetet 

visar denna studie att det inte är alarmerande siffror (2018b, s. 7). Folkhälsomyndighetens 

tidigare rapport från 2013/14 visade att elevernas självskattade hälsa, somatiska besvär och 

allmänt välbefinnande blir sämre ju äldre barnen blir men vad denna studie visar är att det ändå 

är många elever som upplever att de kan lära sig om stresshantering på egen hand, utanför 

skolan. Men Folkhälsomyndighetens rapport är ändå ingenting att blunda för. Deras rapporter i 

kombination med resultatet från denna studie visar på att eleverna bör lära sig hantera stress i 

skolan och förstå den bättre, för all stress är inte negativ.  

 

Figurerna i resultat- och analysdelen kan användas av andra idrottslärare för att kunna hantera de 

utmaningar som beskrivs i Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2018. Där framkom det att 

eleverna får kunskaper om idrott, men inte om hälsa. Dessutom framkom det att lärare har svårt 

att tyda kursplanen om vad eleverna ska lära sig samt hur de ska bemöta dem. Visserligen 

genomfördes den granskningen på högstadiet men resultatet från denna studie kan ändå ge en 
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inblick i vad eleverna behöver lära sig om, eller i alla fall bli introducerade till, redan i 

högstadiet. Hur de ska bemötas går också att reflektera kring om man tittar på analysen där varje 

område presenteras. Det går även själv att göra egna tolkningar med hjälp av Antonovskys teori 

om KASAM och vad som kanske behövs ändras på i sin egen undervisning.  

 

Ett exempel på hur resultaten från denna studie kan hantera en av utmaningarna i 

kvalitetsgranskningen handlar om vad eleverna ska lära sig. Det framkom i granskningen att 

lärare tycker det är svårt att tyda kursplanen i högstadiet och de blir osäkra på vad eleverna ska 

lära sig. Med tanke på diagrammet i figur 12 som visar att ”Ergonomi och förebyggande av 

skador” är det område som flest elever anser är något de borde ha lärt sig i skolan, kan 

undervisningen handla om det. Detta centrala innehåll i kursplanen, både i högstadiet och 

gymnasiet, får inte vara något som idrottslärare bara ska “bocka av” med tanke på att det är 

många elever som saknar kunskaper om det och de flesta tycker att skolan borde ha gett dem 

dessa kunskaper. Det är också samma område som minst antal elever säger att det är något de 

kan lära sig på egen hand. Det säger något om vikten av att undervisningen i skolan ger dem 

tillräckligt med kunskaper om detta. Baserat på vad som framkommit i denna studie kan lärare 

exempelvis lära eleverna mer om nödsituationer och skador redan i högstadiet, om de nu är 

osäkra på vad eleverna ska lära sig. Deras undervisning borde då utgå ifrån de två aspekterna 

begriplighet och hanterbarhet med tanke på vad som framkom i analysen.  

10.2 Metoddiskussion  
Val av metod innebar att eleverna fick svara på enkäten online i Google Forms. 88 elever 

svarade via online-enkäten medan 28 elever svarade via pappersenkät. Den pappersenkät som 

användes var en utskriven kopia av online-enkäten. Detta resulterade i att eleverna inte läste 

ordentligt på fråga 5 där det stod att frågan max fick ha 1 svar. I de tidigare frågorna i enkäten 

hade eleverna fått möjlighet att välja max två svarsalternativ. Det visade sig att eleverna svarade 

med två svarsalternativ även på fråga 5, även fastän det stod max ett svar. Det resulterade i 11,2 

procent bortfall på den frågan. Alla som svarade på online-enkäten kunde inte lämna in sina svar 

om det var för många svarsalternativ ifyllda än vad frågan krävde vilket förklarar varför det inte 

fanns några bortfall där. Trots inläsning av metoden där Hassmén och Hassmén påpekade vikten 

av ordningen bland svarsalternativen och att respondenterna lätt förutsätter samma ordning 

förekom det bortfall i enkäten. För att undvika ett sådant misstag skulle respondenterna blivit 
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informerade om att det endast var ett svarsalternativ på fråga 5 och att de skulle ha läst frågorna 

ordentligt. 

 

Det visade sig även under undersökningens gång att några elever ansåg att frågan som berör kost, 

droger och dopning var separata områden och de menade att det borde ha skrivits ut som separata 

svarsalternativ. Men i kursplanen för idrott och hälsa 1 presenteras de tillsammans i kursens 

centrala innehåll. Vid genomförandet av studien påpekande en elev att hen ansåg att kost, droger 

och dopning var separata kategorier. Även en av studiens pappersenkäter hade ett svar där kost är 

inringat för att förtydliga att hen tyckte det var viktigast. För att få mer specifik information om 

vad eleverna tänker kring kost, droger och dopning borde de blivit presenterade som fristående 

svarsalternativ. 

 

När svaren hade registrerats uppkom det funderingar kring kategorin “Träningsmetoder och 

deras effekter”. Då idrott och hälsa i tidigare studier har visat sig bestå av mer idrott än hälsa 

trodde vi att denna kategorin skulle få ett tydligt utfall, främst för att det är den kategori som 

genomsyras i undervisningen. Men så blev inte fallet och det kan bero på att lärare kanske inte 

använder sig av terminologin “Träningsmetoder och deras effekter” inför eleverna, även om det 

är den terminologi som förekommer i kursplanen. Eleverna vet således inte vad kategorin 

innebär och vad de vill ha mer av eller saknar kunskap om. Sen är kategorin otydligt framskriven 

i enkäten i förhållande till hur den skrivs fram i kursplanen. I kursplanen står det 

“Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning” medan 

vi endast hade med “Träningsmetoder och deras effekter” (Skolverket 2011, s. 84). Det kan ha 

påverkat resultatet om exemplen hade stått med i svarsalternativet och det hade då förståtts på 

rätt sätt. Men även om det hade stått med exempel i svarsalternativet hade studien inte tagit reda 

på vilken träningsmetod eleverna syftat på. 

 

Sista frågan i enkäten var “Upplever du att det är motiverande att läsa om ämnet hälsa i idrott 

och hälsa 1?”. Nu i efterhand borde formuleringen varit “Upplever du att det är motiverande att 

lära sig om ämnet hälsa i idrott och hälsa 1?” då idrott och hälsa är ett kunskapsämne som 

eleverna ska lära sig om, och inte läsa om. Som frågan är ställd nu förutsätter den att eleverna 

läser om hälsa istället för lär sig om det. Det blir inte en neutral fråga då frågan är färgad av våra 

förutfattade (dock omedvetna) meningar om att hälsa är något man läser om. Dessutom är frågan 
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ställd i fel tempusform då eleverna ska svara på hur det har varit att läsa om hälsa och inte hur 

det är. De har ju läst klart kursen.  

11 Slutsatser och svar på frågeställningarna 
Följande avsnitt innehåller slutsatser från resultat-, analys- och diskussionsdelen där även 

frågeställningarna kommer att besvaras. Avsnittet kommer att behandla frågeställningarna i tur-

ordning och frågeställningarna kommer även att upprepas.  

 

Vilka är, enligt eleverna, de viktigaste områdena inom hälsa i kursen idrott och hälsa 1? 

 

De områden som eleverna anser är de viktigaste områdena att ha kunskaper om är ” Åtgärder vid 

nödsituationer och skador”, ” Stresshantering” samt ”Betydelsen av kost, droger och dopning”. 

Därmed är det viktigt att som lärare ta reda på vad eleverna vill lära sig inom områdena och 

särskilt inom områdena ”Stresshantering” och ”Åtgärder vid nödsituationer och skador” med 

tanke på vad som framkommit i analysen. Vid undervisning inom dessa två områden bör läraren 

särskilt försöka skapa en undervisning som bottnar i de tre aspekterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet, med tanke på vad som framkom i analysen. Detta för att eleverna ska få 

tillräckligt med kunskaper inom dessa områden. 

 

Vad önskar elever främst att de fått lära sig mer om i skolan vad gäller hälsa i idrott och hälsa? 

 

Majoriteten av eleverna anser att de borde fått mer undervisning inom området 

”Stresshantering”. Denna kategori har dubbelt så många elever valt att de vill ha mer 

undervisning om i jämförelse med övriga kategorier. Alltså bör innehållet i kursen idrott och 

hälsa 1 innehålla mer undervisning om stresshantering då det dessutom är få elever som anser att 

de fått tillräckligt med kunskaper inom området. Baserat på analysen bör undervisningen även 

göras mer hanterbar, begriplig och meningsfull vid undervisning om stresshantering men även 

vid nödsituationer och skador med tanke på att det även där är få elever som inte anser sig ha fått 

tillräckligt med kunskaper inom området.  

 

Vad anser eleverna att de framförallt saknar kunskaper om och hur ser de på detta? 
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Det område som eleverna framförallt saknar kunskaper om är ”Stresshantering” där det är en klar 

majoritet som har angivit detta som svar. I princip alla önskar att de hade mer kunskaper om det 

men skiljer sig lite åt när det kommer till hur denna kunskap borde inhämtas. En del elever är 

intresserade och känner att de kan lära sig mer om stresshantering på egen hand medan andra 

elever upplever stress som jobbigt och något de önskar att de hade lärt sig i skolan.  

 

Alla elever som saknar kunskaper inom området ”Träningsmetoder och deras effekter” vill lära 

sig mer om det. Det är ett stort område och det finns alltid mer kunskaper som eleverna kan lära 

sig inom området. Dessutom tycker majoriteten att de borde fått lära sig om träningsmetoder i 

skolan medan det finns de som anser att de kan lära sig det på egen hand.   

 

För kategorin ”Åtgärder och nödsituationer” vill nästan alla lära sig mer om det, även om de 

känner att de har lärt sig tillräckligt inom området. För att bygga på elevernas lust att lära sig mer 

finns det fördelar med en mer individanpassad undervisning som bygger på de tre aspekterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Speciellt med tanke på att drygt hälften av 

eleverna anser att de borde lärt sig det i skolan medan resterande hälft anser att det är något det 

kan lära sig på egen hand. Dessutom är det inom denna kategori som flest elever anser att de inte 

behöver ha kunskaper om det vilket visar på vikten av att individanpassa undervisningen för att 

fånga upp de elever som inte anser att de behöver kunskaper om åtgärder vid nödsituationer och 

skador.  

 

För området ”Kost, droger och dopning”, som är det område näst flest elever saknar kunskaper 

om, vill eleverna ha mer kunskaper inom området. De flesta anser att de borde ha lärt sig det i 

skolan vilket visar på att det är ett område som är viktig för eleverna. Lärare bör därför ta reda på 

vad eleverna vill lära sig inom området och kanske framförallt vilken del av, kost, droger eller 

dopning som de vill lära sig mer om baserat på analysen i studien.  

12 Slutord 
I följande stycke lämnar vi vår rådata och går istället in på personliga synpunkter om studien, 

dess utfall och vad vi tar med oss som blivande lärare i idrott och hälsa. Först och främst har det 

varit spännande att genomföra denna studie även om det ibland känts mödosamt. Vi som 

författare och framtida lärare har fått en bättre inblick i hur elever uppfattar området hälsa i 
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ämnet och då inte bara tack vare vår studie. Genom att ha tagit del av andra forskares 

avhandlingar och studier har vi breddat vår kunskap om elevers förståelse av hälsa men även om 

vad hälsa är i skolan.  

 

I den analys och diskussion som genomförts i studien uppkom det flera intressanta slutsatser 

utöver de som användes för att besvara studiens frågeställningar. Det vore dumt att förbise dessa 

slutsatser då de ändå kan bidra till lärande och ge lärare en inblick i hur de ska förhålla sig till 

sina elever, men också till sin undervisning. Dessa slutsatser och reflektioner bottnar sig i det 

som kommit fram i studien.  

 

Vid undervisning om träningsmetoder och deras effekter borde läraren klargöra vad 

träningsmetoder är så att eleverna blir varse om vilka metoder som finns inom träning. 

 

Det är viktigt att vara tydlig med vad eleverna ska lära sig inom varje kategori för att lättare 

motivera innehållet och göra det begripligt för eleverna. Annars finns det en risk att eleverna inte 

förstår nyttan med den kunskap som är tänkt att läras ut, eller så skapar eleverna sin egna 

uppfattning om det som lärs ut och gör en bedömning om det är relevant eller inte för dem. Det 

är bättre att vara övertydlig än inte tydlig alls. 

 

Det är fördelaktigt att ta reda på elevernas förhållningssätt till det kunskapsområde som 

presenteras. Är eleverna så pass trygga och upplever de ett så pass starkt KASAM inför ett 

område att undervisningen blir ointressant för dem? Utmana då eleverna och använd en lärares 

professionalism och bemöt eleverna där de är, här och nu. 

 

Som en sista slutsats är det viktigt att reflektera över hur läraren presenterar och undervisar om 

hälsa så att sättet hälsoundervisningen sker på inte görs ointressant eller kontraproduktivt. 

 

Utöver dessa slutsatser vill vi passa på att ta upp de resultat som vi fann mest intressanta. 

Följande tankar är endast våra egna reflektioner och bottnar i det som framkommit i studien.  

 

Först och främst är det många elever som vill lära sig mer om stresshantering. Vi har fått 

uppfattningen om att stresshantering varit ett genomgående tema i studien och något som bör 
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reflekteras över inför kommande planeringar. Det är många som vill lära sig mer om det, men 

också många som saknar kunskaper om det. Detta säger oss att många gymnasieelever är 

stressade och att undervisning inom detta område kanske måste göras mer hanterbar och 

begriplig, men på en individnivå. Eleverna bör inte få generella arbetsuppgifter vid undervisning 

om stress utan uppgifterna bör anpassas utifrån var de själva befinner sig i livet så att de får 

kunskaper som kan hjälpa dem här och nu som de sedan kan ta med sig ut i arbetslivet.  

	

Det är få elever som anser att de inte borde lära sig mer om den kunskap de saknar. Det ser vi 

som något positivt och lärdomen här blir att försöka vägleda eleverna till var de kan inhämta mer 

kunskaper inom området. Eftersom vi betraktas som experter bör vi kunna hjälpa eleverna till att 

lära sig mer om de områden de anser att de saknar kunskaper inom. Efter varje avslutat område 

eller moment kanske läraren bör visa var eleverna kan vända sig för att lära sig mer om ett ämne. 

På samma sätt som läraren kan uppmuntra elever att utöva parkour i olika föreningar, kan de 

uppmuntra eleverna att lära sig mer om HLR genom att själva söka information på olika 

hemsidor eller hänvisa dem till ett videoklipp. 	

	
Vid genomförandet av enkäterna ute på skolan bemöttes vi av nyfikna lärare som tyckte att 

enkätfrågorna var något de själva kunde ha användning av. Efter att ha fått in allas svar förstod vi 

vad de menade. Det är ett bra sätt att utvärdera och kolla av vad eleverna exempelvis anser är en 

god hälsa och då kan läraren planera sin undervisning utifrån det. Om området ”Ergonomi och 

förebyggande av skador” är något som endast ett fåtal elever tycker är viktigt borde läraren 

försöka ändra sin undervisning så att de förstår vikten av att förebygga och motverka skador. Det 

är ett sätt för oss lärare att få ett kvitto på var ens klass befinner sig och vad de tycker är viktigt 

vilket gör att läraren får bättre möjlighet att skapa meningsfulla lektioner. 

 

Sett till denna studie i sin helhet är det centrala innehållet i kursen idrott och hälsa 1 väl 

motiverat och det finns inget område som eleverna finner mindre viktigt att ha kunskaper om. 

Läroplanen är därför väl skriven med bra hälsoinnehåll och hur läraren väljer att bedriva sin 

undervisning är alltid bra att reflektera över i termer om begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Det är lätt att fastna i sina egna mönster och endast köra på. Har läraren tur 

kanske hen snubblar över en rapport i en tidning som får hen att stanna upp och reflektera över 

vad eleverna faktiskt lär sig på lektionerna. 
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För att kunna dra mer generella slutsatser inom området skulle ett större urval behövas, 

alternativt fler studier genomföras av liknande karaktär. Om fler studier visar på liknande resultat 

skulle det vara intressant att intervjua idrottslärare om resultaten och ta reda på hur de ser på 

detta. Som ett sista förslag kan studiens tredje frågeställning användas som utgångspunkt i en 

studie av kvalitativ karaktär där elever blir intervjuade för att få en djupare förståelse kring hur 

de ser på de kunskaper som de anser att de borde lärt sig i ämnet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Litteratursökning 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers inställning till begreppet hälsa och 
vilka kunskaper de anser ha störst betydelse för en god hälsa. Studien ska även granska 
vilka områden från kursen idrott och hälsa 1 som gymnasieelever saknar mest kunskaper 
om och vad de anser att de borde ha fått mer undervisning om. Som ett sista moment syftar 
undersökningen att ta reda på elevernas syn på den kunskap de anser sig sakna.  
 

1. Vilka är, enligt eleverna, de viktigaste områdena inom hälsa i kursen idrott 

och hälsa 1? 

2. Vad önskar eleverna främst att de fått lära sig mer om i skolan vad gäller 

hälsa i idrott och hälsa? 

3. Vad anser eleverna att de framförallt saknar kunskaper om och hur ser de på 

detta? 

 
 

 
Vilka sökord har du använt? 
Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 
Hälsa, KASAM, undervisa, elever   Health, a Sense of Coherence, teaching, 

students 
 

 
Var och hur har du sökt?  
Databaser och andra 
källor 

Sökkombination 

Nationalencyklopedin  
 
Google Scholar 
 
GIH:s bibliotekskatalog 
 
Google   

hälsa 
 
Elevers hälsa 
 
hälsa, KASAM, undervisa, elever  
 
Folkhälsomyndigheten, psykisk ohälsa 

 
Kommentarer 
 

  



 
 
 
 

  52 

Bilaga 2 – Brev till rektor 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som skriver ett 
examensarbete i vår ämneslärarutbildning. 
 
Vi önskar få tillstånd till att genomföra vår undersökning på Er skola under v. 48. Syftet med vår 
studie är att undersöka gymnasieelevers tankar kring begreppet hälsa och vilka områden de 
upplever sig sakna kunskaper om.  
 
Undersökningen kommer bestå av en enkät som vi hade tänkt dela ut till fem klasser under 
lektions- eller mentorstid. Vi uppskattar att enkäten tar ca 10 minuter att fylla i. Elevernas 
medverkan kommer att vara frivillig och konfidentiell, dvs. varken skolans eller elevernas namn 
kommer att nämnas i examensarbetet och uppgifterna kommer endast att behandlas av oss och 
raderas när examensarbetet är klart. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Förnamn och förnamn 
 
 
 
 
 
För- och efternamn 
Telefonnr:  
E-post:  
 
För- och efternamn 
Telefonnr:  
E-post:  
 
Handledarens för- och efternamn 
Telefonnr:  
E-post: 
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Bilaga 3 – Enkät, webblänk och QR-kod  
https://goo.gl/TBoHE6 
 

 
 

Enkätfrågor 

När du besvarar frågorna vill vi gärna att du utgår ifrån dina egna erfarenheter och kunskaper. 

Tänk på att vara ärlig i dina svar för att resultatet ska bli trovärdigt. Ni som svarar förblir 

anonyma. 

1. Hur viktigt tycker du det är att ha kunskaper om...   

1.1 ... hur man hanterar skador och nödsituationer? 

Inte alls viktigt  1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

1.2 ... hur fysisk aktivitet påverkar hälsan? 

Inte alls viktigt  1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

1.3 ... kost, droger och dopning? 

Inte alls viktigt  1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

1.4 … ergonomi och förebyggande av skador? 

Inte alls viktigt  1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

1.5 … hur man hanterar stress? 

Inte alls viktigt  1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
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1.6 … träningsmetoder och deras effekter? 

Inte alls viktigt  1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

  

2. Vilka områden nedan anser du har störst betydelse för en god hälsa? Max 2 svar.  

Åtgärder vid nödsituationer och skador 

Betydelsen av fysisk aktivitet för kroppen och hälsan 

Betydelsen av kost, droger och dopning 

Ergonomi och förebyggande av skador 

Stresshantering 

Träningsmetoder och deras effekter 

Annat: ________________________________________________________________________ 

  

3. Om du utgår från kursen idrott och hälsa 1, tycker du att du har fått tillräckligt med 

kunskaper om de områdena du anser har störst betydelse för en god hälsa? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

  

4. Vilka områden nedan anser du att du borde fått mer undervisning om i kursen idrott 

och hälsa 1? Max 2 svar.  

Åtgärder vid nödsituationer och skador 

Betydelsen av fysisk aktivitet för kroppen och hälsan 

Betydelsen av kost, droger och dopning 

Ergonomi och förebyggande av skador 
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Stresshantering 

Träningsmetoder och deras effekter 

Annat: _____________________________________________________________________ 

  

5. Vilket område nedan anser du att du saknar mest kunskaper om? Max 1 svar.  

Åtgärder vid nödsituationer och skador 

Betydelsen av fysisk aktivitet för kroppen och hälsan 

Betydelsen av kost, droger och dopning 

Ergonomi och förebyggande av skador 

Stresshantering 

Träningsmetoder och deras effekter 

Annat: _____________________________________________________________________ 

  

6. Vill du ha mer kunskaper om det område du anser dig sakna mest kunskaper om?   

Ja, mycket 

Ja, lite 

Nej, inte särskilt 

Nej, inte alls 

 

7. Hur ser du på det området som du anser dig sakna mest kunskap om?  

Jag behöver inte kunna det 

Jag kan lära mig på egen hand 

Det borde jag lärt mig i skolan 
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Annat: __________________________________________________________________ 

  

8. Hur pass nöjd är du med den hälsoundervisning som har presenterats i kursen Idrott 

och hälsa 1?   

Inte alls nöjd 1 2 3 4 5 Mycket nöjd 

 

9. Upplever du att det är motiverande att läsa om ämnet hälsa i idrott och hälsa 1?  

Nej, inte alls  1 2 3 4 5 Ja, väldigt 

 
 


