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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka elevers självskattade kunskap i förhållande till målen i den 

nationella kursplanen för kursen Idrott och hälsa A. Samt om detta skiljer sig mellan en storstad 

och en mindre stad. 

 Stämmer elevernas självskattade kunskap överrens med de nationella målen som ska 

vara uppnådda efter avslutad kurs i Idrott och hälsa A 100 p? 

 Hur skiljer sig den självskattade kunskapen hos eleverna i en storstad respektive mindre 

stad? 

Metod 

I denna studie har vi använt oss av en kvantitativ metod i form av enkäter. En kvantitativ 

undersökning var lämplig för studien då den behandlade en bred syn på elevernas självskattade 

kunskaper beträffande uppnåendemålen inom kursen Idrott och hälsa A. Totalt deltog 170 

elever i gymnasiet från åtta klasser, varav fyra klasser var från en storstad och fyra var från en 

mindre stad. Till grund för enkäten ligger skolverkets nationella mål för kursen Idrott och hälsa 

A 100 poäng. Målen konkretiserades till frågor där eleverna fick skatta sin kunskap på en 

sexgradig skala. 

Resultat 

Resultaten visar att knappt 50 % av eleverna upplever att de har de kunskaper som står 

utskrivna i målen. De frågor som skiljde sig mest från de övriga frågorna var gällande friluftsliv 

och dans. Den enkätfråga som eleverna skattade sig ha lägst kunskap i, var frågan beträffande 

huruvida eleverna var förtrogna med några utvalda danser, såsom bugg, salsa och vals. 

Uppnåendemålet som flest självskattar sig ha kunskap om är målet: hur olika faktorer påverkar 

människors hälsa.  

Slutsats 

Slutsatsen sammanfattas med att det råder tydliga brister när det handlar om elevernas 

självskattade måluppfyllelse. Om denna studie speglar verkligheten är det uppenbart att någon 

förändring krävs, då 50 % av eleverna i studien självskattar att de inte når uppnåendemålen. Det 

krävs enligt oss en diskussion om vart idrottsämnet är på väg, ska det vara ett kunskapsämne 

eller är det enbart ett avlastningsämne från den teoretiska undervisningen?     

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Aim 

The aim of this study is to examine students' estimates of knowledge in regards of the goals in 

the national curriculum, in the course Physical Education A, as well as to examine whether 

there is a difference when comparing a big city and a smaller town.  

 

Are students´ real knowledge equal to the national goals to be achieved after completing the 

course in Physical Education A 100 p?  

How does self-rated knowledge differ from students in a big city versus students in a small 

town? 

 

Method  

In our thesis, we have used a quantitative method in form a questionnaire.  A quantitative study 

was suitable for this study because it considered a relatively broad view of students´ self-rated 

knowledge regarding the achievements of goals in the course Physical Education A. 

A total of 170 students from eight classes - four classes from a big city, and four from a smaller 

town - participated in the study. The basis for the survey is the National School Board's goals 

for the Physical Education course. The goals were made to question and the students rated their 

knowledge on a six-point scale.   

 

Results  

The results showed that about 50 % of the students felt that they have the knowledge which is 

printed in the National School Board's goals. The subject that differed most from the other 

questions were outdoor life and dance. The survey question that students are estimated to have 

a minimum knowledge of was the question as to whether the students were familiar with some 

selected dances, such as jive, salsa and waltz.  The goal that most students estimate that they 

have knowledge in was the goal: how different factors affect human health. 

Conclusion  

The conclusion is that there is a clear weakness regarding students' goals achievement. If this 

study reflects reality, it is obvious that a change is required, when 50 % of all pupils do not 

estimate that they achieve the National School Board's goals.  

It requires a discussion of where physical education is heading; should it be a knowledge-topic 

or is it only to be viewed as a relief from the substance of the theoretical teaching?
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1 Inledning  
 
” Mål att sträva mot sätter inte upp någon gräns för elevens kunskapsutveckling. De anger 

undervisningens riktning [....] Mål att uppnå talar däremot om vilka kunskapskraven i ämnet 

är. Dessa mål anger minimikraven för det kunnande som en elev ska ha tillägnat sig i ett 

ämne eller en kurs för att få betyg”.
1
 

 

Med anledning av detta citat är det tydligt att det finns kunskapskrav för varje ämne, därmed 

även ämnet Idrott och hälsa. Jens Grönlund skriver om praktiknära forskning i sin rapport 

Måste jag spela basket?, att det finns några faktorer som inte ska utgöra grund för bedömning 

i kursen Idrott och hälsa A, t.ex. närvaro, ansvar, samarbete, prestationer i olika idrotter m.m. 

Grönlund nämner tre aspekter som han anser vara grundläggande i ämnet. Dessa är att målen 

med ämnet, vad som anses vara viktiga kunskaper i ämnet och vad som utgör den faktiska 

bedömningsgrunden, knyts samman.2 Om eleverna inte har uppnått den kunskap som står i 

uppnåendemålen, ska eleverna då få godkänt i ämnet?  

 

Jörgen Tholin skriver att i den nationella utvärderingen av Idrott och hälsa finns en oro att 

många skolor har för låga krav beträffande betygssättning, främst när det gäller att få betyget 

godkänt. På vissa skolor är kraven så lågt satta att det så gott som räcker med att deltaga på 

lektionen. Tholin skriver vidare att denna trend även finns bland de lokala betygskriterierna 

där kunskaps- och färdighetskraven har minskat och för att en elev ska bli godkänd räcker det 

med att vara närvarande på lektionen.3 

 

Utifrån Grönlunds och Tholins tankar vill vi i vår studie undersöka om eleverna tycker sig 

själva ha den kunskap som eftersträvas i målen eller om eleverna har fått godkänt utan att de 

upplever att de besitter den faktiska kunskapen. Som blivande lärare i idrott och hälsa vill vi 

ta reda på om den syn som vi har på ämnet, som ett kunskapsämne, är vedertaget utifrån 

elevernas självskattade kunskap. Kan det vara så att ämnet är ett aktivitetsämne där det enbart 

går ut på att röra sig, som ett avlastningsämne från skolans övriga undervisning?  

 

 1.1 Skolverkets uppnåendemål för kursen Idrott och hälsa A 100 p 

                                                   
1 Skolverket skolverket@skolverket.se: 
2 Jens Grönlund, Måste jag spela basket? - Att arbeta med lokala kursplaner, lektionsplaneringar, betyg och 

bedömning i ämnet idrott och hälsa, (Stockholm: Gymnastik- och Idrottshögskolan 3:2007), s. 60. 
3 Jörgen Tholin, ”Att kunna klara sig i ökänd natur”,  red. Jörgen Tholin (Borås: 2006), s.145. 
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Nedan följer skolverkets uppnåendemål för kursen i idrott och hälsa A 100 p. Detta stycke 

talar om vad minimikravet i kursen är för att erhålla ett godkänt betyg.  När vi i uppsatsen 

refererar till målen så är det nedanstående mål vi menar.  

”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

 Eleven skall 

ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt 

kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som 

ett samhällsperspektiv 

 

 ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande 

 

 kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för träning 

eller andra hälsofrämjande åtgärder 

 

 ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila 

 

 ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda 

aktiviteter 

 

 ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv 

 

 kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering 

 

 ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med 

några danser 

 

 kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang 

 

 ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp.” 
4
 

 

 

 

1.2 Bakgrund 

 
                                                   
4 Skolverket, skolverket@skolverket.se, 
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3201/titleId/IDH1201%20-
%20Idrott%20och%20h%E4lsa%20A Kursplan för IDH1201 - Idrott och hälsa A: (Acc.2009-10-10)  
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”Fysisk fostran, gymnastik, idrott och hälsa eller vad man valt att kalla ämnet har varierat, 

men ämnet har funnits med i alla pedagogiska system, i de flesta kulturer och genom i stort 

sett hela historien. Skälen till varför ämnet har funnits med har emellertid varierat”
5 

 

Detta är hämtat ur Annerstedts bok Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. Annerstedt 

menar att ämnet är omdiskuterat runt om i världen och p.g.a. ämnets låga status har det 

ifrågasatts om det ska vara ett obligatoriskt moment. Annerstedt frågar sig om ämnet är ett 

bildningsämne. Vidare tar Annerstedt upp att ämnet dels är roligt och populärt, men att det 

däremot ifrågasätts om ämnet är något som är betydelsefullt ur ett livslångt perspektiv. Det 

lyfts fram att det är viktigt med fysisk aktivitet men att det numera också handlar om andra 

mål, som att ha en hälsosam livsstil och en fritid som känns meningsfull.6 Det framgår av 

Annerstedts text att det finns tydliga mål för att eleverna ska få kunskap, som de ska ha nytta 

av under hela livet. Vilket skulle bekräfta ämnet som ett kunskapsämne, men samtidigt 

skriver Annerstedt hur ämnets betydelse ifrågasätts ur ett livslångt perspektiv.  

 

Britta Thedin Jakobsson skriver i boken Mellan nytta och nöje om lärarens idealbild av 

ämnet. Lärare vill att lektionerna ska vara roliga och eleverna ska röra på sig aktivt och göra 

sitt bästa. En duktig elev ska hjälpa de som inte har det lika lätt i ämnet. Lektionerna ska bestå 

av mycket lekar och skolidrotten ska vara något annat än den fysiska aktiviteten på fritiden. 

En viktig del av undervisningen som presenteras är att idrottsämnet ska vara ett 

avlastningsämne för andra ämnen och det får heller inte uppfattas som tråkigt.7 Detta kan 

kopplas till Annerstedts tankar kring ämnet. Försvinner tanken på ett kunskapsämne om det är 

tråkigt?  

  

I en intervjustudie gjord av Jane Meckbach i Mellan nytta och nöje tangerar hon Annerstedts 

diskussioner. Att lärarnas främsta syfte med idrottsundervisningen är att eleverna ska ha roligt 

genom den fysiska aktiviteten. Dessutom ska eleverna få inspiration till aktiviteter som de kan 

sysselsätta sig med på sin fritid. Det verkar som att viktig kunskap eller lärande först kommer 

i andra hand. Lärarna som undervisar i de äldre årskurserna hävdar att eleverna ska få 

teoretiska och praktiska kunskaper i förhållande till ämnets mål. Bara ett fåtal lärare har 

                                                   
5 Claes Annerstedt, Att ( lära sig) vara lärare i idrott och hälsa (Göteborg: Multicare, 2007), s. 25.  
6 Ibid., 
7 Jane Meckbach, ”Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt?”, Mellan nytta och nöje - Bilder av ämnet idrott 
och hälsa, Red. Håkan Larsson, Karin Redelius (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2004,) s.105.  
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teoretiska inslag i sin undervisning.8 Utifrån denna synvinkel kan ämnet Idrott och hälsa ses 

som ett avlastningsämne. Att eleverna ska lära sig något är inte det viktiga trots att det finns 

tydliga mål i de nationella läroplanerna.  

 

För att ta reda på vad eleverna tycker om ämnet har Karin Redelius forskat om idrottsämnet. 

Redelius skriver att i de senare årskurserna på grundskolan känner eleverna att idrottsämnet är 

bra för att det blir ett avbrott från det övriga skolarbetet. På frågan ”vad gör man i ämnet 

Idrott och hälsa?” svarar eleverna att fokus är på aktiviteter snarare än lärandet. Görandet 

uppstår således som det centrala i ämnet till skillnad från lärandet.9 Ovan beskrivna forskning 

visar på att eleverna har samma inställning till ämnet som många av lärarna har. Eleverna 

uppfattar inte att lärandet är i fokus, utan det är avbrottet från ordinarie undervisning som är 

det viktiga. Även Håkan Larsson berör problematiken med kärnan i ämnet. Larsson skriver 

om hur mångfalden i ämnet idrott och hälsa både kan vara positivt och negativt. Det är 

positivt då eleverna kan välja mellan många olika aktiviteter och därmed finna meningsfulla 

inslag i ämnet. Men det kan också vara negativt då det är svårt att se vad som är 

kunskapsobjektet i ämnet. Det finns aktiviteter som inte ens nämns i Håkan Larssons 

undersökning bland elever i grundskolan, det är t.ex. dans och friluftsliv. Detta tolkar Larsson 

som att dessa två aktiviteter sällan förkommer i undervisningen och därmed inte är centrala i 

ämnet.10  

 

I Lpf 94 går det att läsa att ”Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på 

gymnasieskolans nationella och specialutformade program dessutom har kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa.”
11  

 

 Angående betygssättningen i Lpf 94 står det följande: 

” Läraren ska vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till kraven i kursplanen”
12 Det är med andra ord viktigt att läraren ser till de krav 

som finns med i kursplanen när hon/han ska sätta betyg på eleven. Gymnasieskolan ska 

tillsammans med den obligatoriska skolan som grund fördjupa och utveckla elevernas 
                                                   
8 Jane Meckbach, ”Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt?”, Mellan nytta och nöje - Bilder av ämnet idrott 
och hälsa, Red. Håkan Larsson, Karin Redelius (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2004,) s.95. 
9Karin Redelius, ”Bäst och pest!”, Mellan nytta och nöje - Bilder av ämnet idrott och hälsa, Red. Håkan Larsson, 
Karin Redelius (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2004,), s. 164. 
10Håkan Larsson, ”Vad lär man sig på gympan?”, Mellan nytta och nöje - Bilder av ämnet idrott och hälsa, Red. 
Håkan Larsson, Karin Redelius (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2004,), s. 127. 
11Läroplaner för de frivilliga skolformerna: Lpf 94 (Utbildningsdep., Stockholm, 1994) s. 11.  
12 Ibid., s. 16. 
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kunskaper. Dessa kunskaper förbereder dels för yrkeslivet och dels för studier vid universitet 

och högskolor. Det som dock är intressant för oss är att gymnasieskolan ska förbereda eleven 

för vuxenlivet som samhällsmedborgare och framför allt göra dem ansvariga för sina egna 

liv.
13

  

 

Vidare går det att läsa under samma tema att: ”Den värld eleven möter i skolan och det arbete 

eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan.”
14 I läroplanen finns även mål som berör 

vad eleven minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. Det står även beskrivet att det är skolan 

och huvudmannens ansvar att eleven får möjlighet att uppnå dessa mål.15 I ovanstående text 

finns många anledningar till att idrottsämnet kan ses som ett kunskapsämne. Läraren ska vid 

betygsättning utnyttja information om elevens kunskaper i förhållande till kraven som står i 

kursplanen. Dessutom ska gymnasieskolan förbereda eleven för vuxenlivet som 

samhällsmedborgare. Relaterar man detta till de uppnåendemål som elever ska ha uppnått 

efter att ha avslutat kursen Idrott och hälsa A 100 p (punkt 1.3 i uppsatsen) är det tydligt 

enligt målen att eleverna får kunskap så att de ska kunna ansvara för sina egna liv. Vilket även 

kan tolkas som att idrottsämnet är ett kunskapsämne då det finns kunskapsmål för ämnet i de 

nationella kursplanerna. 

 

I Mellan nytta och nöje uppkommer frågan, på vilka sätt ämnet idrott och hälsa bidrar till 

elevernas bildning? Svaret ligger i att man måste problematisera idrottsundervisningens syfte 

för att det ska kunna ses som ett bildningsämne. Annerstedt menar att kroppen måste ses som 

något mer än bara ett träningsobjekt och utgår från tre begrepp, förkroppsligat medvetande, 

rörelsehandlingar och praktiskt vetande. Utifrån dessa tre begrepp blir idrottsundervisningen 

ett bildningsämne. Annerstedt hävdar att de tre begreppen är en väg mot ett mer professionellt 

förhållningssätt till idrottsämnet. Lärarens pedagogiska grundsyn kan bli oklar om ämnet har 

ett otydligt bildningsideal.16 Kroppen har alltid väckt stort intresse i vårt samhälle och 

intresset för kroppen är idag kanske större än någonsin. Det är idag vanligt att vi möter 

vältränade, välmående och sexuellt utmanande kroppar i massmedia. En otränad kropp 

kopplas samman med ohälsa, medan en vältränad kropp visar på en god hälsa. På detta sätt 

blir kroppen någonting varje individ måste ta hand om, menar Annerstedt. Vidare tar 

                                                   
13 Lpf 94., s. 16. 
14 Ibid., s. 6.  
15 Ibid., s. 9. 
16Jane Meckbach, ”Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt?”, Mellan nytta och nöje - Bilder av ämnet idrott 
och hälsa, Red. Håkan Larsson, Karin Redelius (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2004,) s.82f.  
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Annerstedt upp att hälsa har under ett historiskt perspektiv varit något som varit betydelsefullt 

för samhället. Utifrån detta har samhället skapat åtgärder för att befolkningen ska må så bra 

som möjligt. I socialisationsprocessen, som innebär att civilisera, träna och disciplinera 

medborgaren, har ämnet idrott och hälsa haft en stor betydelse. 17 Om man tolkar ovanstående 

texter av Annerstedt så finns det skäl till att idrottsundervisningen ska ha en lärande och 

framstående roll i skolan. Det eleverna ska lära sig på idrottsundervisningen kan de ha nytta 

av själva, samt att det har betydelse för samhället.  

 

I boken Fysisk bildning – om idrott och hälsa skriver författarna att Idrott och hälsa och 

idrottsrörelsen inte bara berör skola och föreningsidrotten, utan det är av stor betydelse för 

vårt samhälle ur ett livslångt perspektiv. Influenser från föreningsidrott samt traditioner 

påverkar lärarens aktiviteter i Idrott och hälsoämnet. Det kan enligt författarna vara svårt för 

lärarna att ha tydliga mål som är relevanta för undervisningen eftersom det finns många som 

vill påverka ämnet. Många lärare känner en osäkerhet kring målen i Idrott och hälsa och de 

känner dessutom att de inte kan få stöd i läroplanerna. Vidare skriver författarna att det är 

viktigt att betona att ämnet ger en mängd olika kompetenser. Idrotterna är en del av ämnet 

men i grunden är de medel för att nå de mål som finns. Grunden är alltså inte de olika 

idrotterna eller den metodik och teknik som lärs ut i de olika idrotterna. När eleverna slutar 

skolan, både i grundskolan och i gymnasiet ska de ha fått kunskaper som gör att de kan inse 

värdet och kunna avgöra olika fysiska aktiviteters påverkan, samt kunna svara på sina egna 

frågor rörande fysisk aktivitet. 18 Detta styrker att ämnet är ett bildningsämne och har 

betydelse för elevernas fortsatta liv. Faktum är dock att det bland lärarna kvarstår 

tveksamheter kring vad ämnet ska innehålla samt att lärarna har svårt att följa målen, då de 

finns många intressenter som vill påverka ämnet.       

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

                                                   
17 Claes Annerstedt, Idrottsundervisning - ämnet idrott och hälsas didaktik,(Göteborg: Multicare, 2001), s. 111. 
18 Jan- Eric Ekberg, Bodil Erberth, Fysisk bildning – om ämnet idrott och hälsa,( Lund:  Studentlitteratur, 2000), 
s. 72f. 
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Redan 1989 konstaterar Lars Magnus Engström i sin rapport Idrottsvanor i förändring att det 

finns starka belägg för att den idrott som barnen möter i skolan och på fritiden i unga år, 

spelar stor roll för individens motionsutveckling. Erfarenheter som eleverna har från 

ungdomstiden påverkar dels kroppsupplevelsen men även uppfattningen om den egna fysiska 

och idrottsliga förmågan under senare delen av livet.19 

 

I Nationella utvärderingen 2003 (NU-03) går det att läsa att 64 % av pojkarna och 54 % av 

flickorna i årskurs nio, självskattar att de lärt sig hur de kan träna sin styrka, kondition och 

rörlighet.20
 I undersökningen är det högre andel pojkar som uppger att lärt sig olika 

idrottsaktiviteter. Beträffande orientering, som är ett mål i årskurs nio, uppgav majoriteten, 

oavsett kön, att de ”kan hitta i skogen med karta och kompass”. Det var 90 % av pojkarna och 

80 % av flickorna som uppgav att de kan hitta med karta och kompass. I utvärderingen från 

2003 fick eleverna svara på frågan om de kunde dansa tre olika danser. I undersökningen 

framgår det att flickorna i högre utsträckning ansåg sig kunna dansa tre danser. 

Undersökningen visar att drygt 55 % av pojkarna och drygt 75 % av flickorna, kände att de 

kunde dansa tre danser. År 1992 gjordes en liknande undersökning och om man jämför NU-

03 med den tycks det vara så att målen inte uppfylls i samma utsträckning. I NU -03 är det   

54 % av pojkarna och 40 % av flickorna som tycker att kunskaperna i Idrott och hälsa är 

viktigt för fortsatta studier.21 En likhet mellan de två studierna är att pojkar oftare får ett högre 

betyg än vad flickorna får när det gäller idrottsämnet.22 Det ska dock tas i beaktning att 

studierna från 1992 och 2003 verkade under olika läroplaner.   

 

I undersökningen kan man också läsa vad det är som lärarna tycker är mest respektive minst 

viktigt med skolans idrottsundervisning. Det som ansågs vara viktigast bland lärarna, var att 

eleverna skulle ”ha roligt genom fysisk aktivitet”. Därefter kommer momentet att ”kunna 

samarbeta” och efter det följer ”förbättrad fysik”. Det som lärarna ansåg vara minst viktigt var att 

”lära sig konkurera”.23 I undersökningen fick lärarna svara på vilka utgångspunkter de utgår från i 

sin undervisning. Där uppgav 48 % av lärarna att en god fysisk förmåga och att kunna utöva 

                                                   
19 Lars – Magnus, Engström, Idrottsvanor i förändring,( Stockholm : Högskolan för lärarutbildningen i 
Stockholm, Inst. för pedagogik, 1989), s. 37.  
20 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003,( NU -03), (Stockholm: Skolverket 2004), s. 138.  
21 Ibid., s. 141.  
22 Ibid., s. 143.  
23 Ibid., s. 147f.  
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idrottsgrenar var till en hög grad en viktig utgångspunkt för undervisningen. Dessutom tyckte 30 

% att en stark och vältränad kropp var viktigt. 24 

 

I NU -03 framhålls även hur majoriteten av eleverna kan orientera samt simma, men att det är 

färre som kan dansa. Det lärarna uppger som viktigast är att eleverna utvecklar ett positivt 

förhållande till den egna kroppen. Det är dock mindre viktigt för lärarna att eleverna ska 

utveckla en vältränad kropp samt utvecklas i olika idrottsgrenar. Två tredjedelar av lärarna 

som deltog uttryckte att det viktigaste med undervisningen är att eleverna ska ha roligt genom 

fysisk aktivitet. I utvärderingen kan man läsa att ämnet ofta går ut på samarbete genom lekar 

och bollaktiviteter, däremot är det mer sällsynt med diskussioner och reflektioner. Ämnet är 

så givet att det inte finns utrymme för diskussioner och reflektioner, en tolkning av detta 

skulle kunna vara synen på lärandeprocessen. Det verkar som att eleverna bara behöver vara 

ombytta och delta aktivt för att kunna lära sig. Vidare i undersökningen tas det upp att det 

fattas diskussioner och reflektioner om det praktiska i ämnet, vilket kan leda till andra synsätt 

än lärarens syn på hälsa, kropp och fysisk aktivitet inte visar sig. Hur ser 

kunskapsutvecklingen ut i förhållande till de centrala styrdokumenten där det framkommer att 

det ska ske ett lärande genom kritisk reflektion, samtal och diskussion? Det är ständigt fokus 

på det aktiva görandet och sällan lärandet eller det eleven förväntar att lära sig. Vidare går det 

att läsa i utvärderingen att det råder en debatt i hur man ska få de 10-15 % inaktiva barnen och 

ungdomarna att röra på sig. Motionen tenderar att bara handla om inaktivitet och aktivitet och 

därmed försvinner tanken om lärandet och kunskapsutvecklingen.25 

 

Thedin Jakobsson nämner i sin rapport om hur hon anser att idrottsämnet erbjuder möjligheter 

till kunskapsutveckling inom en rad områden, bl.a. friluftsliv och livsstilens betydelse för 

hälsan. Thedin Jakobsson tycker att idrottslärare själva ska beskriva hur 

kunskapsutvecklingen och vilka läroprocesser som ska ligga till grund i ämnet. Detta kräver 

att lärarna är insatta och har en stor ämneskompetens och därmed vågar sålla i vad som ska 

ingå i idrottsundervisningen. Lärare borde göra detta så att eleverna får kunskaper som de kan 

använda i ett livslångt perspektiv. Om detta inte sker finns det en risk att idrottsämnet blir 

urholkat och bara innehåller aktivteter ryckta ur sitt sammanhang. Det krävs någon form av 

samstämmighet kring begreppet hälsa bland lärarna, detta för att man ska kunna möjliggöra 

undervisningen och kunskapsutvecklingen inom ämnet. I studien ansåg alla lärare som 

                                                   
24 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003,( NU -03), (Stockholm: Skolverket 2004), s. 148.  
25 Ibid., s.154 ff. 
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intervjuades att eleverna kunde bli godkända i ämnet genom att vara närvarande, ombytta och 

någorlunda aktiva. Enligt lärarna kan alla elever få godkänt, för att få högre betyg krävs dock 

krav på prestation och inbördes rangordning vid tävlingar. 26 Thedin Jakobsson beskriver 

svårigheter i ämnet. Det ska vara roligt, uppmuntra till samarbete och ge lust till rörelse, 

samtidigt som man betygsätter fysisk prestationsförmåga och rangordning i tävlingar. 

Betygsfrågan påverkar ämnet både till innehåll och även dess mål, och bilden av ett ämne 

med ”många ansikten” växer fram. Riktlinjerna är få när det gäller transformering och 

realisering av de uppnåendemål och strävansmål som finns i undervisningen. Det blir viktigt 

för lärarna att själva ta ansvar för att formulera och synliggöra undervisningens innehåll. 

Diskussion och reflektion över mål och innehåll i undervisningen kräver mycket tid. Få lärare 

vill släppa det som de känner sig trygga i vilket för det mesta är idrottsliga aktiviteter.27            

 

Vidare kan man läsa i Tholins avhandling att idrottsämnet legitimeras genom sin relation till 

andra ämnen. Ämnet används i skolan som ett komplement till skolans alltför teoretiska 

ämnen och får därför ingen egen identitet.28  

 

Ben Dyson refererar till Cothran och Ennis i deras studie i The Handbook of Physical 

Education.  Där har Cothran och Ennis studerat hur High School-studenter ser på syftet med 

läroplanen i Idrott och hälsa. I studien framkom det att lärarna inte följer målen, vilket har 

gjort att studenterna inte har något förtroende för läroplanen. Eleverna känner att den inte är 

relevant. En elev kommenterade bl.a. en träningskurs enligt följande, ”just stupid stuff. I don´t 

need no aerobics or anything”. En annan student sa följande om lärarna ”tell us real life stuff 

and not just the book…” They should tell us how to use stuff we learn in school in the future”. 

En negativ erfarenhet av idrottsundervisningen gör att studenter inte deltar. Slutsatsen av 

denna undersökning är att när studenter förstår och tror på vad de gör är det mer troligt att de 

får engagemang för ämnet. Författarna Cothran och Ennis diskuterar att om vi kan förstå mer 

kring studenters deltagande och glädje är det mer troligt att kunna påverka en förändring i 

skolan.29 

                                                   
26 Britta Thedin Jakobsson, Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa?, En studie av lärares tal om ämnet 

idrott och hälsa , Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Stockholm, 2005, s. 67f. 
27 Thedin Jakobsson, s. 67f.  
28 Jörgen Tholin, Att kunna klara sig i ökänd natur,  Borås, 2006, s.155. 
29 Ben Dyson, “Students´perspectives of physical education”, The Handbook of physical education, Red. David 
Kirk, Doune Macdonald, and Mary O´Sullivan, (Trowbridge, Wiltshire:Sage Publications Ltd 2006),  s. 331.  



12 
 

Sallis och McKenzie har skrivit artikeln The Role of Physical Education in the Development 

of Active Lifestyles. Artikelns tema är hur Idrott och hälsaundervisningen i skolan främjar 

hälsan i ett livslångt perspektiv. Även att försöka förbättra den allmänna hälsan innefattar 

förändringar i vårt sätt att lära ut ämnet Idrott och hälsa i skolorna. Skolan ska lära elever att 

läsa, med visionen att eleverna ska kunna utveckla sin läsförmåga så att de kan använda 

läsningen till all form av litteratur, som tidningar, instruktionsböcker m.m. Detta gäller även 

för andra ämnen som matte, naturvetenskap osv. Utbildningen ska, enligt Sallis och 

McKenzie, ha ett utvecklingsbetingat perspektiv. Precis som andra ämnen ska även Idrott och 

hälsa i skolan ha ett livslångt perspektiv. Författarna menar även att det måste finnas en 

debatt när det gäller att förändra idrottsämnet i skolan när man ser att allt fler vuxna är 

stillasittande. Författarna skriver att samhället måste erbjuda möjligheter för ungdomar så att 

idrottsutövandets roll leder till en livslång hälsa. Med detta menar de att såväl psykiska och 

fysiska mål ska uppnås. Enligt författarna finns det högstadieskolor som bara erbjuder en 

fortsättning av sportaktiviteter som eleverna har utfört under tidigare skolår. Det finns även 

andra exempel där lärare helt ignorerar elevernas tidigare kunskaper och undervisar på en 

nybörjares nivå, utan att ta hänsyn till någon form av progression hos eleverna. När 

författarna summerar vad de har kommit fram till, är det att eleverna måste utveckla en 

kunskapsbas gällande träning och hälsa för att de ska kunna erhålla målet om en livslång 

allmänhälsa.30  

Andy Smith och Michael Parr har skrivit artikeln Young people´s views on the nature and 

purposes of physical education: a sociological analysis som behandlar elevers syn på vad 

syftet med ämnet Idrott och hälsa är. 31 Smith och Parr har intervjuat 38 elever i åldern 15-16 

från en högstadieskola i nordvästa England. Huvudfynden i denna studie är att eleverna har 

en blandad syn på syftet med ämnet. Något som de flesta elever är överens om är att ämnet 

ska vara roligt och underhållande, men ämnet bidrar även med den sociala aspekten. I och 

med detta tenderar eleverna att sätta de inslagen i undervisningen som inte bidrar till lärande i 

fokus och därmed blir idrottsundervisningen mer ett avbrott från den övriga undervisningen.32 

                                                   
30 Sallis & McKenzie, “The Role of Physical Education in the Development of Active Lifestyles”, Quarterly for 
Exercise and Sport, 62,(1991:2), s. 151. 
31 Andy Smith, Michael Parr, “Young people´s views on the nature and purposes of physical education: a 
sociological analysis”, Sport, Education and Society, 12, (2007:1), s. 37ff. 
32 Smith, Parr, s. 37ff. 
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I NU- 0333 framgår det att det viktigaste enligt lärarna är att eleverna ska ha roligt på 

idrottslektionerna. Detta skriver även Smith och Parr om i sin artikel. Men de skriver också 

att det viktigaste för eleverna är att idrottsundervisningen ska vara rolig och underhållande. 

Vidare kommer författarna fram till att när eleverna börjar högstadiet upplever eleverna att de 

måste lära sig teoretiska kunskaper och en elev uttrycker sig ”I just used to think it was a fun 

lesson, so I just used to muck about but now there´s the theory bit and you actually have to 

learn”. 34 

Comparisons of Students’ and Teachers’ Curricular Goals är en artikel som bygger på 

intervjuer och observationer från tre högstadieskolor i Knox County i USA. Författarna 

Cothran och Ennis skriver i artikeln att eftersom det finns få läroböcker i Idrott och hälsa samt 

få standardiserade tester, är idrottslärare mindre bundna till läroplanerna. Detta skiljer sig från 

lärare i de traditionella akademiska ämnena. På så vis kan idrottslärare skapa sin egen 

undervisning efter sina egna önskemål och välja de kursplansmål som passar för just den 

idrottsläraren. Det som författarna vidare tar upp, precis som i Smith och Parrs studie, är att 

studenter värderar ickelärande moment i idrottsundervisningen mer.35 

En elev beskrev idrottsämnet med dessa ord:”A student wants a teacher who wants to have a 

lot of fun and don’t make them do no work. A teacher wants a student that’ll do his work and 

be quiet. That’s two different things so that ain’t gonna match”.36 Sallis och McKenzie 

skriver i sin studie om hur idrottsämnet ska bidra till livslångt lärande. Detta tar även Cothran 

och Ennis upp i sin studie där lärarna som intervjuades i studien, beskriver ämnet Idrott och 

hälsa som viktigt för eleverna att lära sig i ett livslångt perspektiv, samt att det har en unik roll 

i undervisningen. Både för lärarna och eleverna var ”att ha roligt” det viktigaste i ämnet. Det 

fanns dock en skillnad mellan grupperna, för lärarna var att ”ha roligt” ett instrument för att 

nå andra övergripande mål. Elevernas syn på att ”ha roligt” var dock huvudmålet med hela 

undervisningen. Cothran och Ennis beskriver vidare att lärarnas budskap till eleverna blev 

snedvriden då lärarna hade svårt att förmedla läroplanen. Trots att lärarna hade en miljö som 

både var utmanande och lärande kunde inte lärarna förmedla till eleverna vilken kunskap som 

var viktigast för dem. Läroplanen som ska fungera som stöd för lärarnas undervisning gav 

istället eleverna en annan bild av idrottsämnet. Lärarnas oförmåga att förmedla målen med 

                                                   
33 Skolverket, (NU-03) 
34 Smith, Parr, s. 51. 
35 Donetta J. Cothran, Catherine D. Ennis, “Curricula of Mutual Worth: Comparisons of Students’ and Teachers’ 
Curricular Goals”, Journal of Teaching in physical Education, 17 (1998), s. 315.    
36Cothran, Ennis, s. 307ff.   
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idrottsämnet till deras elever på ett klart och tydligt sätt var problematiskt. Lärande och socialt 

ansvar var något som lärarna värderade högt men den läroplansmodell de använde var inte 

användbar till att skapa lärande, speciellt inte för de specifika mål som fanns för ämnet.37  

 

1.4 Sammanfattning forskningsläge 

I forskningen framgår det att lärarna inte följer målen vilket har lett till att eleverna inte har 

något förtroende för läroplanen. När eleverna förstår och tror på vad de gör är det mer troligt 

att de får engagemang för ämnet. Något som de flesta elever är överens om är att ämnet ska vara 

roligt och underhållande, men att ämnet även ska bidra med den sociala aspekten. Detta får 

eleverna att fokusera på de inslag i undervisningen som inte bidrar till lärande och därmed blir 

idrottsundervisningen ett avbrott från den övriga undervisningen. Thedin skriver att det krävs att 

lärarna har en stor ämneskompetens och därmed vågar sålla i vad som ska ingå i 

idrottsundervisningen. Eleverna ska få kunskaper som de kan använda i ett livslångt perspektiv. 

Om detta inte sker finns det enligt Thedin risk att idrottsämnet blir urholkat och bara innehåller 

aktiviteter ryckta ur sitt sammanhang. Cothran och Ennis skriver att idrottslärare är mindre 

bundna till läroplanerna, vilket kan leda till att idrottslärarna skapar sin egen undervisning efter 

sina egna önskemål och väljer de kursplansmål som just den idrottsläraren vill ha. För att eleverna 

ska erhålla målet om en livslång allmänhälsa så måste eleverna utveckla en kunskapsbas gällande 

träning och hälsa. Sallis och McKenzie skriver att för lärarna är att ”ha roligt” ett instrument för 

att nå de övergripande målen, medan huvudmålet med undervisningen för eleverna är att ”ha 

roligt”38   

       

 

 

  

 

     

 

                                                   
37 Donetta J. Cothran, Catherine D. Ennis, s.307f.   
38 Sallis, Mackenzie 1991. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 
 

1.5.1 Hypotes 

 
Vår hypotes grundar sig på att eleverna som läser Idrott och hälsa A på gymnasiet inte 

självskattar att de har fått den kunskap som de skall ha enligt de nationella styrdokumenten 

som finns angivna för kursen. Vi tror att många elever går till idrottslektionerna i hopp om att 

enbart syssla med roliga aktiviteter. På så vis lär sig eleverna inte det som de ska lära sig och 

får därmed inte med sig viktig kunskap som de har nytta av senare i livet. Givetvis kan själva 

lärandeprocessen i sig vara rolig men uppfattningen som vi har är att det viktigaste för 

eleverna är att ha roligt på lektionerna, lärandet kommer då i andra hand.    

 

1.5.2 Syfte 

 
Syftet är att undersöka elevers självskattade kunskap i förhållande till målen i den nationella 

kursplanen för kursen Idrott och Hälsa A. Samt om det skiljer sig mellan en storstad och en 

mindre stad. 

  

1.5.3. Frågeställningar 

 
 Stämmer elevernas självskattade kunskap överrens med de nationella målen som ska vara 

uppnådda efter avslutad kurs i Idrott och hälsa A 100 p? 

 Hur skiljer sig den självskattade kunskapen hos eleverna i en storstad respektive mindre 

stad? 
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1.6 Teoretisk modell 
 

Göran Linde benämner tre olika arenor, formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan i läroplansteorin. Med dessa tre arenor har Linde format ett sätt att 

analysera hur olika ämnens kursplaner framställs. Med hjälp av denna modell kommer 

resultatet i denna studie att analyseras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

I formuleringsarenan formuleras läroplanen där staten har ansvaret och avgör vad som ska 

ingå i läroplanen. Här bestäms vad ämnet ska innehålla, hur mycket tid ämnet ska tilldelas, 

samt vilket mål som ska ingå för undervisningen i ämnet. Den formulerade läroplanen är 

endast en av många faktorer som präglar undervisningen. Nya läroplaner kan ses som ett 

verktyg för att förändra innehållet i skolan. Den formulerade läroplanen är en samling av 

överenskommelser om riktlinjerna för en önskad utveckling i skolan. 39 Efter 

formuleringsarenan kommer transformeringsarenan där olika tolkningar och kompletteringar 

görs. Detta bidrar till att undervisningen sällan blir detsamma som den faktiska 

undervisningen. Den formulerade läroplanen bryts ner till lokala kursplaner där många 

intressenter är involverade, så som elever, lärare, skolledare och företagare m.m.40    

Det är i realiseringsarenan som genomförandet av undervisningen behandlas. Elevernas 

verksamhet under lektionerna tillsammans med lärarnas lektionshållande utgör själva 

genomförandet, där kommunikationen och aktiviteten i klassrummet ligger till grund för 

realiseringsarenan.41 ”En aspekt av det realiserade innehållet är vad eleverna har uppfattat av 

undervisningen. Vad mottagaren uppfattar och vad sändaren avser är givetvis inte alltid 

identiskt- det har vi alla erfarit, inte minst då vi reder ut missförstånd”.42     

 

De arenor som vi kommer att använda i analysen av resultatet kommer att vara 

formuleringsarenan och realiseringsarenan. Anledningen till att vi inte kommer att behandla 

transformeringsarenan är för att vi inte har valt att studera olika skolors lokala kursplaner. 

Den nationella kursplanen, där uppnåendemålen involveras, kan tolkas utifrån 

formuleringsarenan. Beträffande realiseringsarenan kommer vi att undersöka hur 

formuleringsarenan realiseras d.v.s. om eleverna upplever att de har tillägnat sig kunskap från 

formuleringsarenan.   

                                                   
39 Göran Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s 103, 19, 48. 
40 Ibid., s. 63, 48. 
41 Ibid., s. 65.  
42 Ibid., s. 72.  
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2. Metod  
 

2.1 Datainsamlingsmetod  
 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ undersökning i vårt examensarbete. Genom att 

använda en kvantitativ undersökning kan vi få den breda syn på elevernas självskattade 

kunskaper som är syftet med vår undersökning.   

 

2.1.1  Enkät 

 
Till grund för enkäten som vi har tagit fram ligger skolverkets nationella mål för kursen Idrott 

och hälsa A 100 poäng. Målen konkretiserades till frågor så att det skulle bli lättare för 

eleverna att förstå. Vi har dock inte använt oss av alla uppnåendemål som finns, de mål som 

valdes kände vi var enklast för eleverna att begripa och kunna reflektera kring utifrån sina 

egna erfarenheter. Varje uppnåendemål består av flera delmål, för att se alla mål och delmål 

hänvisar vi till punkt 1.1. Där är det tydligt vilka mål som har valts och på vilket sätt de har 

bearbetats för att passa in i enkäten. All data i studien har behandlats konfidentiellt.     

 

2.1.2 Avgränsningar  

 
Fyra av de nationella målen valde vi att ta bort när vi formulerade frågorna för att vi ansåg att 

alla inte skulle passa att svara på i en enkät. Genom att begränsa enkätfrågorna till elva frågor 

ansåg vi att eleverna lättare skulle kunna besvara enkäten.  

 

2.2 Urval 

 
Undersökningen genomfördes på fyra olika gymnasieskolor, två av skolorna var belägna i en 

storstad och de två andra skolorna var belägna i en mindre stad. Anledningen till att 

undersökningen gjordes i två olika städer var dels för att få en bredare omfattning på 

elevutbudet men också för att se om det skiljer sig mellan en storstad och en mindre stad, 

gällande svaren på enkäterna. Orsaken till att vi valde elever i årskurs tre på gymnasiet, var 

för att säkerställa att de hade läst kursen Idrott och hälsa A 100 p.      
De program som valdes ut var det naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet 

och anledningen till detta var att dessa linjer fanns på respektive skolor. Anledningen till att 

valet föll på mer än ett program var att elevutbudet då inte hade räckt till.   
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2.3 Bortfall  
 

Det externa bortfallet blev totalt 12 elever samlat på de åtta klasserna och anledningen till 

detta var att det fanns en frånvaro hos de åtta klasserna som vi besökte. Orsaken till frånvaron 

är för oss okänd. Totalt var det ett internt bortfall på sex frågor. De frågor som inte besvarades 

av samtliga elever var frågan om vilket betyg de hade erhållit i ämnet samt fråga åtta och nio. 

( bilaga 1) För att minska bortfallet i vår undersökning var vi på plats när eleverna fyllde i 

enkäterna. Eleverna visste inte heller om att vi skulle komma och vad enkäten skulle handla 

om, vilket gör att de inte kunde vara frånvarande med avsikt p.g.a. att de inte ville fylla i 

enkäten.  

  

2.4 Procedur  
 

Kontakten med de fyra skolorna startade via mail för att säkerställa att enkäterna kunde delas 

ut till eleverna. På tre av skolorna skedde kontakten via mail och per telefon där plats och 

tidpunkt för besök bestämdes. Totalt blev det åtta klasser fördelat på fyra skolor. Enkäterna 

delades ut till elever som gick i årskurs tre på gymnasiet och som antingen gick på 

samhällsprogrammet eller naturvetenskapliga programmet. Fyra klasser deltog i 

Stockholmsområdet och fyra klasser deltog i den mindre staden. Det totala antalet enkäter 

som delades ut blev 170 st. Vi var noggranna med att vara närvarande när eleverna fyllde i 

enkäterna, dels för att svara på eventuella frågor som kunde uppkomma, men framförallt för 

att minimera bortfallet. Detta var något som vi lyckades med då vi fick tillbaka 100 % av de 

enkäter vi delade ut. Innan enkäten sammanställdes gjordes en pilotstudie på en 

gymnasieklass i årskurs tre. Pilotenkäten gjordes på en innerstadsskola i Stockholmsområdet. 

I och med pilotstudien fick vi bättre överblick på om det skulle behöva ändras något i 

utformandet av enkäten. Efter att ha gått igenom svaren kom vi fram till att detta inte 

behövdes utan enkäten kändes tydlig och lättförståelig som den var.  

 

2.5 Reliabilitet och validitet  
 

I och med att en pilotstudie gjordes är validiteten säkrare. Pilotstudien genomfördes för att 

reda ut eventuella misstolkningar hos eleverna. Eleverna som deltog i enkäten var över 18 år 

och enkäten besvarades anonymt av eleverna. Med anledning av att eleverna inte visste om 

vilken tidpunkt och att vi skulle komma och dela ut enkäterna fanns det ingen risk med att 
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eleverna inte kom till lektionerna p.g.a. av att enkäterna delades ut och därmed har vi minskat 

risken för bortfall. 

 

Syftet har varit att ta reda på många olika elevers självskattade kunskap, detta har vi gjort 

genom att använda oss av enkäter som metod och på så sätt har vi fått den breda syn som vi 

strävade efter. Dock är det av stor vikt att eleverna svarar ärligt när de fyller i enkäterna då det 

handlar om deras självskattade kunskap eftersom att vi inte kan kontrollera om svaren 

stämmer. Utifrån detta anser vi att validiteten är god. Vår närvaro vid ifyllandet av enkäterna 

stärker även det validiteten, då eventuella frågor direkt skulle kunna tas upp med oss. 

Enkäterna besvarar syftet och frågeställningarna. 

 

2.6 Databearbetning  

 
De svar som vi fick från enkäterna fördes in i statistikprogrammet SPSS, där de sedan 

behandlades och tabeller kunde därefter formas. Eleverna skattade sin kunskap på en 

sexgradig skala. Vid analysen har svaren sedan omarbetats till en tregradig skala. På den 

omarbetade skalan betyder en etta ”instämmer inte alls”, en tvåa betyder ”instämmer till viss 

del” och en trea betyder ”instämmer helt” och skulle vid en betygssättning uppnå betyget 

godkänt. Den sexgradiga skalan omarbetades till en tregradig skala därför att resultaten då 

blev lättare att kategorisera in i mer överskådlig data.  
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3. Resultat 

 
Här nedan följer svaren från enkätundersökningen. Alla frågor kommer inte att presenteras 

utan vi har valt de enkätsvar med mest utmärkande svar. De frågor som inte diskuteras finns 

redovisade i bilaga 2.   

 

3.1 Stämmer elevernas självskattade kunskap överrens med de nationella 

målen som ska vara uppnådda efter avslutad kurs i Idrott och hälsa A 100 p? 
 

Resultaten visar att knappt 50 % av eleverna upplever att de har de kunskaper som står 

utskrivna i målen. De frågor som skiljer sig mest från de övriga frågorna är de frågor som 

gäller friluftsliv och dans. Den enkätfråga som eleverna hade lägst självskattad kunskap på 

var frågan beträffande huruvida eleverna var förtrogna med några utvalda danser, såsom 

bugg, salsa och vals. Uppnåendemålet som flest självskattar sig ha kunskap om är målet: hur 

olika faktorer påverkar människors hälsa.  

 

På de frågor som presenteras nedan var det aldrig mer än 35 % som ansåg att de hade uppnått 

målen. Den här frågan visar på om eleven upplever sig ha kunskap inom friluftsliv. 
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Figur 2, I vilken grad upplever du att du har kunskap inom friluftsliv. 

Drygt 30 % av eleverna självskattar att de har kunskap inom friluftsliv. Omkring 69 % av 

eleverna självskattar att de befinner sig i alternativen ”instämmer inte alls” respektive 

instämmer delvis”. (se figur 1)    
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Figur 3, I vilken grad upplever du att du har upplevt olika former av friluftsliv 

En tredjedel av eleverna (34 %) instämmer helt om att de har upplevt olika former av 

friluftsliv, vilket är ett uppnåendemål. Knappt 66 % av eleverna upplever att de inte alls och 

till viss del har kunskap om detta uppnåendemål. (se figur 2) 
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Figur 4, I vilken grad upplever du att du har utvecklat din förmåga att kombinera rörelser till musik 

Det är ca: 34 % av eleverna som upplever att de helt har kunskap om detta uppnåendemål 

och det är ca: 66 % av eleverna som upplever att de inte alls, eller delvis har kunskap om 

uppnåendemålets innehåll. (se figur 3)  
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Figur 4, I vilken grad upplever du att du är förtrogen med några danser 

Det är 27 % av eleverna som upplever att de instämmer helt med målet. 

Det kan utläsas att 73 % av eleverna upplever att de inte alls eller delvis har kunskap om 

uppnåendemålets innehåll. (se figur 4) 
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Figur 5, I vilken grad upplever du att du har kunskap om hur olika faktorer påverkar 

människors hälsa 

Antalet elever som upplever att de instämmer helt är drygt 63 %, det är knappt 4 % av 

eleverna som inte alls upplever att de har kunskap om uppnåendemålets innehåll. På denna 

fråga är det interna bortfallet 1 individ. (se figur 5) 
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3.2 Hur skiljer sig den självskattade kunskapen hos eleverna i en storstad 

respektive en mindre stad? 
 

 I jämförelsen som görs mellan städerna har vi valt att ta med de resultat som visar på 

signifikanta skillnader.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Instämmer inte 
alls

Instämmer 
delvis

Instämmer helt

Mindre stad

Storstad

 
Figur 6, I vilken grad upplever du att du har kunskap om hur din egen kropp fungerar i arbete 

I den mindre staden är det 50 % av eleverna som upplever att de helt har kunskap om hur 

deras egna kropp fungerar i arbete, medan det i storstaden är ca: 37 %. Det är en signifikant 

skillnad mellan städerna med ett p-värde på 0.012.(se figur 6) 
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Figur 7, I vilken grad upplever du att du har kunskap inom friluftsliv 

I den mindre staden är det ca: 41 % av eleverna som har valt att de instämmer helt, jämfört 

med knappt 18 % av eleverna i storstaden. I denna fråga gällande i vilken grad eleverna 

upplever att de har kunskap inom friluftsliv, finns det en signifikant skillnad mellan städerna 

där p-värdet är 0.003. (se figur 7)  
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Figur 8, I vilken grad upplever du att du har upplevt olika former av friluftsliv 

Gällande om eleverna har upplevt olika former av friluftsliv svarar ca: 45 % i den mindre 

staden och ca: 22 % i storstaden att de helt känner att de har upplevt olika former av 

friluftsliv. Det är en signifikant skillnad mellan städerna och p-värdet är 0.005. (se figur 8) 
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Figur 9, I vilken grad upplever du att du är förtrogen med några danser 

På den här frågan är det ca: 36 % av eleverna i den mindre staden som känner att de 

instämmer helt, medan det är ca: 17 % i storstaden som instämmer helt. P-värdet beträffande i 

vilken grad eleverna upplever att de är förtrogna med några danser är, 0.001 och därmed finns 

det en signifikant skillnad. (se figur 9) 
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4. Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka elevers självskattade kunskap i förhållande till målen i 

den nationella kursplanen för kursen Idrott och hälsa A. Samt om det skiljer sig mellan en 

storstad och en mindre stad. Med hänsyn till syftet kommer vi att diskutera resultatet. Det är 

tydligt att enligt den teoretiska modell som vi har valt realiseras inte formuleringsarenan. 

Tanken om att formuleringsarenan ska spegla den kunskap som eleverna ska erhålla med de 

nationella läroplanerna som bas, stämmer inte enligt vår undersökning. Något som är svårt att 

avgöra för oss är huruvida transformeringsarenan påverkar realiseringsarenan. I studien har vi 

inte undersökt transformeringsarenan vilket i det här fallet är de lokala kursplanerna. Hur 

dessa så småningom kommer att påverka realiseringsarenan vet vi därför inte.    

 

4.1 Stämmer elevernas självskattade kunskap överrens med de nationella 

målen som ska vara uppnådda efter avslutad kurs i Idrott och hälsa A 100 p? 
 
Ett citat som benämns i bakgrunden och är taget från Lpf 94 lyder enligt följande, ”Det är 

skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på gymnasieskolans nationella och 

specialutformade program dessutom har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa”.
43   

I läroplanen finns även mål som berör vad eleven minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. 

Det är skolans och huvudmannens ansvar att eleven får möjlighet att uppnå dessa mål. 

Resultatet i vår undersökning visar på att ungefär 50 % av eleverna upplever att de inte har 

den kunskap som står i uppnåendemålen. Trots detta har eleverna fått ett godkänt betyg. Kan 

detta möjligtvis innebära att skolorna i studien inte har tagit det ansvar som det står i Lpf 94 

att de ska göra? På lång sikt kan detta kanske betyda att dessa elever inte har den kunskap 

som krävs för att göra dem ansvariga för sina egna liv. Vilket i allra högsta grad är en 

grundförutsättning som skolorna måste erbjuda. Orsaker till varför eleverna inte upplever att 

de har kunskaper om uppnåendemålen skulle kunna förklaras med hjälp av forsknings delen.  

 

Claes Annerstedt, Britta Thedin Jakobsson och Jane Meckbach skriver att många lärares syfte 

med idrottsundervisningen är att det ska vara roligt. Detta är något som även framkommer i 

Smith och Parrs studie.44 När det gäller deras studie tycker eleverna att idrottsundervisningen 

ska vara rolig och underhållande. I och med att ämnet ständigt fokuseras på det roliga 

inslagen, kan det vara så att eleverna tappar kunskapsinlärningen. Som Smith och Parr vidare 

                                                   
43 Läroplaner för de frivilliga skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94 (Utbildningsdep., Stockholm, 1994) s. 11. 
44 Annerstedt 2004, Thedin Jakobsson 2005, Meckbach 2005, Smith & Parr 2007. 
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skriver är att idrottsundervisningen mer ses som ett avbrott från den övriga undervisningen. 

Dessutom pekar många studier på att eleverna sätter de inslagen i undervisningen som inte 

bidrar till lärande i fokus. Sett till den tidigare forskningen och jämfört med de resultat vi har 

fått fram i studien kan det eventuellt finnas en förklaring till att hälften av eleverna i studien 

inte upplever sig ha den kunskap som behövs för att erhålla ett godkänt betyg. Lärarna måste 

visa tydliga mål i sin undervisning för att eleverna ska förstå vad det är som de ska lära sig. I 

Cothran och Ennis studie skriver författarna hur lärarna har svårt att förmedla läroplanen och 

att lärarna dessutom inte kan förmedla till eleverna vilken kunskap som är viktigast för dem.45 

De kommer även fram till att lärarnas oförmåga att förmedla målen till sina elever är 

problematiskt. Även detta kan visa på problemen med undervisningen i Idrott och hälsa och 

ger oss en förståelse för elevernas svaga kunskapsupplevelser om målen i Idrott och hälsa. 

 

Något som forskningen visar och som i allra högsta grad kan vara en bidragande faktor till 

elevernas låga upplevda kunskap är lärarnas arbete med undervisningen. Enligt Thedin 

Jakobsson finns det få riktlinjer kring hur uppnåendemål och strävansmål transformeras och 

realiseras. I den teoretiska modellen behandlar vi detta. Formuleringsarenan realiseras 

uppenbarligen inte då resultatet i vår undersökning visar att eleverna inte upplever att de har 

kunskap om uppnåendemålen dvs. formuleringsarenan. Detta gör att arbetet för lärarna 

beträffande att ta ansvar för undervisningens innehåll blir viktigt. Thedin Jakobsson skriver 

även att få lärare vill frångå den undervisning de känner sig bekväma med, vilket för det 

mesta är idrottsliga aktiviteter. Cothran och Ennis är inne på samma spår som Thedin 

Jakobsson och skriver att lärarna i Idrott och hälsa är mindre bundna till läroplanerna.46 

Därmed skapar idrottslärarna sin egen undervisning efter deras egna önskemål och väljer 

därför de kursplansmål som passar just deras undervisning bäst. Risken att de då missar eller 

helt enkelt väljer bort vissa av målen är överhängande, vilket drabbar eleverna som inte får 

den kunskap som målen eftersträvar. Det här är något som resultatet i vår studie styrker.  

 

Enligt vår studie är det på frågan om eleverna har upplevt olika former av friluftsliv och 

frågan om eleverna känner sig förtrogna med några danser, som eleverna självskattar att de 

har minst kunskap i. Hur kan det då komma sig att det enbart är runt 30 % av eleverna som 

upplever att de har kunskap inom dessa områden? Detta skiljer sig något från tidigare 

forskning. NU-03 visar på att drygt 55 % av pojkarna och drygt 75 % av flickorna upplevde 

                                                   
45 Cothran & Ennis 1998. 
46 Thedin Jakobsson 2005, Cothran & Ennis 1998  
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att de kunde dansa tre olika danser.47 I den intervjuundersökning som Håkan Larsson har gjort 

fanns det aktiviteter som grundskoleleverna inte ens nämnde och det är just dans och 

friluftsliv. Larsson tolkar detta som att dessa två moment sällan förekommer i undervisningen 

och blir därför inte centrala i ämnet. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför eleverna 

i vår studie upplever att de inte har någon kunskap i de två uppnåendemålen. Larsson skriver 

att det är svårt att veta vad kärnan i ämnet är, men att det är positivt att eleverna har många 

aktiviteter att välja mellan.48 Det är för oss underligt att två moment som står skrivna i 

uppnåendemålen och därmed är minimikrav för att få godkänt, sällan förekommer i 

undervisningen. Tholin nämner även i sin avhandling att det på vissa skolor endast räcker 

med att vara på plats på lektionen för att få godkänt.49  

 

Om eleverna betygssätts enligt Tholins forskning kan det vara ytterligare en förklaring till att 

eleverna inte upplever att de har den kunskap som står skriven i uppnåendemålen. Räcker det 

för eleverna att vara närvarande och delta på lektionerna kan det givetvis vara svårt för 

eleverna att veta vad det är som de ska lära sig på idrottslektionerna. Uppfattningen om att det 

bara ska vara roligt och ett avbrott från övrig undervisning styrks, då det inte finns några 

tydliga mål och ramar med undervisningen.       

 

 

4.2 Hur skiljer sig den självskattade kunskapen hos eleverna i en storstad 

respektive en mindre stad? 

 
Något som är anmärkningsvärt i studien är att de finns en signifikant skillnad mellan städerna 

på frågan beträffande om eleverna har upplevt att de genomfört olika former av friluftsliv och 

om eleverna upplever att de är förtrogna med några danser. Det visade sig att eleverna i den 

mindre staden självskattat de två ovanstående målen i större utsträckning än vad eleverna i 

storstaden gjorde. Det var också en signifikant skillnad i svaren på frågorna, gällande i vilken 

grad eleverna upplevde att de har kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete, samt i 

vilken grad eleverna upplever att de har kunskap inom friluftsliv. Vad dessa skillnader beror 

på kan vi bara spekulera i. Givetvis kan det vara så att skolorna i den mindre staden har en 

annan och mer lättillgänglig närhet till naturen vilket kan bidra till att det är lättare att bedriva 

undervisning i friluftsliv. Detta är ingen ursäkt till varför man inte kan bedriva friluftsliv i 

                                                   
47 Skolverket, (NU-03) 
48 Larsson 2004 
49 Tholin 2006 



28 
 

storstaden, men det kan vara en förklaring. När det gäller frågorna beträffande dans och hur 

kroppen fungerar i arbete är det svårare för oss att förstå skillnaderna mellan städerna. En 

aspekt som kan förklara skillnaderna mellan städerna är lärarnas intresse för de olika 

momenten. Faktum kvarstår att det är den mindre staden som visar på ett bättre resultat i alla 

frågor där det finns en signifikant skillnad. Trots att den mindre staden visar på ett bättre 

resultat är fortfarande resultatet så lågt att hälften inte upplever att de har kunskap om 

uppnåendemålens innehåll.          

 

Annerstedt skriver att eleverna ska få kunskap i skolan som de ska ha nytta av under hela 

livet, han talar således om idrottsämnet i ett livslångt perspektiv. 50Även Sallis och McKenzie 

berör begreppet livslångt perspektiv i sin studie. I studien skriver de om hur skolan ska 

förbättra den allmänna hälsan och att det innefattar förändringar i sättet att lära ut ämnet i 

Idrott och hälsa på. Författarna skriver att det livslånga perspektivet finns med i andra ämnen, 

därför bör det även ingå i idrottsämnet. Samhället måste erbjuda ungdomarna möjligheter så 

att idrottsaktiviteterna leder till ett livslångt perspektiv.51 En fråga som vi uppfattar som 

väldigt viktig när det talas om termer kring livslångt perspektiv är frågan om hur elever 

upplever att de har kunskap i hur kroppen fungerar i arbete. Detta är en fråga som är viktig att 

känna till för att ha förståelse för sin egen hälsa. I resultatet framgår det att det finns en 

signifikant skillnad mellan städerna där den mindre staden visade på ett resultat där 50 % av 

eleverna helt instämmer att de har kunskap. I storstaden däremot visade resultatet på att 37 % 

helt instämmer om att de har kunskap. Trots att det råder en signifikant skillnad mellan 

städerna är resultatet lågt i denna fråga, vilket antyder på att lärandet i ett livslångt perspektiv 

inte finns i full utsträckning. En annan fråga som vi också anser vara av stor vikt när det gäller 

att lära sig i ett livslångt perspektiv, är frågan om i vilken grad eleverna upplever att de har 

kunskap om hur olika faktorer påverkar människors hälsa. Merparten av eleverna upplevde att 

de helt har kunskap inom denna fråga, vilket också är den fråga med högst självskattat värde. 

Ändå är det 33 % av eleverna som inte uppnår de minimikrav som finns i uppnåendemålen. 

                   

4.3 Slutsats 

 
Enligt vår studie kan tolkningar göras gällande att det finns brister med undervisningen i 

kursen Idrott och hälsa A. Det är tydligt att det finns ett problem när det gäller elevers 

                                                   
50 Annerstedt 2004 
51 Sallis & Mckenzie  
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självskattade måluppfyllelse. Om denna studie speglar verkligheten är det uppenbart att någon 

förändring krävs, då hälften av alla eleverna inte uppnår de mål som är presenterade i 

formuleringsarenan. Det är vid stor vikt att den formuleringsarena som staten har kommit 

fram till, kan realiseras av lärare i Idrott och hälsa runt om i landet. Lösningen på detta är 

givetvis inget som på något sätt är självklart, då frågan om dels Idrott och hälsoämnet men 

även dess mål är svårtolkade. Thedin Jakobsson skriver om hur hon anser att lärare i Idrott 

och hälsa själva ska beskriva hur kunskapsutvecklingen sker och vilka läroprocesser som ska 

ligga till grund i ämnet. Detta ställer krav på att lärarna har en stor ämneskompetens och 

därmed kan bestämma vad idrottsundervisningen ska innehålla. Detta ska lärarna göra så att 

eleverna får de kunskaper som är viktiga i ett livslångt perspektiv. Är det så att ämnet endast 

består av görande utan krav på livslångt perspektiv, kommer ämnet att bli urholkat och bara 

bestå av aktiviteter tagna helt ur sitt sammanhang. Som det ser ut nu är detta delvis verklighet 

enligt vår studie. Det krävs en diskussion om vart idrottsämnet är på väg och hur vi som 

engagerade framtida lärare i Idrott och hälsa vill att ämnet ska fortsätta att vara en cementerad 

grundpelare i det svenska utbildningssystemet.  

 

4.4 Begränsningar med studien 

 
Eftersom att studien är av kvantitativ art ges det inga djupgående svar gällande elevernas 

självskattning på enkäten. Om studien hade varit mer omfattande beträffande skolor och 

elevutbud hade kanske undersökningens resultat utfallit annorlunda. I den teoretiska modellen 

som har valts till studien har transformeringsarenan inte undersökts på skolorna. Hade detta 

gjorts skulle eventuellt studien kunna stärkts ytterligare. 

 

4.5 Fortsatt forskning 

 
Då vi endast har skrapat på ytan vad gäller undersökning av måluppfyllelse, vore det 

intressant att följa upp hur utfallet skulle kunna se ut om liknande undersökning görs i större 

utsträckning. Det vore också intressant att studera måluppfyllelse utifrån en kvalitativ metod 

och undersöka både elever och lärare. Varför är det så att elever i stor utsträckning uppskattar 

att de inte har kunskap om de uppnåendemål som är uppsatta? Om vår studie visar sig stämma 

överrens med verkligheten, skulle det vara intressant att forska kring åtgärder mot 

uppkomsten av detta problem.       
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Bilaga 1 Enkäten 

 

Enkät för er som läst Idrott och hälsa A 
Skatta din upplevda kunskap och färdigheter genom att ringa in ett alternativ.  

Kunskapen vi frågar om, ska ni ha fått från kursen Idrott och hälsa A 100 p på gymnasiet. 

Ringa in om du är:    Tjej    Kille  

Vad du fick för betyg i Idrott och hälsa A:   IG   G   VG   MVG  

I vilken grad upplever du… (ringa endast in ett alternativ per fråga) 

Alternativ 1 = stämmer inte alls. Alternativ 6 = stämmer helt. 

 
Fråga 1 att du har kunskap om hur din egen kropp fungerar i arbete 
 
1 2 3 4 5                    6        
 
Fråga 2 att du har kunskap inom friluftsliv  
1 2 3 4 5                    6 
 
Fråga 3 att du har upplevt olika former av friluftsliv 
1 2 3 4 5 6 
 
Fråga 4 att du kan planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för 

träning 
1 2 3 4 5 6 
 
Fråga 5 att du har utvecklat din förmåga att kombinera rörelser till musik 
1 2 3 4 5 6 
 
Fråga 6 att du är förtrogen med några danser (ex: bugg, salsa, vals m.m.) 
1 2 3 4 5 6 
 
Fråga 7 att du har kunskap om livräddande första hjälp 
1 2 3 4 5 6 
 
Fråga 8 att du kan tillämpa livräddande första hjälp 
1 2 3 4 5 6 
 
 
Fråga 9 att du har kunskap om hur olika faktorer påverkar människors hälsa 
1 2 3 4 5 6 
 
Fråga 10 att du kan diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljöfrågor ur ett 

individperspektiv 

1 2 3 4 5 6 
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Fråga 11 att du kan diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljöfrågor ur ett 
samhällsperspektiv 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan, Ludvig och Oscar 
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Bilaga 2  

Resultaten i uppsatsen 
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Bilaga 3 KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Syfte och frågeställningar: 
 
Syftet är att undersöka elevers självskattade kunskap i förhållande till målen i den nationella 

kursplanen i kursen Idrott och Hälsa A. Samt om det skiljer sig mellan en storstad och en 

mindre stad. 

  

 Stämmer elevernas självskattade kunskap överrens med de nationella målen som ska 

vara uppnådda efter avslutad kurs i Idrott och hälsa A 100 p? 

 Är det någon skillnad mellan städerna vi undersökt beträffande den självskattade 

kunskapen i de olika uppnåendemålen? 

 

  

 

Vilka sökord har du använt? 

Idrottsundervisning, syfte, uppnåendemål,   

Physical education, Curricular goals, learning in PE,  

 

Var har du sökt? 

GIH: bibliotekskatalog 

Eric/CSA 

Google Scholar 

PubMed 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

CSA: Physical education and learning* and* goal 

Google Scholar: student achievement* curricular goals*PE 
 

 

Kommentarer 

Det mesta av källorna i studien har vi fått när vi har gått igenom referenslistor och böcker 

inom ämnet. Det har varit svårt att hitta relevanta artiklar i de första sökningarna, därför var 

det mer gynnsamt att använda oss av referenser från olika tidsskrifter och böcker.   

 


