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Abstract 
 
Syftet med denna undersökning är att få en inblick i gymnasieelevers attityder till A-kursen 

idrott och hälsa. Vi vill även se om och hur kursplanen följs och vilket innehåll A-kursen har 

på en gymnasieskola. 

Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning för att genomföra denna undersökning. 

Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i nordöstra Skåne. Eleverna som deltog i 

enkätundersökningen läste andra året i A-kursen i ämnet idrott och hälsa. Totalt besvarade 98 

elever ur årskurs 2 på enkäten.   I enkäten tillfrågades eleverna om vilka olika aktiviteter som 

förekommit och vilka moment de ville ha mer och mindre av i kursen.  

I resultatet kunde man se att gymnasieskolan har haft de obligatoriska aktiviteterna för A-

kursen. De aktiviteter som eleverna ville ha mer och/eller mindre av var bland andra: 

aerobics, alla bollsporter, dans, fotboll, friidrott, orientering samt redskap. I några av dessa 

resultat kunde vi se svarsskillnader mellan könen.    

 
 
 
Ämnesord: läroplaner, kursplaner, A-kursen idrott och hälsa, enkät, gymnasiet     
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FÖRORD 
 

Vi har undersökt gymnasieelevers attityd till den idrottsundervisning de har. Undersökningen 

omfattar elevernas personliga inställning och bedömning av undervisningens innehåll samt 

deras önskemål om vidare utveckling av undervisningen. Vår undersökning genomfördes på 

gymnasieelever som går andra året på A-kursen i ämnet idrott och hälsa. 

Anledningen till att vi valt att genomföra denna undersökning är att vi personligen är 

intresserade vad eleverna tycker om den idrottsundervisningen som bedrivs på gymnasiet. 

Även deras åsikter till vidare utveckling av innehållet i kursen är av intresse. Denna 

information kan vi komma att ha stor nytta av i vårt framtida arbetsliv som idrottslärare.  

 

Vi vill tacka vår handledare Mariann Persson för hennes stöd och hjälp för genomförandet av 

detta examensarbete. Vi vill även tacka alla elever och lärare från den berörda 

gymnasieskolan som gjort denna undersökning möjlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. INLEDNING 
 

Vad sa eleverna om den undervisning de mötte i början av 1990-talet? 

Den nationella utvärderingen av idrottsämnet i grundskolan 1993, slog fast att eleverna i åk 9 

ansåg att idrott var ett av skolans mest populära ämnen. Vid en rangordning av skolans 22 

ämnen kom idrottsämnet på andra plats, då det gällde samarbete mellan eleverna och 

elevernas möjligheter att påverka innehållet. Resultatet var inte förvånande eftersom flera 

andra studier också visat ämnets popularitet. (Carlsten 1989) 

De nya läroplanerna som infördes i mitten av 1990-talet innebar att den svenska skolan blev 

målstyrd och lämnade den tidigare regel- och centralstyrningen. Målstyrningen medförde att 

kursplanerna utformades kring strävans- och uppnåendemål. Dessa mål skulle framöver styra 

ämnenas inriktning och kunskapskrav. Tanken bakom den målstyrda skolan var en politisk 

vilja att engagera lärare, elever och föräldrar i mål- och metodfrågor. Arbetsplaner och 

skolplaner skulle tas fram genom samverkan och lokal konkretisering av måltexten. Klara 

förväntningar fanns följaktligen på att den målstyrda skolan skulle ge elever, lärare och 

föräldrar möjligheter att ta initiativ till lokala lösningar, vilka skulle kunna leda till delaktighet 

och medbestämmande. Ledorden för den ”nya skolan” och de nya läroplanerna kan 

sammanfattas med orden individualiserad undervisning med en viss valfrihet och egen 

kunskapsinsamling. (Söderström & Meckbach 2002) 

Eleverna skall ges rätt att öva inflytande på arbetet i skolan. Omfattningen och utformningen 

av dessa elevers inflytande skall anpassas efter deras förutsättningar. Elevernas inflytande får 

inte begränsas till val av kurser utan skall också omfatta utformningen och planeringen av 

kurserna. (Gran 1994) 

De nya läroplanerna väckte oro och frustration hos en stor del av lärarkåren eftersom 

undervisningens innehåll inte längre bara skulle handla om hur man skulle genomföra den. 

Varje enskild skola behövde nu i en lokal arbetsplan konkretisera hur man ville genomföra sin 

undervisning och hur denna skulle bedömas och utvärderas. Ett stort och omfattande arbete 

påbörjades - en process som för många skolor har tagit flera år att slutföra. (Söderström & 

Meckbach 2002) 

 

 

 



 
 

1.1 Syfte och problemprecisering 
 

Syftet med denna undersökning är att få en inblick i gymnasieelevers attityder till A-kurs 

idrott och hälsa. Vi vill undersöka i vilken utsträckning kursplanen följs samt A-kursens 

innehåll.  

För att uppnå vårt syfte gjorde vi en enkätundersökning på elever som gick andra året på A-

kursen i idrott och hälsa . Denna enkätundersökning gjordes på en gymnasieskola i nordöstra 

Skåne. Med enkäten vill vi få fram svar som visar vad eleverna har haft för aktiviteter och 

moment i sin undervisning samt deras önskemål om vilka aktiviteter och moment som de vill 

ha mer eller mindre av i A-kursen. Vi vill även se hur stort intresset för att läsa B-kursen i 

idrott och hälsa är.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. BAKGRUND 

2.1 Skolans skyldighet 
 
Enligt skollagens 5 kapitel 5§ är alla kommuner skyldiga att erbjuda alla elever som avslutat 

grundskolan en gymnasieutbildning. Eleverna har i princip rätt att få sitt förstahandsval 

tillgodosett.  

Rätten att påbörja en gymnasieutbildning gäller till och med det första kalenderhalvåret det år 

eleven fyller 20 år. Skulle eleven vara äldre så finns det möjlighet att genomgå en gymnasial 

vuxenutbildning. 

Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för 

vidare studier. (Internet 1) 

2.2 Nationella program och mål 
 
Genom att erbjuda elever olika möjligheter till en gymnasial utbildning så finns det från år 

2000, 17 olika nationella program i landet. Samtliga av dessa är treåriga. De ger en bred 

basutbildning och behörighet att studera på universitet eller högskola. Varje program omfattar 

2 500 gymnasiepoäng. Den garanterade undervisningstiden skiljer sig mellan programmen. 

För naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och estetiska programmen är den 2 180 timmar 

och för övriga program 2 430 timmar. (Internet 2)  

Samtliga nationella program innefattar åtta kärnämnen - engelska, estetisk verksamhet, idrott 

och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som 

andraspråk) och religionskunskap. Dessa kärnämnen läser alla som går de nationella och 

specialutformade programmen. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng. 

I dagens skola är det lärare och rektorer som har friheten att utforma undervisningen inom 

ramen för de nationella måldokumenten. De nationella målen i läroplan, programmål och 

kursplaner står för grunden av tolkningsarbetet. Lärarna ska översätta målen och omforma 

dem till undervisningsmål. Det som lärarna arbetar främst med är att utforma de olika 

betygskraven. Detta arbete har dominerats på många skolor sedan den nya reformeringen av 

gymnasieskolan. (Utbildningsdepartementet 2001) 

De nationella målen i läroplanen formuleras utifrån olika läroplansteorier.  

 

 



 
 

2.3 Läroplansteori  
 
Vi kommer nu att titta närmare på de olika läroplansteorier som ligger till grund för 

läroplaner. 

Lundgren (1979) skriver att en läroplan utgör samhällets krav på uppfostran och utbildning. 

Han menar att en läroplansteori är en förklaring till varför kraven utformas och vilka villkor 

de gestaltar i själva den process som är undervisning eller uppfostran. Huvudfrågorna i 

läroplansteorin enligt Lundgren är: Hur formuleras mål för utbildningen? Hur väljs innehåll ut 

för utbildningen och hur organiseras innehållet för utbildningen? Tanken är också, menar 

Lundgren, att försöka finna vilka undervisningsmetoder som är de bästa eller de mest 

effektiva för att undervisa ett bestämt innehåll. Han definierar olika ramar som styr 

undervisningen, dessa är de konstitutionella ramar där skollagen inkluderas, organisatoriska 

ramar vilka inkluderar organisatoriska åtgärder relaterade till ekonomiska resurser exempelvis 

klasstorlek och fördelning av tid. Det kan också gälla ideologiska motiv t.ex. regler för 

sammansättningar av elever i klasser eller skolor. Den sista ramen han nämner är de fysiska 

ramar så som byggnader, läromedel, utrustning etc. (a.a. ) 

Lindensjö och Lundgren (2000) skriver att mycket av utbildningsforskningen har utgått från 

ett centralt perspektiv på skolan. Genom att se hur skolan är uppbyggd, vem som är 

huvudman och exempelvis studera styrdokument får vi en uppfattning om skolans verksamhet 

och vilka viljeyttringar samhället har. Regeringen är ytterst ansvarig för läroplanen. Besluten 

om läroplanens innehåll har föregåtts av utredningar, diskussioner mellan forskare, fackliga 

företrädare, skolverket och utbildningsdepartementet, som i sin tur har att ta hänsyn till olika 

politiska viljor. 

Linde (2000) skriver att beslut om stoffurval för undervisningen under tre rubriker: 

formulering, transformering och realisering av läroplaner. Vid formuleringen av läroplaner 

ingår föreskrifter som gäller skolsystemet, vilka ämnen som ska studeras, hur stor del av tiden 

varje ämne ska tilldelas, vilka mål som gäller för undervisningen och vilket innehåll ämnet 

ska ha. Linde menar att det finns grundläggande principer för val av innehåll i undervisningen 

vilket han definierar som läroplanskoder. Dessa koder hjälper att förstå stoffurvalet. Här följer 

en kort redogörelse för några av de koder som Linde beskriver och som kan användas vid en 

analys av läroplaners syfte.  

 

 



 
 

Klassisk läroplanskod – syftar till bildning och daning efter klassiska ideal. Människan ska 

förändras mot ett viss ideal. Bakomliggande tankar är längtan efter en svunnen tid som ska 

uppnås igen genom självdisciplin och studieflit.  

 

Realistisk läroplanskod – syftar till vetenskaplig och rationell förståelse av världen. Linde 

skriver att det naturvetenskapliga programmet är ett exempel på hur denna kod kommer till 

uttryck. Syftet är att grundlägga en vetenskaplig och rationell världsbild och inte ett 

tekniskt kunnande som ska omsättas.  

 

Moralisk läroplanskod – viss moral och lojalitet ska ingjutas hos medborgarna. Den speglar 

maktens värderingar. Linde ser dess främsta användningsområde för massutbildning och 

obligatorisk skola, exempelvis den svenska folkskolan eller folkbildningen i Kina.  

 

Rationell läroplanskod – även kallad nyttokoden och som Linde skriver, är den kod som har 

fått störst genomslagskraft i det moderna samhället. Läroplanen är ett medel för att utbilda 

landets barn och ungdomar för praktiska uppgifter ute i samhället. Dewey och 

progressivismens tankar ligger här till grund.  

 

Den aristokratiska läroplanskoden syftar till att bevara vissa konservativa värden och att 

skilja elever från olika samhällsklasser åt. 

( Linde 2000)  

 

 Linde (2000) sammanfattar läroplanskoderna i tre områden; en vetenskaplig rationell kod, 

vilken syftar till en vetenskaplig världsbild och genomtänkt livsåskådning. En politisk kod, 

vilken syftar till att befolkningen formas till det staten önskar. En nyttokod, vilken syftar till 

att människor praktiskt ska behärska yrkes- och vardagslivet i samhället.  

2.4 Styrdokument och läroplaner 
 
Den senaste läroplanen (Lpf 94) för gymnasieskolan och de övriga frivilliga skolformerna 

(komvux, gymnasiesärskolan och särvux) trädde i kraft den 1 juli 1994. I skollagen anges 

skolans grundläggande uppdrag om de övergripande målen för skolans verksamhet. 

Läroplanen anger skolans värdegrund, grundläggande riktlinjer och mål. Kraven på 

utbildningarna ställs i styrdokumentens programmål, kursplaner och betygskriterier. Varje 

kommun ska fastställa en egen skolplan. (Internet 2 ) 

 

 



 
 

Läroplanen idag innehåller ståndpunkter som tidigare läroplaner haft men har andra 

motiveringar till dessa. Vad som ska väljas ut som skolans innehåll och varför just detta 

innehåll ska väljas ut, beslutas på flera nivåer. Det är framför allt lärare och elever som måste 

göra detta i dagens skola.  

Historiskt sett så kan man se att politiska förändringar har haft en betydande roll för 

skolsystemens mål och innehåll. Skolans innehålls utveckling kan alltså kopplas till den 

politiska situationen som i sin tur är kopplad till ekonomi och teknologi. (Arfwedson 1998)  

 

Läroplanstexten utformas enligt de riktlinjer som riksdagen beslutar om och på grundval av 

Läroplanskommitténs förslag till text. Läroplanstexten skall beskriva inte endast mål att sträva 

mot utan också krav, d v s sådana mål som skolan har ansvar för att alla elever ska uppnå.  

 

Målen och riktlinjerna skall grupperas i följande huvudområden: 

• Kunskaper 

• Normer och värden 

• Elevernas ansvar och inflytande 

• Utbildningsval, arbetsliv 

• Rektors ansvar 

• Betyg och bedömning 

 

Kursplaner fastställs av regeringen beträffande kärnämnen i de nationella programmen. Även 

uppdelningen i kurser för dessa ämnen fastställs av regeringen.  

Styrningen sker genom att regeringen fastställer läroplaner, kursplaner i kärnämnen samt 

övriga skolförfattningar. 

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet som verkar för att 

fastställda mål, verkliggöra riktlinjer, följa upp och utvärdera skolan samt utöva tillsyn. 

Skolverket ska även fastställa kursplaner i andra ämnen än kärnämnen samt ge förslag och 

medverka utveckling. Själva skolverksamheten är dock helt kommunernas ansvar.  

(Gran 1994) 

 

 

 



 
 

2.5 Om idrottsämnets historik 
 

Hur har idrottsämnets historik utvecklats till dagens idrott och hälsa ämne? 

De första försöken att införa obligatorisk fysisk fostran skedde efter det att en 

gymnastiklärarutbildning startats 1813 utifrån Per Henrik Lings tankar och idéer.  

Under senare delen av 1800-talet var skolgymnastiken i första hand förknippad med 

soldatträning. Detta innebar att flickors undervisning ofta blev helt försummad. 

Undervisningen bestod till stor del av gymnastik i klassrum och exercis på skolgårdarna med 

stora grupper. Perioden innebar ett ökat intresse för pedagogisk gymnastik i den tappning som 

Hjalmar Ling gav den i sina dagövningar. Samtidigt uppstod en begynnande opposition mot 

lingianismen som krävde ett delvis annat innehåll och andra arbetssätt. 

Ämnet stabiliserades och legitimerades av Gymnastiska Centralinstitutet enligt de riktlinjer 

som framtogs. Gymnastiska Centralinstitutet hade som uppgift att fr.o.m. 1887 inspektera 

skolornas gymnastikundervisning, detta bidrog till att undervisningen fick ett bredare 

innehåll.  

Under första hälften av 1900-talet tog idrott, lek och spel över successivt i undervisningen på 

bekostnad av gymnastiken. År 1919  ändrades ämnets namn i folkskolan från ”gymnastik” till 

”gymnastik med lek och idrott”. 

Den fysiologiska forskningen under 1950-1970-talet utgjorde ämnets vetenskapliga bas, lek 

och idrott men även musik fick större utrymme. Enligt fysiologiska rön skulle undervisningen 

fördelas på tre tillfällen med mestadels konditionsbefrämjande övningar  

Perioden mellan 1970-1994 kännetecknades av färre centrala anvisningar och direktiv. 

Idrottsrörelsen påverkade ämnet och så att det bytte namn från gymnastik till idrott. 

Idrottsämnets målsättning vidgades och ämnet skulle bidra till elevernas fysiska, psykiska, 

sociala och estetiska utveckling. Även ämnesinnehållet utökades och fr.o.m. 1982 infördes 

dessutom samundervisning mellan pojkar och flickor som en huvudprincip. Sammantaget 

ledde detta till att lärarna i idrott blev allt mer splittrade och osäkra på ämnets målsättning och 

innehåll. 

Från och med 1994 bytte ämnet återigen namn, denna gång från idrott till idrott och hälsa. 

Detta var inte bara ett namnbyte, utan innebar också en markering att ämnet skulle förändras 

mot ett ännu tydligare hälsoperspektiv. Den nya kursplanen presenterade ett mer holistiskt 

perspektiv på hälsa, där samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet betonas och 

elevens egna ställningstaganden i hälsofrågor lyfts fram. Inga detaljer ges emellertid om vad 

hälsoperspektivet innebär i praktiken. Den lokala friheten vad gäller innehåll, arbetssätt och 



 
 

tidstilldelning till ämnet har ökat väsentligt, vilket innebär att ämnesutformningen varierar 

kraftigt mellan olika skolor. Det kan konstateras att det under de allra senaste åren har skett en 

kraftig rörelse från centralisering mot decentralisering, från direktiv och föreskrifter mot lokal 

anpassning och lokala beslut. (Annerstedt 2002)  

 Enligt Waenerlund (2000) så har idrottslärare som varit verksamma länge vittnat om att 

prestations- och färdighetskraven har tonats ned och att förmågan till samarbete och att kunna 

leda andra har uppvärderats. För att få betyget Godkänd i idrott och hälsa krävs att eleven 

uppvisar sociala färdigheter. Men om eleven höjer ambitionsnivån och siktar på betyget 

Mycket väl godkänd, krävs dock fortfarande goda idrottsliga färdigheter.  

Fernbrant (1997) skriver att när det idrottliga innehållet i ämnet ifrågasattes inför 

läroplansarbetet uppstod ett slags ”vakuum” eller en tid av osäkerhet, innan ämnets nygamla 

hälsofokus åter angav inriktningen på ämnet. I en studie i hur idrottslärare ser på ämnet idrott 

och hälsa i gymnasieskolan, framkommer att cirka hälften av de tillfrågande lärarna anser att 

ämnet blivit mer hälsoinriktat. Tyvärr ger inte studien svar på frågan vad i undervisningen 

som gjort att ämnet blivit mer hälsoinriktat. Cirka en tredjedel påstår att de har mer 

teoriundervisning än tidigare. 

Eriksson (2000) visar att i studier över hur de nya kursplanerna har genomförts framkommer 

att många av de tillfrågade idrottslärarna anger, att de har svårt att uppfylla målen med ämnet. 

Tidsbrist uppgavs som en av huvudorsakerna. Enligt en undersökning var det upp till 80 % av 

idrottslärarna i gymnasieskolan som menade att man inte kan nå upp till målen för 

friluftsverksamheten.  

Kursplanerna från 1994 gav ämnet en tydlig hälsoinriktning, vilket inte är något nytt. När man 

följer idrottsämnets framväxt återkommer begreppen sundhet, hälsa och hälsofostran. Även i 

de allra äldsta styrdokumenten återfinns dessa begrepp. Däremot kan man kanske påstå att det 

har skett en förskjutning av var någonstans ansvaret för befolkningens hälsostatus ska ligga - 

en förskjutning från ett samhällsansvar till ett egenansvar för individen. Statens ansvar för 

medborgarnas fysiska status och hälsofostran har i takt med ett mer individinriktat samhälle 

övergått till att bli ett individorienterat projekt. Ungdomarna själva måste inhämta kunskaper 

om och ta ansvar för hur man undviker arbetsskador, vad man skall äta och hur man ska 

träna.( Engström & Redelius  2002)  

Utvecklingen av den nya kursplanen har präglats av en allt större frihet för den enskilda 

skolan men även för den enskilda eleven. Förutom vanliga tävlingsidrotter, som t ex fotboll, 

basketboll och friidrott, har nu också de motions- och idrottsformer som vuxit fram och 

formats utanför den etablerade idrottsrörelsen och den traditionella skolundervisningen, som  



 
 

t ex. aerobics och innebandy, nu givits större utrymme i undervisningen. Lek och rekreation 

har blivit självklara inslag med motiveringen att locka eleverna till ett livslångt intresse för 

kroppsövningar. Till detta kommer att den senaste läroplanen ger möjlighet för den enskilda 

skolan att profilera sin verksamhet. En undersökning av den nya läroplanen har visat att 

flertalet elever har en eller två lektionstillfällen i veckan. Eleverna har mindre tid för ämnet än 

tidigare. Dessutom har samt att friluftsverksamheten fått mindre tid. Såväl internationella och 

nationella studier visar att ämnet är låg prioriterat och har drabbats av tidsmässiga 

nedskärningar trots läroplanernas höga mål och trots den offentliga retoriken om ämnets 

betydelse. Stora variationer har också rapporterats mellan olika skolor både vad gäller ämnets 

innehåll och dess omfattning. (Engström 2002) 

2.6 Idrott och hälsa i grundskolan  

2.6.1 Idrott och hälsa ämnets syfte och roll i utbildningen  
 

Hur ser då idrott och hälsa ämnet ut på grundskolan? 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn 

och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, 

regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga 

samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 

Under generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger 

kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att bedriva 

dem. Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande 

syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina 

egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för 

andra.  

Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott och 

hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett 

mångkulturellt och internationellt samhälle. (Internet 3)  

 
 
 
 
 



 
 

2.6.2 Idrott och hälsa ämnets karaktär och uppbyggnad 
 
Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser 

utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, skaffa sig 

upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är ett 

hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet 

förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för både uppväxttiden och 

senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att själva ta ett ansvar för 

uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning. 

Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet 

förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I 

ämnet ingår också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid 

olycksfall.  

Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är 

beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning 

utvecklas. Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl 

hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv. Tillsammans med 

kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids kroppsövningskultur ger ämnet 

möjligheter att ifrågasätta de idealbilder som sprids via olika medier. I ett etiskt perspektiv 

ryms också frågor om förståelse för människors olika förutsättningar när det gäller fysiska 

aktiviteter. Ett kulturellt perspektiv i ämnet speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka 

som synsätt och rörelseuttryck i andra kulturer. 

Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig rörelserepertoar kan 

lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv upplevelse av rörelse och rytm 

är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den 

improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att 

utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och 

rörlighet. 

Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att 

vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna 

upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, 

natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att 

skydda och vårda natur och miljö. 

(Internet 3)  
 



 
 

2.6.3 Mål att sträva mot i grundskolan  
 
Skolan och lärare har enligt kursplanen angivna mål som eleven skall sträva mot i sin 

undervisning i idrott och hälsa .  

Eleven skall: 
– utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 

– utveckla kunskap om vad som främjar hälsa, 

– utveckla en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 

värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, 

– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för 

sin hälsa, 

– utveckla och fördjupa sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge 

uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 

– utveckla förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med 

andra,  

– utveckla kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband 

med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt 

ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor,  

– utveckla förmågan att organisera och leda aktiviteter, 

– få inblick i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, danser 

och idrottsformer i olika kulturer, 

– utveckla kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer. 
(Internet 3)  

2.6.4 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret  
 
När eleven avslutar grundskolan ska den ha uppnått nedanstående mål.  

Eleven skall: 
– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 

ergonomi i vardagliga sammanhang, 

– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 

rörelseuppgifter, 

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 

– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 

planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider,  

– ha kunskaper i livräddande första hjälp, 

– ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt.  

 ( Internet 3)  

 
 



 
 

2.7 Progression 
 

Skolans innehåll måste göras så att det blir en progression, vilket innebär att det måste finnas 

en systematik i den ordning som kunskaperna förmedlas. Grundskolan och gymnasieskolan 

har delvis olika uppgifter och målsättningar. Grundskolan skall förbereda för vardagsliv och 

samhällsliv, den ska även ge en allmänbildning samt en grund för vidare studier. 

Gymnasieskolan skall dessutom även förbereda för yrkesliv och högre studier bildning och 

kunskap (SOU 1992: 94)  

De kunskaper som eleven fått i idrott och hälsa kursen i grundskolan ska ligga till grund för 

en vidare kunskapsutveckling i A-kursen på gymnasiet för att en progression ska kunna ske.     

2.8 Idrott och hälsas ämnets syfte i gymnasieskolan 
 

Gymnasieskolans utbildning i idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 

hälsan. Ämnet syftar även till att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och erfarenheter att 

de kan välja och delta i lämpliga fysiska aktiviteter för fritiden. 

Ämnet syftar också till att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna och få förutsättningar 

att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och i samhälle. Ämnet syftar dessutom till 

fördjupad kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur olika faktorer kan påverka det 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. 

(Internet 4) 

2.8.1 Karaktär och uppbyggnad idrott och hälsa 
 

Grundläggande för ämnet är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt, psykiskt som 

socialt välbefinnande. Ämnets kärna utgörs av fysisk aktivitet, utformad så att alla, oavsett 

förutsättningar, skall kunna delta och utvecklas på egna villkor. Ämnet stimulerar till 

medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 

En utgångspunkt för ämnet är att det föreligger ett samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa 

och livskvalitet. Ämnet betonar därför kunskaper om faktorer som påverkar hälsan och som 

bidrar till hur kroppen fungerar i arbete och vila samt kunskaper om kost, motion och 

ergonomi. En väsentlig aspekt är även den skadliga inverkan av droger och doping.  

Ämnet ger möjlighet att fördjupa förmåga att ta initiativ och ansvar, att deltaga i, organisera 

och leda aktiviteter. För att främja såväl den improvisatoriska, estetiska som den motoriska 



 
 

förmågan integreras musik och rörelse, rytm och dans i ämnet. I ämnet innefattas också 

utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycka. Ämnet tar upp 

idrott som kulturfenomen och speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och 

rörelseuttryck i andra kulturer. Väsentligt för ämnet är också att anknyta till de starka 

kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Ämnet bidrar på så 

sätt till att väcka engagemang för frågor som handlar om människans relation till naturen. 

I ämnet behandlas även frågor om förståelse av människors olika förutsättningar för fysisk 

aktivitet samt hur idrott kan bedrivas tillsammans och på lika villkor för att öka 

förutsättningarna för jämställdhet. Ämnet erbjuder upplevelser av samarbete, hänsyn och 

förståelse för och med andra människor samt rörelseglädje. ämnet behandlar dessutom frågor 

som rör etik och moral i samband med idrottsutövning, exempelvis fair play. 

 

I ämnet idrott och hälsa ingår tre kurser.  

Idrott och hälsa A är en kärnämneskurs som bygger på och fördjupar de kunskaper som 

eleverna tidigare erhållit.  

Kursen Idrott och hälsa B bygger på Idrott och hälsa A och fördjupar och vidgar kunskaper i 

ämnet. Kursen är valbar. 

Kursen Ergonomi behandlar samspelet mellan människa, teknik och miljö. Kursen är valbar. 

(Internet 4) 

2.8.2 Mål att sträva mot i A-kursen i gymnasieskolan 
 
Som i grundskolan finns det även för A-kursen i idrott och hälsa i gymnasiet olika mål att 
sträva mot: 
    

• Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar sin 

fysiska, psykiska och sociala förmåga samt en positiv självbild.  

• Utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstår värdet av detta 

samt ser dess samband med hälsa och livsstil.  

• Utvecklar sin rörelse förmåga och fördjupar sina kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar. 

• Fördjupar sina kunskaper om vad som främjar hälsa och utvecklar en god 

kroppsuppfattning. 

• Utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se, välja, värdera och delta i olika former 

av fysisk aktivitet. 

• Fördjupar sina kunskaper om och i idrott och friluftsliv samt lär sig att ta ansvar för 

och utnyttja naturen för rekreation och friluftsliv. 



 
 

• Utvecklar och fördjupar förmågan att planera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet 

på egen hand och tillsammans med andra. 

• Utvecklar kunskapen om samspelet mellan människa, teknik och miljö och hur 

arbetsplatser, miljöer och produkter kan anpassas och utformas efter människans 

förutsättningar. 

(Internet 4) 

2.8.3 Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad A-kurs i ämnet idrott och hälsa 
 

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. 

( Internet 5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.8.4 Den enkätundersökta gymnasieskolans årsplanering i A kursen i idrott och hälsa   
 

 

Nedan följer årsplanering gällande A-kursen i ämnet idrott och hälsa på den enkätundersökta 

skolan. Den omfattar hela A-kursen på 100p, både årskurs 1 och årskurs 2. På denna skola var 

årsplaneringen för läsåret 2003/2004 identisk med denna. I årsplaneringen kan man se hur 

skolan och lärare utformat och planerat sin undervisning för att uppnå kursens mål.   

 

Under höstterminen 2004 för årskurs 1 består undervisningen mestadels av träningsläran. Här 

lär eleverna sig både teoretiskt och praktiskt om de olika momenten inom träningsläran. 

Teorin består av människokroppens fysiologi, näringslära, droger, dopning, idrottsskador, 

styrketräning, konditionsträning och olika former av stretching. Den praktiska delen består av 

att eleverna får testa olika former av styrketräning, konditionsträning och stretching. 

Hela träningsläran avslutas med ett skiftligt teoretiskt prov.  

Under några tillfällen under denna termin bedrivs sällskapsdans, skridskoåkning och simning. 

Vårtterminen 2005 för årskurs 1 innehåller olika former av praktisk undervisning i bollspel 

t.ex. fotboll, minihandboll, volleyboll och innebandy. Övergripande undervisning sker i 

redskapsgymnastik och i friidrott där eleven själv bestämmer sin nivå. Även under denna 

termin bedrivs simning under några tillfällen. Utbildning inom ergonomi och Coopers 

konditionstest sker vid var sitt tillfälle.(se bilaga nr.1 ) 

 

Höstterminen 2004 för årskurs 2 inleder med teoretiskt och praktiskt friluftsliv. Den praktiska 

delen utgörs av vistelse och övernattning i naturen. Träningsläramomentet fortsätter under 

denna årskurs med en betoning av egen träning, som ska dokumenteras i form av en tränings 

dagbok under en 10 veckors period.  

Rörelse till musik är ett moment som sträcker sig över både höst och vårterminen. Eleverna 

ska själva planera ett gympapass med övningar till passande musik som sedan ska genomföras 

med de andra eleverna. 

Vårterminen 2005 för årskurs 2 inleds med de olika racketsporterna badminton, bordtennis 

och minitennis som bedrivs under en längre sammanhängande period. 

De sista momenten på A-kursen och terminen är orientering, livräddning samt olika former av 

utomhus aktiviteter.  (se bilaga nr.1) 

 



 
 

3. METOD  
 

Metodvalet beror på vilken metod som passar bäst på att belysa undersökningens syfte. 

Eftersom vi ville undersöka elevers attityder av ämnet idrott och hälsa kurs A valde vi en 

datainsamlingsmetod i form av en enkätundersökning. (Trost  2001)  

3.1 Problemprecisering 
 
För att uppnå syftet med vår undersökning utgår vi ifrån följande frågeställningar:  
 
 
Vad har eleverna haft för olika moment och aktiviteter i A-kursen i idrott och hälsa? 

Vilka moment och aktiviteter vill eleverna ha mer och mindre av i A-kursen? 

Vilken uppfattning har eleverna om innehållet i A-kursen idrott och hälsa? 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan kursplanens obligatoriska moment och den 

undervisningen som bedrivs i A-kursen?  

Hur stort är intresset för att läsa B-kursen i idrott och hälsa?  

3.2 Enkät 
 
Enkäten består av ett formulär, som innehåller frågor med både fasta svarsalternativ och 

öppna frågor där respondenten själv fyller i sitt svar. (se bilaga 2) 

Det finns fördelar och nackdelar med enkäter gentemot intervjuer, fördelarna kan nämnas att 

enkätundersökningen kan göras på ett större urval än intervjuundersökningen, inte bara i 

relation till en viss kostnad utan även i relation till tiden.  

Respondenten kan i lugn och ro begrunda frågorna och överväga svarsalternativen i enkäten. 

Vid en intervju kan man känna press, genom att intervjuaren väntar på svar. 

Frågeformuleringarna i vår enkät är standardiserade, dvs. alla frågor och alla svarsalternativ 

presenteras på samma sätt för alla respondenter. Om utformningen av frågor och 

svarsalternativ är korrekt, blir det därigenom förhållandevis lättolkade resultat. 

Enkäter kan distribueras samtidigt till personer som regelbundet träffas i en lokal eller som 

kan sammankallas. Exempel kan vara som i vårt fall elever i en skolsal. Enkäterna delas ut 

såväl som bevaras och samlas in i ett sammanhang. En fördel med denna distributionsform är, 

att man har kontroll över både vem som svarar och att de inte konfererar med varandra. 

Svarsfrekvensen är normalt förhållandevis hög vid gruppenkäter.  

(Eljertsson 1996) 

 



 
 

3.3 Pilotstudie 
 

Enligt Ejlertsson (1996) konstruerar man sitt frågeformulär på ett sätt och med en 

bakomliggande tanke som kan vara självklar för en själv. Men ofta så uppfattar inte andra 

personer frågorna på samma sätt. Frågeformuläret måste emellertid, innan det används i den 

egentliga undersökningen, testas i en provundersökning ofta benämnd pilotstudie. Syftet med 

pilotstudien är att få reda på om de svarande tolkar frågor och svar på samma sätt som 

frågekonstruktören.  

Denna pilotundersökning genomförde vi på en annan gymnasieskola i nordöstra Skåne. Vi tog 

kontakt med idrottsläraren och frågade om vi kunde genomföra denna pilotstudie på 10 av 

några av lärarens elever som gick andra året av A-kursen i Idrott och hälsa. Detta gick bra och 

vi besökte en klass vid ett lektionstillfälle och frågade om frivilliga för att genomföra enkäten. 

Vi informerade inte till eleverna att det var en pilotundersökning utan gav den information 

som vi gjorde vid den riktiga undersökningen. 

Av dessa 10 insamlade enkätresultaten granskade vi kvalitén på svaren. Den frågan som vi 

tydligt såg inte fungerade var fråga fyra. Den var då konstruerad som en öppen fråga på 

följande sätt: Andra moment/aktiviteter som ni har haft? 

Eftersom vi fick väldigt få svar så ändrade vi om frågan med fem fasta svars alternativ samt 

möjlighet att skriva till fler svar. (se fråga 4 bilaga 2) 

 

3.4 Utformning enkät 
 

Vi har tagit hjälp av de regler och riktlinjer som både Trost (2001) och Eljertsson (1996) tar 

upp om frågekonstruktion. Med de regler och riktlinjer tillsammans med de svar som vi har 

till syfte att få fram med enkäten, utformade vi enkätens alla frågor. 

 

Första och andra frågan 

Eleven får börja med att svara på vilket kön de har samt vilket program de studerar. 

Denna information vill vi ha ifall att man skulle kunna se några skillnader i enkät 

undersökningen mellan könen och mellan de olika programmen.  

   

 

 



 
 

Tredje frågan 

Här undersöks vilka moment som eleven har haft hittills i sin utbildning. Vi har angett de  

moment som enligt kursplanen för idrott och hälsa ska finnas med.  

 

Fjärde frågan 

Här är vi intresserade utav andra aktiviteter än de som redan var angivna på enkäten som 

eleven har haft. Vi har valt fem aktiviteter som är vanliga i undervisningen i A-kursen idrott 

och hälsa. Aktiviteterna som eleverna kan ringa in är följande: bollspel, friidrott, 

racketsporter, redskapsgymnastik, och simning. Vi valde även att låta eleverna fylla i om de 

haft andra aktiviteter än de givna.  

 

Femte och sjätte frågan 

Av dessa två frågor är vi intresserade av elevens önskemål på aktiviteter som de vill ha mer 

och mindre av i sin nuvarande undervisning. 

 

Sjunde frågan 

Här får eleven uttrycka sig fritt om idrottskursen i allmänhet. 

 

Åttonde frågan 

Med denna här frågan vill vi undersöka hur stort intresset är för att välja B-kursen i idrott och 

hälsa.  

 

3.5 Urval  
 

Innan vi skulle lämna ut enkäterna diskuterade vi om behövde informera elevernas föräldrar 

och få ett godkännande för ett genomförande. Eftersom inte alla elever är myndiga än. I 

Sverige är man myndig vi 18-års ålder och då anses man gammal nog att själv bestämma om 

man vill delta i en undersökning eller ej. 

Vi beslut oss att inte erhålla föräldrarnas godkännande därför enkäten inte innehöll känsliga 

frågor och att den genomfördes med bevarad anonymitet. 

Vid enkätutdelningen berättade vi att enkätsvaren var anonyma och därför inte på något sätt 

kunde identifieras. Enligt Ejlertsson (1996) betyder anonymitet att respondentens identitet 

inte är känd för den som gör undersökningen. Forsman (1997) menar dessutom att anonymitet 



 
 

innebär att forskaren inte kan ta reda på respondentens identitet. Vidare informerade vi om att 

undersökningen var frivillig. Ejlertsson (1996) anser att enkätundersökningar alltid bör vara 

frivilliga då de görs i forsknings- eller utvecklingsmål. Ejlertsson menar också att kvaliteten 

på undersökningen är beroende av den enskildes svar, vilket vi påpekade i samband med 

utdelandet av vår enkät.   

Vi bestämde oss att undersöka eleverna som går i A-kursen i idrott och hälsa på den vfu plats 

som vi var stationerade på under AU3. Eftersom A-kursen sträcker sig över två årskurser så 

valde vi endast de som går sista året för att få en så bra bild av kursen som möjligt. De har 

gått a-kursen under en längre tid än de som går i första årskursen. 

Gymnasieskolan är belägen i en stad som ligger i nordöstra Skåne. På skolan går sammanlagt 

ca:850 antal elever. Programmen som skolan har att erbjuda är följande Samhällsvetenskaps 

programmet, Handel och Administrations programmet samt International Baccalaureate.  

Det totala antalet elever som går andra året på a-kursen i idrott och hälsa är ca:260 elever. 

Vi valde slumpmässigt ut vilka klasser som vi skulle lämna ut enkäten till. Det blev totalt fyra 

klasser, tre från samhällsprogrammet och en från handel och administrations programmet. 

Alla som var närvarande fick svara på enkäten, alltså både de som skulle vara aktiva på 

lektionen och de som ej skulle vara med av någon anledning.  

3.5.1 Genomförande 
 

Enkäten delades ut vid en idrott och hälsa lektions tillfälle. Innan eleverna får enkäten utdelad 

så presenterade vi vårt arbete kort för dem. Vi förklarade för eleverna att denna undersökning 

är grunden för vårt examensarbete och att deras hjälp är nödvändig för att genomföra detta.  

Vi informerade tydligt att medverkan var både anonym och frivillig. Alla elever som var 

närvarande fick var sin enkät som de svarade var för sig.   

 

3.6 Bortfall 
 

Då en person i urvalet vägrar att eller inte har möjlighet att delta i den avsedda 

undersökningen talar man om externt bortfall. Bortfallet på enstaka frågor bland dem som för 

övrigt har besvarat enkäten benämns internt bortfall. Eljertsson. (1996) 

I denna undersökning så blev det externa bortfallet sex elever av de 98 elever som svarade på 

enkäten. Detta kan bero på sjukdom eller ogiltig frånvaro. Det interna bortfallet visas vid 

respektive fråga i resultat delen.  



 
 

4. RESULTAT 

Av de totalt 98 elever som svarade och deltog i vår enkät undersökning så var 

könsuppdelningen 40 killar respektive 58 tjejer. 

 

På den andra frågan valde vi att inte redovisa något resultat på eftersom vi inte såg några 

nämnvärda skillnader på resultaten i förhållande till program som eleverna gick på. På fråga 

tre fick respondenterna ringa in de alternativ de haft hittills. (se bilaga 2)  

Svarsfrekvensen på denna fråga var 100 %. 
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På fråga fyra svarade eleverna på vilka fem aktiviteter som de har haft förutom de som fanns 

bland de alternativen på fråga nr 3. Allra flest elever svarade bollsporter 97st därefter svarade 

95 elever racketsporter, 89 elever redskapsgymnastik, 84 elever friidrott och 84 elever svarade 

simning. 

Eleverna hade själva möjlighet att komplettera med andra moment eller aktiviteter, men ingen 

skrev något annat än de fem givna aktiviteter som vi angav. 

Svarsfrekvensen på denna fråga var 100 %. 

 

 



 
 

82 % svarade på fråga fem. Det interna bortfallet var 18 elever. 92 % svarade på fråga sex. 

Det interna bortfallet var åtta elever.  

På båda dessa frågor så får eleverna ge flera alternativ. 

 
Svaren på fråga 5 och 6 sammanställs i en gemensam tabell. Se tabell 1. 
 
Tabell 1. Moment eller aktivitet som elever önskar mer av eller mindre av i A-kursen i idrott 
och hälsa. 
 
 
     

Aktivitet 
Mer av i 
kursen 

Mindre av i 
kursen 

    
Aerobics* 1 22  
Alla bollsporter* 43 8  
Boule 4  0   
Bowling 4 0  
Boxercise 2 0  
Dans* 13  17   
Egna val 4 0  
Fotboll* 6 12  
Friidrott* 3  16   
Friluftsliv 4 0  
Handboll 0 6  
Konditionsträning 6  9   
Ledarskap 0 2  
Lekar 2 0  
Livräddning 0  2   
Löpning 0 4  
Orientering* 0 14  
Pingis 5  0   
Racketsporter 6 0  
Redskap* 8 20  
Ridning 4  0   
Simning 4 0  
Skridsko 3 0  
Styrketräning 4  2   
Udda sporter 8 0  
Utomhusaktiviteter 0 2  
Yoga 2 0  
 
 
*Kommentarer: De markerade aktiviteterna har vi valt att granska noggrannare eftersom 

svarsfrekvensen var över tio antingen på mer av i kursen och/eller på mindre av i kursen. Vi 

är intresserade om det finns könsaspekter som kan kopplas till följande svarsresultat.   

 



 
 

• Aerobics var det en som ville ha mer av i kursen medan 22 elever svarade att de ville 

ha mindre av det i kursen. Av dem som svarade att de ville ha mindre aerobics var 14 

män och åtta kvinnor. En kvinna ville ha mer aerobics. 

• Alla bollsporter var det 43 elever som ville ha mer av i kursen och åtta elever som 

ville ha mindre av i kursen. Av dem som svarade att de ville ha mer av bollsporter var 

25 kvinnor och 18 män. De som ville ha mindre av bollsporter var åtta kvinnor. 

 

• Dans var det 13 elever som ville ha mer av i kursen och 17 elever som ville ha mindre 

av i kursen. Av dem som svarade att de ville ha mindre av dans var 17 män. De som 

ville ha mer dans var 13 kvinnor. 

 

• Fotboll var det sex elever som ville ha mer av i kursen och 12 elever som ville ha 

mindre av i kursen. Av dem som svarade att de ville ha mindre av fotboll var 12 

kvinnor. De som ville ha mer fotboll var sex män. 

 

• Friidrott var det tre elever som svarade att de ville ha mer av i kursen och 16 elever 

som ville ha mindre av i kursen. Av dem som svarade att de ville ha mindre av 

friidrott var nio kvinnor och sju män. De som ville ha mer friidrott var tre kvinnor. 

 

• Orientering var det ingen som svarade att de ville ha mer av i kursen och 14 elever 

som ville ha mindre av i kursen. De som ville ha mindre av orientering så var köns 

uppdelning 12 kvinnor och två män. 

 

• Redskap var det åtta elever som ville ha mer av i kursen och 20 elever som ville ha 

mindre av i kursen. Av dem som ville ha mindre av redskap var 12 män och åtta 

kvinnor. De som ville ha mer av redskap var sex kvinnor och två män. 

 

På fråga sju svarade 19 elever att det var en bra kurs, fem elever tyckte att det var det roligaste 

ämnet, dåligt organiserat fyra elever, tråkig kurs fyra elever, vill ha mer variation fyra elever, 

kunde vara uppdelat kille/tjej en elev, orättvis lärare en elev, för låg intensitet på lektioner en 

elev. Svarsfrekvensen på denna fråga var 41 %. Det interna bortfallet var 48 elever. 

 



 
 

På fråga åtta så svarade 88 elever av de 98 som deltog i enkätundersökningen att de inte 

tänkte välja B kursen. Resterande tio elever tänkte välja den.  

De som tänkte välja B-kursen motiverade sitt val att de gillar idrott två elever, vill bli 

idrottslärare en elev, gillar att röra på sig en elev. Utav de tio elever som tänkte välja B-kursen 

så lämnade sex elever ingen motivering. 

De som inte tänkte välja B-kursen motiverade följande: har valt andra kurser 27 elever, ej 

intresserad av kursen 16 elever, har för många poäng så val av kurs är omöjligt tio elever, har 

valt specialidrott sex elever, läraren motiverar ej fyra elever, har tillräckligt med idrott på 

fritiden en elev, orkar inte ta med mig idrottskläder en elev. 

Det var 27 elever som inte gav någon motivering varför de ej skulle välja B-kursen. 

Svarsfrekvensen på fråga åtta var 100 %. 

 

5. METODDISKUSSION  
 
På fråga nummer fyra så angav vi fasta svarsalternativ med utrymme för egna svar. Det var 

inga elever som skrev några andra svar förutom de som fanns angivna i enkäten. Det kan bero 

på att frågans svarsalternativ var tillräckliga. 

Det höga interna bortfallet på fråga sju skulle kunna minskas genom att eleverna kunnat svara 

på fasta svarsalternativ med utrymme för egna tillägg. Enligt oss så skulle bortfallet också 

kunnat minskas på fråga åtta genom en liknande ändring som på fråga sju.  

 

En faktor som kan ha påverkat undersökningens resultat vid genomförandet av 

enkätundersökningen är stress. Vissa elever kan ha upplevt stress under enkätundersökningens 

gång t.ex. när många elever är färdiga med enkäten och lämnat tillbaka enkäten på samma 

gång så kan den enskilde eleven känna en viss sort av stress av att inte vara klar.  Det kan ha 

påverkat eleven så att den inte tar sig tillräckligt med tid för att besvara frågorna. En annan 

faktor som vi upplevde vid själva undersökningen var att eleverna hade svårt att minnas de 

moment som de genomfört under årskurs ett.  

 

 
 
 
 



 
 

6. RESULTATDISKUSSION 
 
I kursplanen för A-kursen i idrott och hälsa på gymnasiet kan man se vilka moment som ska 

vara med i undervisningen. De moment som är obligatoriska för A-kursen har vi angivit i 

enkäten på fråga 3 .  

I dagens skola är det lärare och rektorer som har friheten att utforma undervisningen inom 

ramen för de nationella måldokumenten. De nationella målen i läroplan, programmål och 

kursplaner står för grunden av tolkningsarbetet. Lärarna ska översätta målen och omforma 

dem till undervisningsmål. Utbildningsdepartementet (2001). Den lokala friheten gällande 

innehåll, arbetssätt och tids tilldelning till ämnet har ökat väsentligt, vilket innebär att 

ämnesutformningen varierar kraftigt mellan olika skolor. Det kan konstateras att det under de 

allra senaste åren har skett en kraftig rörelse från centralisering mot decentralisering, från 

direktiv och föreskrifter mot lokal anpassning och lokala beslut. Annerstedt. (2002)  

Även lärarens intresse och ambitionsnivå skulle kunna påverka ämnets utformning.  

Enligt resultatet på fråga tre så kan man se att många har svarat på de moment som de nyligen 

haft i årskurs två enligt årsplaneringen (se bilaga 1). Färre har svarat på de moment som enligt 

årsplaneringen de har haft i årskurs ett i A-kursen. Detta kan bero på att eleverna glömt eller 

inte tillräckligt tänkt efter vilka moment som de tidigare har haft. Enligt årsplanering samt 

enkätsvaren så anser vi att skolan genomfört de obligatoriska moment som ska ingå i A-

kursen i idrott och hälsa.   

På fråga fyra så kunde man se att alla de fem aktiviteter som angivits som svarsalternativ har 

existerats under utbildningens gång. Alla fem aktiviteterna finns med i årsplaneringen men 

vissa av dessa aktiviteter kan ha existerats i större utsträckning på grund av läraren samt 

lektionsstrukturen ex: när det finns tid över så kan vissa aktiviteter ofta fylla ut resterande 

lektionstid.      

På fråga fem och sex där vi var ute efter vad eleverna önskar mer eller mindre av i A-kursen, 

så kunde man se att vissa aktiviteter dominerade bland svaren. De aktiviteter där 

svarsfrekvensen var över tio på antingen mer av eller/och mindre av, granskade vi 

noggrannare. Den aktivitet som eleverna ville ha mer av var alla bollsporter. Här var det hela 

43 elever som var positiva till mer av alla bollsporter i undervisningen medan åtta elever ville 

ha mindre av alla bollsporter i undervisningen. När det gäller mer av alla bollsporter så var det 

25 kvinnor och 18 män som svarade. Intresset av bollsporter verkar vara stort för både män 

och kvinnor. När det gäller mindre av alla bollsporter så var det åtta kvinnor som svarade. De 



 
 

aktiviteter som många elever ville ha mindre av var: aerobics, fotboll, friidrott, orientering 

och redskap. 

Aerobics visade sig inte vara så omtyckt vare sig bland män och kvinnor. Fotboll var den 

aktiviteten där man tydligt kunde se av svaren att enbart kvinnor önskade mindre av och 

enbart män som ville ha mer av fotboll. Friidrott kunde man inte se någon könsskillnad på de 

svarande eleverna av dem som ville ha mindre av aktiviteten.  

Orientering svarade 14 elever att de ville ha mindre av i undervisningen. Här svarade 12 

kvinnor och två män att de ville ha mindre av orientering.  

Redskap svarade 20 elever att de ville ha mindre av i undervisningen. Här var det relativt 

jämnt fördelat mellan könen.  

Dans var den aktivitet som många ville ha både mer av (13 elever) och mindre av (17 elever). 

Intressant är att enbart män ville ha mindre dans samt enbart kvinnor som ville ha mer dans i 

undervisningen.  

Anledningen till hur eleverna har svarat kan bero på hur läraren har utformat aktiviteten, även 

lokala traditioner av aktiviteterna kan vara en annan aspekt. En annan tänkbar anledning till 

de olika svaren kan vara elevernas tidigare erfarenheter i idrottsundervisningen på 

grundskolan. Den aktivitet som vars svar är intressant i en könsaspekt är dans. Även här kan 

säkert de ovan nämnda anledningarna spela stor roll till svaren. Vi tror att det finns en djupare 

andledning till fördelningen på svarade så som könsrollstraditioner, motorik osv. 

Det vi finner intressant utöver de ovan nämnda svaren på fråga fem och sex är att det finns ett 

intresse av andra aktiviteter än de vanligt förekommande i idrottsundervisningen, så som 

boule, bowling, ridning och udda sporter.  

 

På fråga sju där eleverna fick fritt kommentera om A-kursen tyckte flertalet att det var en bra 

kurs. Av de elever som var mindre nöjda av olika andledningar går det inte att finna orsaker 

p.g.a. den låga svarsfrekvensen. Att notera så var det interna bortfallet på denna fråga var 48 

elever vilket gör det svårt att kunna tolka kommentarerna.  

   

På fråga åtta den sista frågan, där var vi intresserade om eleverna tänkte välja B-kursen i idrott 

och hälsa. Här var det hela 88 av 98 elever som svarade att de inte tänkte välja B-kursen. 

Trots att många elever tyckte att det var en bra kurs så är det inte många som tänker välja B-

kursen idrott och hälsa. Deras motiveringar till att inte välja B-kursen var bland annat 

följande: 27 elever har valt andra kurser, tio elever har för många poäng (se nationella 

programmen), 16 elever var ej intresserade av B-kursen   



 
 

7. SAMMANFATTNING 
 
Bakgrunden till detta arbete innehåller en kort beskrivning av de nationella programmen där 

mål förklaras och tas upp samt även vad och vilka kärnämne som finns i de nationella 

programmen. Därefter diskuteras läroplansteorier enligt Lundgren. (1979) och Linde (2000).  

 I läroplanen (Lpf 94) finns mål och riktlinjer som skola, lärare och elever ska följa. 

Kursplaner för kärnämnen som fastställs av regeringen är kommunernas ansvar att de följs. 

Idrottsämnets syfte och karaktär samt mål för både grundskola och gymnasiet tydliggörs.       

 
Syftet med denna undersökning är att få en inblick i gymnasieelevers attityder i A-kurs idrott 

och hälsa. Vi vill även se hur kursplanen följs och A-kursens innehåll. 

För att uppnå syftet med vår undersökning har vi utgått från frågeställningar som ska 

undersöka elevers attityder till A-kursen i idrott och hälsa.   

För att undersöka elevernas attityder använde vi en enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod. 

Vi undersökte elever som går andra året i A-kursen i idrott och hälsa. Undersökningen skedde 

på en gymnasieskola i nordöstra Skåne. 

Av de fyra klasser som vi lämnade ut enkäten till så fick vi 98 besvarade enkäter. 

I resultatet kunde man se att gymnasieskolan har haft de obligatoriska aktiviteterna för A-

kursen. De aktiviteter som eleverna ville ha mer och/eller mindre av var bland annat: aerobics, 

alla bollsporter, dans, fotboll, friidrott, orientering samt redskap. I några av dessa resultat 

kunde se svarsskillnader mellan könen.    
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Bilaga 1 Årsplanering  

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 
Enkät undersökning idrott och hälsa, kurs A. Vt2005 
 
 
1. Är ni? 
 
Man  Kvinna 
 
 
2. Vilket program går ni? 
 
 
 
 
3. Vilka moment/aktiviteter har ni hittills haft i ämnet idrott och hälsa, kurs A (Ringa in 
alternativen) 
 
 
Doping    Droger  
 
 
Ergonomi ( tex: lyftteknik, arbetsmiljö )  Friluftsliv 
   
 
Fysiologi (ex; hjärtats funktion )  Kost och näringslära  
 
 
Ledarskap (egna lektioner m.m)  Livräddning / Första hjälpen
    
   
Rörelse till musik, dans   Självvalda aktiviteter 
 
    
Stresshantering   Träningslära (kondition/styrketräning) 
 
 
 
4. Andra moment/aktiviteter som ni har haft?  
 
 
Friidrott    Bollsporter 
 
Racketsporter   Simning 
 
Redskapsgymnastik  
   
 
Andra moment/aktiviteter:  
 
 



 
 

 
5. Vilka moment/aktiviteter skulle ni vilja ha mer av i er utbildning i idrott och hälsa kurs A? 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vilka moment/aktiviteter skulle ni vilja ha mindre av i er utbildning i idrott och hälsa  
kurs A? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Övriga kommentarer om kursen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Tänker ni välja B-kursen i idrott och hälsa? 
 
 Ja  Nej 
 
 
Motivera svar: 
 
 
  
 
 
 
 
Tack för er medverkan! 
Sebastian och Patrik 
 


