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Abstrakt  

Bakgrund: Fysisk inaktivitet är i dag vanligt både hos unga och vuxna, trots att vi vet om 

vilka negativa effekter det kan medföra. Brist på fysisk aktivitet är direkt kopplat till diabetes, 

hjärt-kärlsjukdomar, fetma och kortare livslängd. Lektionerna i idrott och hälsa grundar sig i 

att eleven ska utveckla allsidiga rörelseförmågor, testa på olika aktiviteter och skapa ett 

intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen. Syfte: Syftet med studien var att 

undersöka gymnasieelevers egna uppfattningar från lektionerna i idrott och hälsa och se om 

dessa har en inverkan på elevens vardag. Metod: Data samlades in via en enkätundersökning 

från en gymnasieklass. Enkäten delades ut och samlades in under en idrottslektion av 

författaren själv. Resultat: Undersökningen visade ett blandat resultat där bl.a. eleverna 

uppgav en positiv upplevelse av idrottslektionerna men endast 50% är fysisk aktiva mer än 

60min om dagen och endast 29% deltag i organiserad idrott på fritiden. Elever som idrottar på 

sin fritid har också mer positiv syn på skolidrotten jämfört med de som inte idrottar på sin 

fritid. Klinisk reflektion: Det är viktigt att ge eleven en positiv syn på fysisk aktivitet redan i 

skolan för att bidra till ökad aktivitet i vuxen ålder. Detta gör att idrotten har ett stort ansvar 

för att skapa intresse för framtida fysisk aktivitet och därmed också hälsa och välmående. 

Konklusion: Det finns ett sammanband mellan hur eleven upplever idrotten i skolan och hur 

pass aktiv den är på sin fritid.  

 

 

  

  

Nyckelord: Fysisk aktivitet, gymnasieelever, idrott och hälsa, uppfattningar 

  

 

  

 

 

 



   
 

3 
 

Bakgrund 

I en rapport från Folkhälsomyndigheten 2014 visade det sig att endast 15% av pojkar och 11% 

av flickor i 15års åldern uppnår den dagliga rekommenderade dosen av fysisk aktivitet på 60 

minuter om dagen. Detta återspeglar sig även bland människor i åldern 18-64år, där 20% 

aldrig motionerar (Stockholms Läns Landsting, 2011). Detta trots att vi är informerade om de 

positiva effekterna av fysisk aktivitet och att det är den främsta faktorn till att förhindra 

sjukdom och död (Folkhälsomyndigheten). Förutom att förhindra sjukdom så är fysisk 

aktivitet bra för bland annat kondition, styrka, den mentala hälsan, och skolprestationen. 

Fysisk aktivitet minskar även risken för högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och 

depression (FYSS, 2016). Övervikt är i dag ett stort problem som medför många sjukdomar så 

som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar samt bröst och prostatacancer. Idag är vart tredje kvinna, 

varannan man och vart femte barn överviktig eller feta (livsmedelsverket, 2017). Även 

depression räknas i dag som en folkhälsosjukdom enligt Folkhälsomyndigheten (2017) då vart 

femte svensk någon gång i livet får diagnosen och ofta kommer diagnosen redan i ung ålder. 

En effektiv behandling mot depression är just regelbunden fysisk träning som minskar 

symtomen och diagnosen (FYSS, 2016).  

 

Begreppet fysisk aktivitet innebär vardagsmotion såsom gå, cykla, utforskande av natur men 

innefattar även organiserad idrott (Berg & Ekblom 2016), medans fysisk träning endast 

innefattar planerad, strukturerad och upprepande som görs för att bland annat öka eller 

bibehålla den muskelmassa eller kondition man redan har (Fristedt & Fransson, 2015) och bör 

för ungdomar under 17år utföras minst tre dagar i veckan och ska bestå av högintensiv träning 

(FYSS, 2016). 

 

 

Trots den låga fysiska aktivitetsnivån så drabbas över 60 000 barn av idrottsrelaterade skador 

men siffran kan vara högre då förslitningsskador inte alltid rapporteras in. De vanligaste 

skadorna hos unga idrottare sker framförallt i fotled och knä, därefter är det även vanligt att 

skador i hand och handled, axel, rygg, höft och underben sker och det är framförallt 

muskelblödningar och muskelsträckningar som är orsaken. Även ledbandsskador, 

inflammationer i senfäste, korsbandsskador, fotledsstukningar är vanliga orsaker. Karlsson, J. 

(2011) menar att många av dessa skador skulle kunna förbyggas genom undersökningar och 

därefter förebyggande träning samt utbildning utav ledare.  
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Enligt skolverket är syftet med idrott och hälsa att eleven ska utveckla allsidiga 

rörelseförmågor, testa på olika aktiviteter och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv och 

vistas i naturen. Skolverket fortsätter med: 

“Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som 

påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela 

livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor 

samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande” 

Eleven ska även få förutsättningar till att ta ställning till idrott, hälsa och livsstil. Det är viktigt 

att ha positiva upplevelser av rörelse under uppväxten för att skapa bra förutsättningar till ett 

fysiskt aktivt liv även i vuxen ålder (Skolverket, 2017). 

 

Skolverket vill förbereda studenten för livet och i dag är träning en stor del av livet och enligt 

folkhälsomyndigheten så rör barn och ungdomar allt för lite på sig samtidigt som det är 

många unga som har idrottsrelaterade skador, vilket ger en känsla av att det dels finns ett 

bristande intresse för idrott samtidigt som de som väl idrottar löper stor risk för skador. En del 

av ungdomar börjar träna på egen hand under eller efter gymnasietiden vilket kan innebära att 

deras träning kommer baseras på den egna kunskapen. Syftet med denna rapport är därför att 

undersöka om skolan förmedlar den kunskap som behövs för att studenten ska kunna träna på 

egen hand.  

 

I en studie gjord under 21år på totalt 1563 deltagare har det visat sig att en hög grad av fysisk 

aktivitet i ålder 9-18år bidrar till en högre fysisk aktivitetsgrad som vuxen (Telama, Yang, 

Viikari, Välimäki, Wanne, & Raitakari, 2005). Skolan kan ha en stor påverkan huruvida barn 

är aktiva och förblir aktiva i vuxen ålder och idrottsutbildningen i skolan är för vissa barn den 

enda kontakt de får med idrott, så därför är det viktigt att fånga även deras intresse och skapa 

motivation till att vara fysiskt aktiv just nu och även senare i livet ha en aktiv livsstil.  

 

Motivation till att förbli fysiskt aktiv eller att ändra sina träningsvanor till det bättre har visat 

sig fungera bäst på unga personer som är fysisk inaktiva och på personer som tränar på egen 

hand. Att ge motivation till redan väldigt aktiva eller till personer som tränar i klubb har visat 

ge mindre effekt då de redan på egen hand är väldigt aktiva (Isberg, J. 2009). Genom att ta del 

av fysioterapeuternas kunskaper och därmed också inkludera dessa i undervisningen i 
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skolidrotten skulle kunna vara ett sätt att få en specialanpassad träning även till de som är 

inaktiva som därigenom kan bidra till ökad motivation. Samtidigt som de inaktiva blir med 

aktiva och skapar ett intresse för rörelse så kan de redan aktiva få råd och vägledning om hur 

de kan utvecklas ännu mer, oavsett nivå och ambitioner.  

 

Fysioterapeuter arbetar efter vetenskapligt bevisade teorier och vill främja hälsa, välmående 

och arbetar efter att uppnå funktion, aktivitet och delaktighet. Fysioterapeut är en 

hälsoprofession med stor kunskap om människokroppen (Broberg & Linné, 2017) och genom 

att knyta an till denna under studentens tid i skolan så skulle framtida skador och lidande 

reduceras, vilket skulle gynna både de unga som är inaktiva genom ökad aktivitet, motivation 

och information där fysioterapeuten bland annat kan bidra till att skapa ett individuellt 

träningsprogram som passar efter förutsättningarna. Fysioterapeuten kan även hjälpa de som 

är aktiva att förbli aktiva genom färre skador, nya utmaningar och större kunskap.  

Att träna och att få utbildning av specialister har visat sig ge signifikant bättre resultat i en 

studie gjord på 5e klassare där både kondition och styrka var överlägset bättre två år efter 

utbildningen i den grupp som fått specialist träning jämfört med av den ordinarie 

skolträningen (Sallis, McKenzie, Alcaraz, Kolody, Faucette & Hovell. 1997). 
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Syfte  

Syftet var att undersöka gymnasieelevers uppfattning om ämnet idrott och hälsa; innehåll och 

lärande. Dessutom undersöks elevernas fysiska aktivitetsvanor på fritiden.  

 

Med denna rapport hoppas följande frågeställningar kunna besvaras. 

“Finns det ett samband mellan hur fysisk aktiv man är på fritiden och hur man upplever idrott 

och hälsa i skolan?” 

“Har eleverna i ämnet idrott och hälsa fått lära sig hur de på egen hand via kost och motion 

kan förbättra sin hälsa”  

 

Material och metod  

Material  

En kommunal gymnasieskola i Norrbottens län valdes ut till enkätundersökningen. 

Urvalsprocessen var baserad på att nå ut till studenter som skulle kunna representera en större 

mängd studenter runt om i landet. Därför valdes en kommunal gymnasieskola, så att liknande 

värderingar kan antas finnas på andra kommunala skolor. Personerna som fyller i enkäterna 

måste vara svensktalande på grund av att enkäten är på svenska och skall på egen hand kunna 

förstå och fylla i enkäten för att på så sätt säkra den personliga åsikten.  

 

Inklusionskriterier: 

- Eleven ska vara 16år eller äldre 

- Kommunal gymnasieskola 

- Eleven ska vara svensktalande 

Exklusionskriterier:  

- Privata gymnasieskolor 

- Elever under 16år 

 

Inledningsvis så kontaktades en rektor på en skola i Norrbottens län, där tillåtelse för 

undersökningen införskaffades. Rektorn hänvisade sedan vidare till personen som har hand 

om idrottslektionerna som i sin tur äger rum på ett gym. Via telefon och mailkontakt bokades 

dag och tid in för enkätundersökningen. Författaren åkte sedan personligen ut på plats för att 

dela ut enkäterna och samla in data. Totalt delades fjorton enkäter ut. 
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Metod 

Datainsamlingsmetod  

Data samlades in genom enkäter (bilaga 1) som konstruerades utav författaren efter 

ändamålet. Enkäterna bestod utav 10 frågor baserat på JA och NEJ frågor samt genom fyra 

frågor med självskattningsskala mellan 0-10 där 0 betyder instämmer inte alls och 10 betyder 

instämmer helt. I enkäten så förkortas svarsalternativet instämmer inte alls med NEJ, och 

alternativet instämmer helt förkortas med JA.  

Frågorna är baserade på Skolverkets riktlinjer och intentioner som tex. att eleven ska ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysisk förmågan, skapa ett intresse 

för att vara fysiskt aktiv samt hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet (Skolverket, 

2017). 

 

Dataanalys  

Data sammanställdes manuellt av författaren och fördes sedan in i dataprogrammet  

Word där frågorna presenteras i totalt sju stycken diagram med tillhörande figurtext. 

 

Etiska övervägande  

De etiska övervägandena kommer i denna rapport baseras på autonomiprincipen(alla har rätt 

att själva bestämma över sitt liv), godhetsprincipen(att vilja gott och göra nytta), principen att 

inte skada och rättviseprincipen(Olsson & Sörensen, 2011). 

Med enkäten kommer ett informationsbrev att bifogas. Denna kommer att kortfattat förklara 

vad syftet med undersökningen är och att inlämnat och ifylld enkät räknas som medgivande i 

undersökningen. Det skall också framgå att deras svar är anonyma, ej går att spåra och 

deltagandet är helt frivilligt och kan under ifyllnadsprocessen när som helst avbrytas. I Brevet 

kommer också finnas uppgifter om och hur de får tag på författaren av undersökningen samt 

vart undersökningen kommer finnas tillgänglig i framtiden (Olsson & Sörensen 2011). 

Informationsbrevet kommer vara skriftligt och delas ut tillsammans med enkäten. 

Informationen kommer även att presenteras muntligt innan enkäten delas ut.  

 

Risk: Någon risk har i denna studie inte funnits. Frågorna i enkäten innehåller inget 

kränkande eller påstående som kan göra att eleven tar illa upp.  

Nytta: Studien kommer lyfta fram om skolverkets riktlinjer når ut till eleven och kartlägga 

huruvida fysiskt aktiva eleverna faktiskt är. 
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Hantering data: Den insamlade data kommer att överföras till digitala dokument som 

därefter kommer att förvaras på författarens lösenordslåsta dator. De ifyllda enkäterna 

kommer att förvaras i ett dokumentskåp hos författaren. 

Konfidentialitet: Utifrån insamlade data är det inte möjligt att identifiera deltagarna. 

Enkäterna lämnas in utan namn och data kommer inte att kunna kopplas till enskild individ.  

 

Vid enkätundersökningar hos personer under 15år så behövs det en etisk prövning. I och med 

att personerna som svarar på frågorna i min rapport är över 15 år så kommer en etisk prövning 

inte behövas enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460) och därmed inte heller behöva 

vårdnadshavares intyg för att delta i undersökningen. 
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Resultat  

Fjorton elever deltog i undersökningen. Utav dessa var tre kvinnor och 11 män. Samtliga 

elever går en praktisk gymnasieutbildning i Norrbottens län. 

 

Figur 1. En sammanställning av fråga 1-9 

Figur 1 visar att hälften av de totalt 14 deltagarna svarade JA på frågan (bilaga 1) om de 

vardags motionerar mer än 60minuter om dagen. De största skillnaderna finner vi i frågorna 

om lektionerna har gett kunskap om hur du kan påverka den egna hälsan, om de har lektioner 

i hur man tränar och om de känner att de kan träna på egen hand. I dessa frågor svarar 93% av 

deltagarna JA. Det är 71% som anger att de inte deltar i organiserad föreningsidrott, 64% som 

inte vill ha mer idrottslektioner i skolan och 76% som inte vill ha mer teoretiska lektioner i 

ämnet Idrott och Hälsa.  
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Tabell 1. Visar ett samband mellan hur elevernas upplevelse av Idrott och Hälsa och deras motionsvanor samt 

intresse av mer idrott i skolan. 

 Positiva upplevelser (71%) Sämre upplevelser (29%) 

Vardags motionerar  50% 50% 

Idrottar på sin fritid 40% 0% 

Vill ha mer skolidrott  50% 0% 

Vill ha med teori på 

skolidrotten 

30% 0% 

 

Tabell 1 visar att oavsett om de har positiva eller sämre upplevelser av skolidrotten så uppnår 

de den dagliga dosen av rekommenderad fysisk aktivitet i samma utsträckning. Däremot så är 

det ingen som idrottar på sin fritid i gruppen som har en sämre upplevelse av skolidrotten. Det 

är heller ingen i denna grupp som vill ha mer idrott, eller teoretiska lektioner i ämnet Idrott 

och Hälsa.  

Tabell 2. Visar ett samband mellan de som idrottar på sin fritid och de som inte gör det i relation till deras 

upplevelser av skolidrotten och viljan till att ha mer idrott i skolan. 

 Idrottar på sin fritid (29%) Idrottar ej på sin fritid (71%) 

Positiva upplevelser 100% 60% 

Vill ha mer idrott i skolan 75% 20% 

 

Tabell 2 visar att de som idrottar på sin fritid har en mer positiv upplevelse av skolidrotten 

samt vill ha mer lektioner i ämnet Idrott och Hälsa jämfört med de som inte idrottar på sin 

fritid.  
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Figur 2. Fråga 10: Tycker du att lektionerna i Idrott och hälsa har ökat ditt intresse för att vara fysiskt aktiv på 

din fritid? 

Figur 2 visar en jämn fördelning av resultatet förutom omdömet 4 av 10 som 38% av eleverna 

röstar på. Detta betyder att majoriteten av eleverna inte direkt känner något ökat intresse för 

att vara fysiskt aktiv på sin fritid, men säger också att det finns ett mindre antal personer som 

tycker intresset ökat. 

En sammanställning av resultatet i fråga 10 ger ett medelvärde på 4,3 och ett medianvärde på 

4 av 10.  

 

 

 

Figur 3. Fråga 11: Känner du att dina kunskaper har utvecklats kring hur fysisk aktivitet (träning) kan påverka 

din psykiska förmåga (hur du mår/känner dig inombords)? 

Figur 3 visar att de flesta ger omdömet mellan 4-8 av 10 men även att det finns de som 

faktiskt inte alls tycker att kunskaperna kring hur fysisk aktivitet kan påverka de psykiska 

faktorerna har utvecklats. Även en motpart till de låga omdömena finns. 8% gav högsta 

möjliga poäng och känner då också att kunskaperna har utvecklats. Överlag så anses nog 
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resultatet vara halvbra till mycket bra, men att det finns ett mindre antal som inte alls tycker 

ämnet Idrott och Hälsa har utvecklat kunskaperna om förhållandet mellan fysisk aktivitet och 

psykisk hälsa. 

En sammanställning av resultatet i fråga 11 ger ett medelvärde på 5,5 och ett medianvärde på 

6. 

 

 

 

Figur 4. Fråga 12: Känner du att dina kunskaper kring hur fysisk aktivitet kan påverka din fysiska förmåga har 

utvecklats? 

Figur 4 visar att ingen ger de lägre omdömena 0-2, vilket också medför att de flesta faktiskt 

tycker att kunskaperna kring fysisk aktivitet och dess utveckling har utvecklats. 

En sammanställning av resultatet i fråga 12 ger ett medelvärde på 6,17 och ett medianvärde på 

7. Ett medianvärde på 7 är ett relativt högt betyg jämfört med i de andra omdömesfrågorna, 

vilket måste tyda på att de flesta elever faktiskt tycker att kunskaperna har utvecklats.  
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Figur 5. Fråga 13: Jag känner att jag lärt mig mycket under idrottslektionerna i skolan 

 

Figur 5 lyfter fram att ingen deltagare ger det högsta omdömet i frågan om de känner att de 

lärt sig mycket på idrottslektionerna. Tabellen ger även information om att det är få deltagare 

som ger de lägsta omdömena.  

En sammanställning av resultatet i fråga 13 ger ett medelvärde på 4,7 och ett medianvärde på 

5. 

I fråga 10, 11 och 12 förekom det totalt fem svarsbortfall då några av deltagarna missförstod 

svarsalternativet och ringade in JA istället för en siffra mellan 0-10. 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Undersökningen innehåller få deltagare vilket är en svaghet, fler deltagare i undersökningen 

ger ökad möjlighet att stickprovet representerar populationen. En mer tydlig presentation av 

hur man fyller i enkäten skulle även ha gjorts vid själva utdelningen av enkäten för att 

förhindra missuppfattningar vilket skedde i fråga 10, 11 och 12. Ifyllnadsprocessen står i 

informationsbladet men huruvida eleverna läste igenom texten noggrant är oklart. En fördel 

med valda metoden är att författaren var på plats vid enkätutdelningen och insamling vilket 

minskar missförstånd och gör att eventuella frågetecken hos eleverna kan besvaras direkt, 

samt att själva ifyllnadsprocessen kan övervakas och därigenom få en inblick i hur det faktiskt 

gick till. En annan fördel med att vara på plats är att enkäterna kommer till slutpersonen direkt 

och slipper mellanhänder, samt att några lärare inte var närvarande och på så sätt skull kunna 

påverka elevens svar.  

En svaghet med studien är att enkäten har frågor konstruerade av författaren och  som inte är 

reliabilitets eller validitettestade. Dock har frågorna baserats på skolverkets intentioner att ge 

eleverna verktyg för att skapa god hälsa via fysisk aktivitet. Skulle samma test göras om vid 

ett senare tillfälle så är det möjligt att svaret skulle ha blivit annorlunda just på grund av att 

elevers upplevelser och åsikter kring ämnet kan ha ändrats. Hade undersökningen gjorts på en 

annan klass med andra förutsättningar och ett annat förhållande till idrott så skulle även då 

svaren förmodligen bli annorlunda.  

Frågorna i enkäten hade kunnat testas genom att enkäten hade delats ut till fem testpersoner 

som hade lyft fram eventuella misstolkningar i frågorna. Detta hade säkerställt att frågorna är 

bra och tydliga vilket också hade gett undersökningen mer trovärdighet. 
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 Resultatdiskussion  

“Finns det ett samband mellan hur fysisk aktiv man är på fritiden och hur man 

upplever Idrott och Hälsa i skolan?” 

Enligt min enkätundersökning så är det 71% som upplever idrott och hälsa på ett positivt sätt 

medans det är 50% som vardags motionerar och endast 29% som deltar i organiserad idrott på 

sin fritid. Det framkommer även att utav de 29% som inte upplever idrottslektionerna som 

positiva så är det endast 50% som är uppfyller de dagliga rekommendationerna av fysisk 

aktivitet på 60min och ingen utav dessa 29% är involverade i organiserad idrott på sin fritid.  

Hos de 29% som uppger att de deltar i organiserad idrottsverksamhet så är det 100% som har 

en positiv upplevelse av idrottslektionerna.  

  

 

“Har eleverna i ämnet idrott och hälsa fått lära sig hur de på egen hand via kost och 

motion kan förbättra sin hälsa”  

I undersökningen så visar det sig att 93% av eleverna tycker att idrott och hälsa har gett 

kunskaper om hur de kan påverka sin egna hälsa. 

 

I studien Ungdomars tävling-och tränings vanor från Riksidrottsförbundet 2005 framkommer 

det att 56% av ungdomar mellan 13-20år tränar och/eller tävlar i organiserad idrottsförening 

och 10% har aldrig varit delaktig i organiserad idrott. Studien visar även att 73% av 

ungdomarna tränar på egen hand och de främsta aktiviteterna som utförs är 

styrketräning(44%), promenad(37%, löpning(36%) och cykling(17%). En senare studie från 

Riksidrottsförbundet, Svenskarnas idrottvanor, gjord 2011 visar att 38,6% av ungdomar 

mellan 15-19år ägnar sig åt organiserad idrott. 

Min undersökning visar att endast 29% ägnar sig åt organiserad idrott, vilket kan jämföras 

med studierna från Riksidrottsförbundet på 38,6%. Rapporten från Folkhälsomyndigheten 

(2014) som visade att det endast är 15% av pojkarna och 11% av flickorna bland 15åringar 

som uppnår den dagliga rekommenderade dosen av fysisk aktivitet på 60min är betydligt lägre 

siffror än vad min undersökning visar. Min undersökning visar att 50% av deltagarna är fysisk 

aktiva i form av promenad, cykel, trädgårdsarbete mm. 60min eller mer om dagen.  
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I den nationella utvärderingen av grundskolan (2003) framkommer det information om hur 

elever upplever ämnet idrott och hälsa. Resultatet visar bl.a. att 40% av gymnasieelever i 

årskurs två, får inspiration av skolidrotten till att vara mer fysiskt aktiv på sin fritid. Däremot 

så känner 28% av eleverna en oförändrad lust till att röra på sig och 4% uppger till och med 

att idrotten minskat viljan att röra på sig. Trettioåtta procent av deltagarna i min 

enkätundersökning ger omdömet 4 av 10 i frågan hurvida skolidrotten ökat intresset för att 

vara fysiskt aktiv på sin fritid. Resterande 68% är jämt fördelade mellan omdöme 0 och 2 och 

6 till 10. Båda undersökningarna visar att det finns elever som tycker att idrotten ökar 

intresset samtidigt som en del anser att den inte gör det.  

Det framkommer även i den nationella utvärderingen (2003) att 40% av eleverna känner att de 

lär sig mycket och nästan 59% tycker att ämnet idrott och hälsa är viktigt. Tyvärr är det enligt 

rapporten bara 59% som känner sig trygga på idrottslektionerna, vilket då innebär att nästan 

40% känner sig mindre trygga. Otryggheten beror ofta på att eleven känner sig klumpig, 

osäker och en del upplever även osäkerhet i omklädningsrummet. Hälften av eleverna i min 

undersökning ger omdöme mellan 6-8 av 10 i frågan om de tycker sig lära sig mycket på 

idrottslektionerna, vilket kan jämföras med de 40% i den nationella utvärderingen. I samma 

rapport visar resultatet också att 77% känner att deras styrka, kondition eller rörlighet har 

förbättrats medans 21% känner att utvecklingen inom dessa är oförändrad. Sextioåtta procent 

anger även att de mår bättre utav skolidrotten.  

Att vara idrottsaktiv som elev har ett tydligt samband med hur man upplever lektionerna i 

idrott och hälsa, undersökningar visar bland annat att de som har dåliga betyg i idrott också är 

mindre aktiva på sin fritid jämfört med de som har högre betyg i ämnet(Skolverket, 2003). 

Detta överensstämmer med siffrorna i min undersökning som påpekar att desto mer fysiskt 

aktiv man är eller om man är involverad i organiserad idrott på fritiden också har en mer 

positiv inställning till idrotten i skolan. De som värderar idrotten lägre har också en lägre 

aktivitetsgrad på sig fritid.  

Motivationsfaktorn är en central del för att elever ska vara fysiskt aktiva och delaktiga i 

skolidrotten menar Lindwall (2008), och Arwidson (2013) har i sin undersökning listat olika 

faktorer som bidrar till att eleven känner mindre motivation till skolidrotten. Den största 

faktorn var att aktiviteterna kändes tråkiga och för enkla (54% tyckte detta). Samt läraren som 

orsak (46%), klasskamraterna och deras inställning till aktiviteten (39%) samt hälsofaktorer 

såsom skador, trött och brist på energi (18%). 
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För att kunna lära sig saker så krävs det att man är aktiv och delaktig, det gäller inte bara 

skolidrotten utan även andra ämne och saker i livet. I fråga 3(har lektionerna i Idrott och 

Hälsa gett dig kunskap om hur kan påverka din egna hälsa), 6(vi har lektioner i Idrott och 

Hälsa som handlar om hur rörelse kan påverka kroppen) och 9(utifrån Idrott och Hälsa 

lektionerna så känner jag att jag kan träna på egen hand och vet hur) har vardera fråga 

besvarats med svarsalternativet NEJ av 7% av eleverna. Det är en relativt låg siffra, men i 

dessa frågor är det väldigt stor skillnad jämfört med JA alternativet, vilket skulle kunna vara 

en motivationsfaktor för dessa ungdomar. Detta kan bero på att de helt enkelt inte är 

intresserade av idrott, vilket också är en intressant fråga då det är vanligt att folk förknippar 

idrott med den faktiska rörelsen och glömmer bort att det faktiskt är bra och nyttigt för 

kroppen. I fråga 8(jag skulle vilja ha mer teoretiska lektioner i Idrott och Hälsa) så är det hela 

76% som har svart nej, vilket skulle kunna relateras till att eleverna faktiskt har lite (eller får 

lite) teoretisk kunskap om de fysiologiska effekter träning har för människan och dess 

välbefinnande.  

För att återspegla till skolverket (2007) så är det enligt dom viktigt att ha positiva upplevelser 

av rörelse under uppväxten för att skapa bra förutsättningar för ett fysiskt aktiv liv även i 

vuxen ålder. I denna fråga så svarar 71% i min enkät att de har en positiv upplevelse av ämnet 

över lag, vilket är en relativt bra och hög siffra. Den stora frågan är ju varför de resterande 

29% inte har det. Är det en motivationsfaktor och kan detta i sådana fall vara en uppgift för 

läraren att anpassa träningen och undervisningen därefter? Trots dessa 71% som har en positiv 

upplevelse så är det endast 50% av eleverna som är fysiskt aktiva mer än 60min per dag och 

endast 29% som deltar i någon organiserad idrott. Detta initierar då att trots bra upplevelse i 

idrotten så är aktivitetsgraden relativt låg. Även om statistiken i dessa frågor är låga så är det 

möjligt att siffran hade varit ännu lägre om idrottslektionerna hade fått mindre uppskattning.  

Intressant är också att enkäten visar att det bara är 36% som vill ha mer idrott i skolan. 

Vikten av att få en positiv upplevelse av idrott som ung och därmed också i vuxen åder är 

väldigt viktigt för att fortsätta vara fysiskt aktiv. Framförallt för individen själv, men den 

samhällsekonomiska vinsten är också väldigt stor. I Folkhälsopolitiskt rapport(2010) från 

folkhälsoinstitutet är den beräknade kostnaden för sjukdomar direkt relaterade till fysisk 

inaktivitet beräknade till 7 miljarder kronor per år samt fetma relaterade sjukdomar(BMI över 

25) uppskattas årligen kosta samhället 18 miljarder kronor. Den totala kostnaden på 25 

miljarder kronor är en enorm summa som enligt mig till stor del skulle kunna sparas in eller 

läggas på exempelvis utegym, parker, lekplatser och cykelvägar, som i sig gynnar till ett mer 
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aktivt liv endast genom att det finns lättillgängligt, bara för att folk blir mer fysiskt aktiva från 

första början. Det hela kan efterliknas en godartad uppåtgående spiral som bara behöver lite 

hjälp i början men som sedan kommer gå av sig själv. Kanske är det i skolidrotten där elevers 

intresse för rörelse ska utvecklas för att ge friskare, starkare och ett mer aktivt liv som även 

bidrar till samhällsekonomiska vinster.  

Genom att skapa ett intresse för idrott, rörelse och därmed också hälsa redan i tidig ålder, så 

bidrar detta till ökad fysisk förmåga, välmående men också kunskap senare i livet. Kunskap är 

ett viktigt ämne som kan förebygga en hel del skador i framtiden. Som tidigare nämnts så är 

det 18% av eleverna som uppger att hälsofaktorer såsom skador, trötthet och brist på energi är 

en direkt inverkan på deras motivation till att vara delaktiga på idrotten (Arwidsson, 2013). 

Genom att ha kunskapen om hur tex idrott påverkar vår energi på ett positivt sätt samt hur 

man kan undvika skador i förhållande till den idrott man utövar, så skulle dessa 18% 

reducerad avsevärt då eleverna förstår själva teorin bakom träning och skador.  

I Sverige är fotboll den sport som utövas av flest personer, men det är även den sport där flest 

skador förekommer. Det förekommer ca 34 000 skador i samband med fotboll varje år och 

majoriteten bland dessa sker mellan 10 och 20 års ålder (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap & Statens folkhälsoinstitut, 2005). Hypotesen är att många av dessa skador kan 

förebyggas genom förebyggande träning och kunskap kring ämnet skador och hur man kan 

förebygga dessa. Detta är en del som fysioterapeuter har stor kunskap kring och kan därmed 

också vara en kompletterande del till idrottsläraren i ämnet idrott och hälsa. Oavsett vilken 

nivå man är på så är träning, rörelse, hälsa, välmående en stor del genom hela livet och alla 

har nytta av att ha kunskap om ämnet. Även om det nu skulle finnas människor som inte är 

intresserad av träning av olika anledningar så är det garanterat mindre människor som är 

intresserade av ett sjukdomsfyllt liv som även är kort. Att må bra och göra det länge borde 

vara en faktor i sig som får folk i rörelse.  

Undersökningen visar att 36% vill ha mer idrott i skolan och 24% vill ha mer teoretiska 

lektioner i Idrott och hälsa. Detta betyder att intresset för mer idrott finns men att det flesta 

faktiskt inte vill ha mer lektioner i ämnet. Varför kan man då fråga sig. Beror det på ett 

bristande intresse? Eller helt enkelt att frågan tolkats som att fler idrottslektioner läggs till 

utöver redan existerande lektioner i andra ämne, vilket medför långa skoldagar, och eleven 

därför inte vill ha fler lektioner i ämnet. Det är möjligt att elever vill ha mer lektioner i ämnet 

om det inte påverkar antal timmar som spenderas i skolan. Om det är så är inget som denna 

undersökning har svar på. Däremot så kan det misstänkas att det är så då majoriteten har en 
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positiv upplevelse av idrotten, men vill ändå inte ha mer av den, vilket i sig verkar konstigt 

och kan ifrågasättas.  

 

Fysioterapeuter har en väldigt bred kunskapsbas inom hälsa och sjukdomsförebyggande. 

Professionen arbetar också mycket med motivation, stress och livsstilsfrågor och gör alltid en 

individanpassad behandling utefter patientens behov och förutsättningar (Fysioterapeuterna, 

2017). I och med denna breda bas professionen har, så finns också förutsättningarna för att 

hjälpa eleverna i skolan. Elever som i denna undersökning angivit att de har en mindre positiv 

upplevelse av idrotten så kan en fysioterapeut arbete tillsammans med denne genom tex 

motiverande samtal, anpassad träning eller annat, beroende på vad den bakomliggande 

orsaken är. Även hos personer som har en mer positiv inställning kan en fysioterapeut hjälpa 

genom att utmana eleven med nya övningar och kanske skadeförebyggande träning som helt 

enkelt ger förutsättningar för att behålla aktivitetsförmågan och intresset. Skador i dig är 

ohälsa därför att det medför att personen inte längre kan göra de rörelse eller den idrott som 

tidigare gjorts. Detta kan leda till fysisk inaktivitet och ibland till och med rörelserädsla vid 

mer allvarliga skador. 

 

Det blir allt vanligare att Fysioterapeuter jobbar med så kallad primär prevention, vilket 

innebär förebyggande behandling så att skadan undviks. Denna behandling riktar sig till 

personer eller grupper utan något uttalat hälsoproblem (Fysioterapeuterna, 2017), vilket gör 

skolidrotten till en perfekt grupp i och med att de är relativt unga och inte hunnit skada sig 

ännu eller blivit drabbade av sjukdom i samma utsträckning som en vuxen gjort. 

Skolverket vill skapa bra förutsättningar i skolåldern för fortsatt fysiskt aktivt liv och 

folkhälsomyndigheten ser gärna också ett aktivt liv för att minska på sjukdom och ohälsa i 

vårt land. De har en efterfrågan som vi fysioterapeuter har väldigt stor kunskap om och det är 

just därför vi borde vara en del av skolan.  

 

Klinisk reflektion 

Att vara frisk, välmående och ha en funktionell kropp är något som alla har nytta av genom 

hela livet. Att få kunskap inom ämnet redan som ung är till stor fördel då hälsa är ett livslångt 

projekt som aldrig slutar. Aktivitetsgraden i tidig ålder en viktig aspekt, vilket då också 

betyder att skolidrotten har ett stort ansvar dels för att öka senare aktivitetsgrad samt för att få 

mer kunskap om rörelse och få en insikt i skadeförebyggande träning för att kunna bibehålla 
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eller öka sin aktivitetsgrad utan att få skador. Intresset för idrott finns där men ändå resulterar 

det i att få rör tillräckligt på sig.  

Att inkludera fysioterapeuter inom skolan kan bidra till att ämnet Idrott och Hälsa blir ett mer 

helhetsämne som kan bidra till högre aktivitetsgrad och ge insikt i den mänskliga förmågan 

och hur träning faktiskt är för alla oavsett aktuell förmåga och att träningen kan anpassas efter 

vilka mål och förutsättningar man har.  

 

Konklusion  

Undersökningen visar att stor del av eleverna har en positiv inställning till skolidrotten samt 

fått kunskap om hur man tränar. Trots detta är det bara hälften som uppnår den dagliga 

rekommenderade dosen av fysisk aktivitet och ännu färre som faktiskt idrottar på sin fritid. I 

undersökningen framkommer även ett samband mellan att de som har en positiv syn om 

ämnet Idrott och Hälsa också idrottar mer på sin fritid. 

Rörelse som ung har en viktig roll i utvecklingen vilket medför att ämnet kring idrotten i 

skolan måste lyftas fram ytterligare. För att skapa djupare förståelse och skapa bästa 

förutsättningar för unga är det också därför viktigt att denna fråga drivs framåt. Detta gör att 

mer underlag och vidare forskning kring ämnet behövs. Alla måste inte älska träning, men 

alla behöver rörelse. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Denna enkät är till dig som är 16år eller äldre och går på gymnasiet och är till för att 

undersöka dina erfarenheter kring lektionerna i Idrott och hälsa. Dina svar skall alltså inte 

baseras på dina personliga kunskaper som du skapat dig på fritiden. Syftet med denna 

undersökning är att se hur Idrott och Hälsa påverkar gymnasielevers vardag.  

Enkäten består av totalt 10 frågor med svarsalternativen JA eller NEJ där du fyller i det du 

tycker stämmer bäst, samt utav frågor där du skall ange en siffra mellan 0-10, där 0 betyder 

instämmer inte alls och 10 betyder instämmer helt. Att svara på frågorna tar ca 1 minut. 

Ifyllt och inlämnat formulär räknas som ett medgivande för att använda svaren i min rapport. 

Du är helt anonym och kommer inte kunna spåras och du väljer helt själv om du vill vara med 

och svara på frågorna, du har även rätt till att avbryta enkätifyllnaden när som helst utan att 

ange anledning. Rapporten kommer till en början endast finnas tillgänglig för mig och min 

handledare på våra datorer. Den färdiga rapporten kommer finnas tillgänglig på Luleås 

tekniska universitets hemsida och resultatet från era svar kommer du vara sammanfattade som 

en gymnasieskola i Norrbottens Län. 

Fördelen med denna undersökning är att vi tillsammans ska undersöka om kunskapen kring 

fysisk aktivitet och dess inverkan på kroppen har nått fram till dig som student. Att vara frisk 

och hälsosam är en viktig kunskap som du kommer ha nytta av resten av livet! 

 

 

Fysioterapeutstudent Robin Hylander                 Handledare: Jenny Jäger, Universitetslektor 

Robhyl-5@student.ltu.se 0736-141520                  jenny.jager@ltu.se 

Examensarbete 

Luleå tekniska universitet 

 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer in bäst: 
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Jag är  MAN  KVINNA  

 

1. Vardagsmotionerar du (promenad, cykel, trädgådsarbete mm) mer än 60min om 

dagen? 

JA   NEJ  

2. Deltar du i organiserad föreningsidrott eller annan enskild idrott på din fritid?  

JA   NEJ  

3. Har lektionerna i Idrott och hälsa gett dig kunskap om hur du kan påverka din egna 

hälsa? 

JA   NEJ  

4. Har lektionerna i Idrott och hälsa överlag varit en positiv upplevelse? 

JA   NEJ  

5. Vi har teoretiska lektioner i Idrott och Hälsa som handlar om hur rörelse kan påverka 

kroppen? 

JA    NEJ  

6. Vi har lektioner i Idrott och Hälsa som handlar om hur man tränar? 

JA    NEJ  

7. Jag skulle gärna vilja ha mer idrottslektioner i skolan 

JA   NEJ  

8. Jag skulle vilja ha mer teoretiska lektioner i Idrott och hälsa  

JA   NEJ  

9. Utifrån Idrott och Hälsa lektionerna så känner jag att jag kan träna på egen hand och 

vet hur? 

JA   NEJ  

10. Tycker du att lektionerna i Idrott och hälsa har ökat ditt intresse för att vara fysiskt 

aktiv på din fritid? 

NEJ 0 2 4 6 8 10         JA 

 

11. Känner du att dina kunskaper har utvecklats kring hur fysisk aktivitet (träning) kan 

påverka din psykiska förmåga (hur du mår/känner dig inombords)? 
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NEJ 0 2 4 6 8 10           JA 

12. Känner du att dina kunskaper kring hur fysisk aktivitet kan påverka din fysiska 

förmåga har utvecklats? 

NEJ 0 2 4 6 8 10            JA 

 

13.  Jag känner att jag lärt mig mycket under idrottslektionerna i skolan 

NEJ 0 2 4 6 8 10            JA 

 

 

 


