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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är dels att undersöka om det finns skillnader i innehåll och omfattning 

mellan några kommunala skolor och några friskolor i en mellan svenskt stad avseende ämnet 

idrott och hälsa. Dessutom att undersöka vilka möjligheter till fysisk aktivitet efter skoltid det 

finns på skolorna samt några årskurs 9 elevers attityd till idrott.  En enkätundersökning har 

använts som metod. 52 elever från två kommunala skolor och 49 elever från två friskolor 

deltog. Intervjuer har dessutom genomförts med en elev och en idrottslärare från varje skola. 

Alla elever i undersökningen har angett att de har idrott och hälsa två gånger i veckan, Hälsan 

är den centrala delen i ämnet enligt friskolan. På den kommunala skolan är det den fysiska 

aktiviteten det centrala. 

Eleverna på skolorna har en positiv attityd till ämnet. Bollsporten är det som är mest omtyckt 

och får störst utrymme på båda skolorna. Bollsport är även det moment som större andel 

elever på den kommunala skolan tycker minst om. Friskolans elever tycker minst om 

konditionsaktiviteter.  

Den ena friskolan erbjuder fysisk aktivitet efter skoltid varje dag. De andra tre skolorna 

erbjuder fysisk aktivitet i begränsad omfattning 

 

 

 

Nyckelord: Friskola, Idrott och hälsa, innehåll, kommunal skola, omfattning. 
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1 Inledning 

 

Under min tid som lärarstudent har jag haft möjligheten att få vikarierat på både en kommunal 

skola och en friskola. Jag kunde under mina vikariat se klara skillnader mellan skolorna 

avseende skolans struktur och arbetsmiljö.  Funderingarna kring att andra delar också kunde 

skilja sig mellan skolorna började därför cirkulera. Det blev därför intressant som blivande 

idrottslärare att undersöka om det fanns några skillnader mellan friskolorna och den 

kommunala skolan avseende idrottsämnet.   

 

Tidigare forskning visar att det finns skillnader mellan friskolan och den kommunala skolan 

beträffande idrottsämnets innehåll, omfattning och elevers närvaro. I Riksidrottsförbundets 

(2007) undersökning, visade det sig att det var friskolan som uppnådde de bästa resultat i 

idrottsämnet. Vilket får mitt intresse att öka ännu mer till att undersöka om det verkligen finns 

skillnader mellan skolorna.  

Syftet med idrottsämnet är bl.a. att skapa ett intresse för fysisk aktivitet och hälsa hos 

eleverna. (Skolverket 2009) Innehållet och omfattningen i idrottsämnet styr huruvida detta 

syfte uppfylls. Skiljer sig skolorna emellan när det kommer till dessa delar, kan det även 

betyda att elevers inställning och attityd till ämnet skiljer sig. Det är därför av stort intresse att 

undersöka om det finns några skillnader i elevernas attityd och inställning till idrottsämnet 

mellan friskolan och den kommunala skolan.  

Många skolungdomar får väldigt lite fysisk aktivitet utöver skolidrotten. 

(Riksidrottsföreningen, 2009) Folkhälsoinstitutets nordiska rekommendationer för ungdomar 

är 60 min om dagen. Detta betyder att fysisk aktivitet som utförs utanför skolidrotten har en 

avgörande roll för att uppnå dessa rekommendationer.  Denna undersökning lyfter därför fram 

vilka möjligheter som eleverna har till fysisk aktivitet, utöver skolidrotten, på skolorna. Samt 

vilka attityder eleverna har till dessa 

Idrottsundervisningen ska sträva efter att utveckla elevens förmåga att leka motionera och 

idrotta på egen hand. (Skolverket 2009) Skolan är därför en bra plattform till att motivera 

elever till fysisk aktivitet som inte är skolledd. Därför tar denna undersökning också upp om 

det finns några skillnader mellan friskolan och den kommunala skolan avseende elevers 

fysiska aktivitet på fritiden. 
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1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Historiska Ideologier 

 

Hälsan och den fysiska aktiviteten har länge varit en mycket viktig del i människors liv och i 

samhället. Man har med länge med hjälp av fysisk aktivitet försökt att skapa en sådan god 

hälsa som möjligt hos befolkningen. (Annerstedt 2001) Enligt Lindroth (2011) sträcker sig 

tankar om idrott och fysisk aktivitet ända bak till renässansen. Vidare nämner Lindroth (2011) 

fem viktiga personer som har haft en inflytelserik syn på innehållet i fullgod fysisk fostran 

och undervisning.  

 

Vittorio da Feltre (1378-1446) var en renässans pedagog från Italien som såg på människan 

som en helhet. Han ansåg att om människan ska må bra så måste denne både se till sina 

psykiska och fysiska behov. Da Feltres ideologi gick ut på att kombinera religiösa inslag med 

det kroppsliga, där kost, hälsa, klädsel och kroppsövningar var av stor vikt. Da Feltres 

förespråkade kroppsövningar som vara baserade på antiken och den medeltida riddarkulturen. 

Ridning, dans, brottning, simning och bollspel kunde vara exempel på dessa. För att motivera 

till fysisk aktivitet använde sig Da Feltres av ord som: Fysisk styrka, krigsförberedelse, god 

hälsa, förbättrad intellekt och karaktär. Dessutom motiverade Da Feltres till fysisk aktivitet 

genom att nämna sociala och psykiska faktorer som kontakten mellan elev och lärare. 

(Lindroth 2011)  

 

Juan Luis Vives (1492-1540)  var ytterligare en renässans pedagog. Han ställde sig emot 

kroppsövningar av militär karaktär då han inte ville koppla samman fysisk aktivitet och krig. 

Han ansåg att människan ska ta till sig kunskap utifrån sin intuition och ingen inriktning ska 

ta överhand. Vives motivation till fysisk aktivitet var även av psykisk karaktär, där fysisk 

aktivitet kunde bidra till ett mer psykiskt välbefinnande. Vidare förespråkade Vives till en 

individanpassad undervisning där personlig utveckling var det centrala (Lindroth 2011) 

 

Hieronymus Mercurialis (1530-1606) var en italiensk läkare. Mercurialis var en av de mest 

framgångsrika läkarna under sin tid. Han hämtade mycket inspiration från antikens 

idrottskultur. Mercurialis var författare till skriften De arte gymnastica (1569) som handlar 

om bland annat kroppsövningens inflytande på hälsa. Mercurialis delade upp gymnastiken i 
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den militära, den medicinska och den atletiska. Vidare förespråkade Mercurialis ideologi till 

att fysisk aktivitet skulle utföras för att förbättra hälsa och inte av prestationssyfte (Lindroth 

2011) 

 

John Locke (1632-1704) var en engelsk filosof vars ideologi hade hälsan som en central del. 

Militära och ridderliga grenar var något han inte alls prioriterade. Locke satte ett stort fokus 

på den fysiska aktivitetens nytta när det kommer till praktiska kunskaper, därför var 

exempelvis simkunnighet ett krav. Vidare förespråkade Locke till att kvinnorna skulle delta i 

fysisk aktivitet. (Lindroth 2011) 

 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) var en fransk-schweizisk författare och filosof vars 

intresse var barn och ungdomars uppfostran. Rousseau var mycket samhällskritisk och 

hävdade att samhället hade en negativ inverkan på människan. Rousseau ansåg att människans 

själ och kropp måste utvecklas parallellt för att inte förstöras av samhället. Vidare förespråkar 

han naturliga och spontana sätt att utöva fysisk aktivitet. Löpning, hopp, klättring, brottning 

och lekar var några av de aktiviteter som Rousseau rekommenderade. Liksom Locke så 

prioriterade Rousseau inte militärövningar särskilt högt. Han hade dock en liten annan syn på 

kvinnan, då han ansåg att kvinnans största prioritet skulle vara att sköta hushållet, men detta 

betydde dock inte att kvinnorna skulle hindras att utöva fysisk aktivitet. (Lindroth 2011) 

 

1.2. Kroppsövningsämnet historia  

 

Kroppsövningsämnet har under åren gått igenom stora förändringar avseende innehåll, 

omfattning och begrepp (Annerstedt, 1995) Redan år 1571 börja man uppmana eleverna till 

fri lek på rasterna under skoltid. (Ekberg & Erberth, 2000) I skolordningen 1611 fick leken en 

lite större roll. Man bestämde att lekplatser skulle byggas för eleverna och bestämda tider 

skulle införas för kroppsövningar (Lindroth 2011) Enligt Annerstedt (2001) skulle leken nu 

övervakas. Dessutom skulle händelser, där barn svor åt varandra eller var allmänt otrevliga, 

dokumenteras. I ett läroverk i Västerås 1623 införde man obligatoriska kroppsövningar. Dessa 

skulle utföras flera gånger i veckan och straff tillgavs de elever som var frånvarande från 

dessa timmar (Lindroth 2011) 
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När man först började nämna att man skulle införa organiserad lek och fysisk aktivitet i form 

av kroppsövningar, bollspel och springlekar i skolan var i 1649 års skolordning. (Annerstedt 

2001) Man hade blivit påverkad av Västerås bestämmelse om obligatoriska kroppsövningar 

och i skolordningen fanns det nu ett eget kapitel som handlade just om detta. Under dessa 

tillfällen som lek och kroppsövningarna ägde rum skulle det finnas en ordningsman som 

skulle övervaka och sedan rapportera till lärarna (ibid.). Från början var det endast 

borgarbarnen som hade möjlighet till dessa aktiviteter och det anställdes särskilda instruktörer 

som sedan styrde undervisningen baserat på intresse och kunskap. (Ekberg & Erberth 2000) 

Det var inte förrän i början på 1800 talet som böndernas barn hade tillgång till kroppsövningar 

i undervisningen (ibid.) Under 1700 talet förändrades inte undervisningen så mycket men en 

grund för utförandet av fysisk aktivitet hade bildats (Lindroth 2011) 

 

1.2.1 Gymnastik som obligatoriskt ämne i skolan 

 
En person som bidrog till att gymnastik fick en stor roll i de svenska skolorna var Anders Otto 

Lindfors (1781-1844 (Annerstedt 2001) 1803 och 1805 skrev Lindfors två avhandlingar som 

bland annat handlade om gymnastik och lek. Lindfors hävdade att det inte var ny form av 

gymnastik han kom med, utan att hans idéer och övningar baserades på antiken och övningar 

från den tyske Johan Christoph Friedrich Guts Muths (1759-1839) Lindfors skrev bland annat 

i avhandlingarna att han ansåg att gymnastiken bidrog till god hälsa, styrka, kondition och 

snabbhet. Det var det dock ärkebiskopen Jakob Axelsson Lindblom (1746-1819) som var den 

förste som introducerade gymnastiken i de svenska skolorna. Under ett besök i Danmark på 

Frans Nachtegalls gymnastikinstitut studerade han den danska gymnastiken som han sedan 

presenterade för Gustav IV Adolf. Lindblom förklarade sitt intresse om att införa gymnastik i 

den svenska skolan och den 26 juni 1805 fastslog Gustav IV Adolf att en gymnastik-

inrättning skulle etableras i Linköping. Samma år byggde man en gymnastiksal på borggården 

på Lindbloms begäran. Det var det då den svenska gymnastiken föddes på riktigt. (ibid.) 

 

Under 1807 började ordet gymnastik användas i skolordningen, där kliva, hoppa, voltigera 

och simma, var särskilda aktiviteter som eleverna skulle utföra (Ekberg & Erberth 2000) 
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År 1820 blev gymnastik ett obligatoriskt ämne och skulle omfatta tre timmar i veckan enligt 

skolordningen. Anledningen till införandet av obligatorisk skolgymnastik i läroverken enligt 

Annerstedt (2001) var baserat på de behov som fanns under denna tid.  Annerstedt (2001) 

nämner politiska och nationalistiska skäl som grund för gymnastiken uppkomst. Man hade 

förlorat Finland och 1812 hade man infört värnplikt. Dessutom ville man förbättra 

befolkningens hälso-och hygientillstånd. Genom skolgymnastiken skulle barnen och 

ungdomarna bli starkare och mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Annerstedt (2001) 

nämner dessutom att skolan var väldigt akademiskt inriktad under denna tid och mycket 

litteraturstudier gjorde att eleverna satt mycket vid skolbänkarna under skoltid. Gymnastiken 

skulle ge eleverna lite mer varierad skolgång där rörelse kunde vara ett bra komplement till 

stillasittande. Inga elever utan särskilda själ fick tillåtelse att vara frånvarande under dessa 

undervisningstillfällen.  

 

Gymnastiken var nu inskrivna i läroverken men fick ingen riktigt genomslagskraft då det var 

brist på lokaler och utbildade gymnastiklärare. (Mechbach & Söderström 2002) För att 

försöka få viss struktur i ämnet gjordes ett förslag i 1857 lärostadga avseende fysisk fostran. 

(Annerstedt 2001) Enligt förslaget skulle eleverna efter varje avslutad lektionstimme och rast 

få en lärarledd kroppsövningslektion i klassrummet. Dessa fristående övningar skulle vara 

mellan 5-10 minuter. Detta förslag tycktes vara svårt i praktiken och togs bort året därpå 

(ibid.) 

 

Per Henrik Ling (1776-1839) var den som först började uppfinna ett gymnastik system i 

skolan från idéer av Tyskland och deras talesman Johan Christoph Friedrich Guts Muths 

(1759-1839) (Annerstedt, 2001) År 1860 avslutade Hjalmar Ling sin fars system och kunde 

på så sätt namnge systemet Det lingska gymnastiksystemet. En av de viktiga delarna i denna 

gymnastik var att varje rörelse skulle följa ett visst mönster och om det fanns några som helst 

avvikelser så skulle det korrigeras utifrån speciella ideal. (ibid.) På 1860 talet så började 

intresset för försvar att öka. 1863 kom det första separata styrdokument om skolans 

undervisning i gymnastik. Vapenövningar skulle finnas i innehållet i alla läroverk och 

folkskolor (Annerstedt 2001) Relationen mellan nationella intressen och den fysiska fostran i 

skolan var tydlig. Ämnet hade nu fått en mycket större roll i skolan och man införde 

systematiska inspektioner, med hjälp av gymnastikdirektörer, i ämnet. (Ekberg & Erberth 

2000) 

 



 
 

 9 

1.2.2 Idrottens historia  
 

Den moderna idrottsrörelsen kom till Sverige för första gången genom Viktor Balck (1844-

1928) Balck var föreståndare för GCI och blev kallad den svenska idrottens fader. Balck kom 

i kontakt med idrotten under resor i Europa, speciellt i England. (Ekberg & Erberth 2000) 

Man brukar säga att den svenska friidrottens födelseår var 1880 då Balck anordnade tävlingar 

i Närkes regementes exercisplats mellan Örebro och Hallsberg Det första specialföreningarna 

bildades 1882 där bland annat, Gefle Gymnasieidrottsförening, Gefle idrottsförening, 

Carlskrona Idrottsföreningen och Sällskapet IV kan inkluderas (Kihlberg 1983) 

 

Idrott är ett ord som vi från början har lånat från isländskan. Det betydde verksamhet och 

sysselsättning. Vid 1700 talet kommer dock begreppet bara användas i kroppsrörelseområden. 

(Engström 2002) Under 1800 talet användes ordet för att förklara fysisk aktivitet som inte 

hade något med Ling gymnastiken att göra. (Ljunggren 1999) Balcks delade upp idrottens 

egenskaper i tre delar. Manliga egenskaper, nationell samhörighet och hänförelse. De manliga 

egenskaperna ansåg Balck att idrotten bidrog med genom att stärkta människan både fysisk 

och psykiskt. Balck menade att människan har yttre strider att bekämpa i form av krig men 

även inre strider i form av känslor och passioner. Han menade att idrotten skulle hjälpa 

människan att bli hård och resistent mot allt de onda som människan kan drabbas av. Idrotten 

skulle även bidra till hälsofrämjande aspekter som kyligt lugn, sinnesnärvaro och mod. Vidare 

ansåg Balck att motgångar och motstånd var något positivt då han ansåg att människan bör 

uppleva dessa för att kunna behärska dem (ibid.) 

 

Balck tyckte även att idrott hade ett stort värde när det kom till den nationella samhörigheten 

genom egenskaper som heder och ära. Enligt Balck så hotades samhället av splittring mellan 

olika samhällsklasser Hans ansåg att idrotten kunde få samhället att bli enat och de som var 

samhällskritiska kunde se att enda sättet att förhindra nationens undergång var genom 

samhörighet. (Ljunggren 1999) 

 

Balck ansåg dessutom att det var viktigt att skapa glädje i idrotten. Det ska vara en kvalitet i 

idrotten genom att den baseras på exempelvis fysiologiska och anatomiska grunder men utan 

glädje så kan man inte få ut de positiva effekterna av fysisk aktivitet. Ungdomarna ska 
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erbjudas något lustfyllt så att de inte väljer andra aktiviteter som var mindre produktiva och 

mindre nödvändiga ansåg han. (Ljunggren 1999) 

 

I slutet av 1800 talet så började man använda ordet ”Sport” istället för idrott, ett ord som man 

hade lånat från franskan som ifrån början betydde ”nöje” (Ljunggren 1999) Balck ogillade 

dock begreppet sport då det inte tilltalade honom och i en nystartad tidskrift 1881 begärde han 

att man på nytt skulle använda sig av begreppet idrott (Engström 2002) 1897 fick Balck sin 

önskan uppfylld då begreppet idrott användes både i stiftandet av Centralföreningen för 

idrottsfrämjande och bildandet av Riksidrottsföreningen 1903. (ibid.) 

 

Enligt Engström (2002) förknippades idrotten med kroppens färdigheter som fysisk kraft, 

motorisk skicklighet och prestationsförmåga medan i sporten var det redskapet som stod i 

centrum. Exempel på dessa menar kunde vara hästsport och seglingsport. Ordet sport, som 

tidigare känt, betyder ”nöje” börjades även användas i andra sammanhang där man inte 

utförde någon som helst fysisk aktivitet. Exempel på en sådan aktivitet kunde vara frågesport 

(ibid.) 

 

1.2.3  Idrott eller linggymnastik  
 

Redan i slutet av 1800 talet startades en maktkamp mellan idrottsanhängare och de som stod 

bakom linggymnastiken (Lindroth 2011) Man hade länge jämfört idrottens och Ling 

gymnastikens fördelar och nackdelar. Idrotten baserades på naturliga rörelser och 

tillämpningsövningar medan Ling gymnastiken på konstruerade rörelsesystem. (Ekberg & 

Erberth 2000) De som stod bakom Linggymnastiken ifrågasatte idrottsrörelsens vetenskapliga 

grund och att den bedrevs utan några som helst riktlinjer. Man tyckte även att idrotten inte 

bidrog till att kroppen utvecklades på bästa sätt utan hade endast yttre mål som att prestera så 

bra som möjligt i tävlingar. Dessutom kritiserades idrotten till att inte vara för alla utan bara 

för de bästa utövarna med de bästa förutsättningarna. (ibid.) Idrotten ansågs även strida mot 

moraliska principer då utövarna löpte risk att skapa negativa egenskaper som äregirighet, 

övermod och fåfänga (Lindroth 2011) 
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Kritiken mot Linggymnastiken fanns också i stor skala under 1800 talet och 1870 tillsattes en 

kommitté som skulle se över och besluta hur läroverken skulle se ut. Man ansåg att 

ungdomarna under den senaste lärostadga 1856 hade farit illa då det nu verkade 

överansträngda. (Ljunggren 1999) Man hade på senare år sett att ungdomarna inte lekte längre 

som de gjort förut och man såg Linggymnastiken som ett av problemen. Linggymnastiken 

sågs som tråkig och påtvingad medan leken var fri och något som skapade levnadslust, och 

glädje Dessutom ansåg man att leken främjade ungdomarnas smidighet och fantasi. 

Linggymnastiken som alltid förekom i gymnastiksalen främjade endast kroppen i sig men vad 

ungdomarna egentligen behövde, för att kunna ta till sig kroppsövningar, var att komma ut i 

fria luften. Kommittén minskade nu ner gymnastikämnets omfattning från tre till två timmar i 

veckan. Man ville ta bort tid från den obligatoriska skolgymnastiken så att eleverna kunde få 

mer fritid med lek och fria kroppsrörelser. (ibid.) 

 

1917 avskaffades militärövningarna i skolan efter ett riksdagsbeslut. Ämnet bytte namn i 

läroverken 1928 till gymnastik med lek och idrott vilket banade iväg för idrottens och leken 

framtida roll i ämnet (Ljunggren 1999) 

 

I mitten av 1900 började man byta tankemönster och på riktigt ifrågasätta Linggymnastikens 

vetenskapliga grund. (Ekberg & Erberth 2000) Ling gymnastikens storhet började försvinna 

och på 1950 talet började fysiologiska behov att påverka undervisningen genom att i ämnet 

börja använda begrepp som hälsa, kondition och styrka (ibid.) Vidare började fler moment i 

undervisningen att träda fram. Alltifrån idrottsrelaterade aktiviteter till att förstå samband 

mellan hälsa och kropp. Gymnastiken som tidigare haft den mest framträdande rollen i 

undervisningen fick nu se sig besegrad av bollidrotten. (Annerstedt 2001) 1970 började man 

bilda idrottsgymnasier runt om i landet. Detta betydde att eleverna kunde få koncentrera sig 

på den idrott de ville utvecklas i samtidigt som de studerade andra ämnen för att få sin 

gymnasiekompetens.  (Ekberg & Erberth, 2000) 
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1.3 Läroplanens utveckling 

 
Läroplanerna infördes i mitten av 1900 talet (Mechbach & Söderström, 2002)  Detta betydde 

att målen nu skulle styra kursplanernas inriktning och kunskapskrav. Syftet med dessa var att 

försöka involvera lärare, elever och föräldrar mer i skolans mål och metod. Vidare menar 

Mechbach & Söderström (2002) att man även ville ge möjlighet till initiativtagande hos 

lärare, föräldrar och elever när det kom till lokala lösningar och beslut 

 

1.3.1 1962 års läroplan för grundskolan (Lgr 62) 
 

Den första läroplanen för grundskolan kom 1962 (Lgr 62) (Blom & Lindroth 1995).  Ämnet 

namn ändrades från gymnastik med lek och idrott till endast gymnastik (Lindroth, 2011) 

Ämnet huvudsyfte var att utveckla barnets allsidiga och harmoniska färdigheter samt höja 

prestationsförmågan. (Ekberg & Erberth 2000) Dessutom skulle undervisningen skapa ett 

fortsatt intresse hos eleverna för ämnet. Med Lgr62 minskade man antalet timmar för årskurs 

9 elever till två i veckan. Detta betydde en minskning på 50 % av tiden som ämnet hade innan 

införandet av denna läroplan (ibid.) 

 

1.3.2  1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) 
 
I denna läroplan fick årskurs 9 elever ökning i antal timmar. Tre veckotimmar skulle nu ägnas 

åt ämnet. Dessa timmar skulle vara utspridda till tre undervisningstillfällen i veckan och fick 

inte slås ihop. Ämnet huvudsyfte var att utveckla elevernas fysiska, sociala och estetiska 

färdigheter. Vidare skapades de större möjligheter till elevinflytande i undervisningen. Ett 

samarbete mellan skolan och fritidshemmet skulle dessutom existera. (Ekberg & Erberth 

2000) 

 

1.3.3 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) 

 
Inga timtalsförändringar skedde i ämnet i denna läroplan (Ekberg & Erberth 2000) Ämnet 

syfte var att utveckla elevernas fysisk, psykiskt, socialt och estetisk färdigheter. Ämnet skulle 

bidra till bestående motion och idrotts vanor. Ämnet syftade även till: 
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• Kroppsrörelse och friluftsliv. 

• Förståelse och intresse för regelbunden kroppsrörelse. 

• Tillfredställande av elevers rörelsebehov 

• Glädje, rekreation och gemenskap 

• Utveckling av självtillit och skapande förmåga. 

 

Namnet på ämnet ändrades till idrott dessutom begrepp som hälsa, hygien och ergonomi 

introducerades för första gången i denna läroplan. (ibid.) 

 

1.3.4  1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass 

och fritidshemmet (Lpo94) 

 
Med denna läroplan ändras ämnets namn till idrott och hälsa. Ämnet ges 460 timmar under 36 

veckors tid. Efter ett regeringsbeslut ett par år senare så fick ämnet tillökning på 40 timmar. 

Dessa timmar räcker till ungefär 90 min/vecka och läsår. De flesta skolor delar upp dessa 

minuter till två tillfällen per vecka (Mechbach & Söderström, 2002) 

 

Syftet i ämnet enligt Lpo 94 är bland annat att eleven ska få kunskap om hälsans betydelse för 

den egna livsstilen. Ämnets innehåll är idrott lek och olika typer av rörelse aktiviteter upplagt 

på ett sådant sätt att alla kan delta och utvecklas på sina egna villkor oavsett förutsättningar. 

Vidare är syfte att eleverna ska få en sådan allsidig fysisk aktivitet som möjligt och väcka 

nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter Ämnet ska stimulera eleven till att få ett bestående 

intresse för fysisk aktivitet och ta ansvar för sin hälsa (Skolverket 2009) 

Dessutom ska ämnet bidra till att eleverna skapa kunskaper om hur kroppen fungerar när det 

kommer till den fysiska aktiviteten och dess hälsoaspekter genom hela livet. Skolan ska skapa 

en sådan undervisning så att eleven får en bra kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska 

förmåga. Eleverna ska få möjlighet att utföra aktiviteter utomhus och kunna förstå hur 

friluftsliv hänger ihop med fysisk och psykisk välbefinnande. Den fysiska aktiviteten är 

centralt i många kulturer, ämnet ska därför ge möjlighet till att stärka gemenskapen mellan 

barn och ungdomar i ett mångkulturellt samhälle (Skolverket 2009) 
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1.4 Friskolans utveckling 

 
Under 1900 talets mitt så minskades friskolorna efter att under 1800 talet varit relativt många. 

Detta berodde på att ett nytt skolsystem infördes och reformerades. (Ornbrant, Tagnestrand, 

Tunhammar, Werner & Witt, 2001) Denna friskolereform trädde fram den 1992. Efter 

reformen hade alla friskolor som uppfyllde skolverkets regler och krav rätt att få bidrag från 

den kommun de var verksamma i. Friskolorna skulle följa läroplanen och inga terminsavgifter 

fick tas ut. Dessutom fick antagningarna till skolorna inte utföras på ett diskriminerande sätt. 

(ibid.) Detta medförde att fler friskolor bildades och fler antal elever började gå att söka sig 

till de fristående skolorna. (Lindblom red. 2007) 

Ökningen av antalet friskolor i grundskolan sedan 1974/75 har varierat mellan 4600 och 5100 

skolor under åren 1992/93 ökade friskolorna med mer än 100 stycken. 1994/95 ökade det med 

400 skolor. Mellan åren 2000/01 till 2009/10 ökade antalet med 709 och sammanlagt finns det 

nu 4600 friskolor i Sverige (Skolverket, 2011) Friskolorna finns nu allra mest vid storstäderna 

men förekommer även i stor skala vid mellanstora städer. (Lindblom red. 2007) I Norrland, 

västra Svealand och i Småland finns det dock få friskolor. Inriktningen på skolorna som 

bildats den senaste tiden har förändrats. Skolorna har nuförtiden mer allmänna inriktningar 

och med traditionella arbetsmetoder än vad de hade under början 1900 talet, då det var mer 

pedagogiska eller religiösa inriktningar som var dominerande Detta har medfört att ett en 

konkurrens mellan friskolor och kommunala skolor har ökat den senaste tiden (ibid.) 

1.5  Tidigare forskning i ämnet idrott och hälsa. 

 
En mångvetenskaplig forskargrupp i ledning av Charli Eriksson i uppdrag av Skolverket 

gjorde 2002 en utvärdering i ämnet idrott och hälsa. Studien visade bl. a att de flesta elever 

och lärare har en positiv inställning till idrott och hälsa. Det flesta elever uppgav även att det 

skulle vilja ha fler timmar i ämnet och ett mycket få antal skulle vilja minska antal timmar. De 

aktiviteter som är populärast bland pojkarna visades vara de aktiviteter som utfördes mest i 

undervisningen. I studien visade det sig också att de flesta som var aktiv på sin fritid var även 

det under idrottslektionerna. Eleverna nämnde också att det lär sig mycket i ämnet som de kan 

ta med sig i resten av sitt liv. Teoretiska moment som diskussioner och reflektioner förekom 

lite i ämnet. Det flesta lärare hade som syfte att få eleverna fysiskt aktiva under lektionerna 

för att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Majoriteten av lärarna trivdes med sitt 
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jobb och det viktigaste faktorerna var kontakten med eleverna och friheten i sitt yrke. Det som 

kunde sätta stopp för en bra undervisning ansåg lärarna kunde vara tidsbrist i ämnet, små 

lokaler och stora klasser. Friluftsliv, dans, simning och gymnastik förekom lite på skolorna. 

Undersökningen visade dock att variationen mellan undervisningens innehåll på skolorna var 

stor (Skolverket 2003) 

 

Skolverket gjorde en ytterligare en utvärdering 2003 om idrott och hälsoämnet som utfördes 

av samma forskargrupp som året innan. Denna utvärdering handlade också om elevers och 

lärares åsikter kring idrottsämnet. Dessutom tog undersökningen upp om ämnets utförande 

och om det fanns några samband mellan exempelvis elever betyg i ämnet och deras bakgrund 

eller kön. Utvärderingen visade att det var fler pojkar än flickor som tyckte om ämnet. 

Eleverna ansåg att det tog ämnet på alvar och att det alltid gjorde sitt bästa. Det flesta elever 

tyckte att lektionerna bara hade positiva aspekter medan en tiondel tyckte att i ämnet hade 

dålig ordning, mycket oljud varje lektion och att det tog tid innan lektionerna kunde sätta 

igång. Hälften av eleverna som var med i utvärderingen tyckte att ämnet var viktigt och ville 

därför lära sig mer om det. Föräldrarna till eleverna rangordnade dock idrotts och hälsoämnet 

till det femte viktigaste ämnet i skolan. (Skolverket 2003) 

 

I Studien visade sig även att närvaron hos eleverna var relativt står då ett par procent av 

eleverna förklarade att de aldrig var med på lektionerna och fyra procent angav att de sällan 

var med. När det kom till ämnets innehåll så är var det en liten andel som tyckte att idrott och 

hälsoämnet ger dem styrka, rörlighet och förmåga att samarbeta. Majoriteten av eleverna 

tyckte att det viktigaste i ämnet var att ha roligt och att röra på sig. En stor andel av elever 

ansåg även att ämnet bidrog till ökat självförtroende. (Skolverket 2003) 

 

En stor del av lärarna tyckte att det viktigaste i ämnet är att ha roligt genom fysisk aktivitet. 

Andra viktiga delar i ämnet nämnde lärarna var att jobba med att förbättra 

samarbetsförmågan, fysiken och hälsan samt att eleverna får prova på många 

idrottsaktiviteter. Lärarna ansåg att det var minst viktigt att eleverna konkurrerade och tävlade 

samt utvecklade sin kritiska förmåga. (Skolverket 2003) 
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Enligt en undersökning som gjorde av Riksidrottsförbundet 2007 så uppnår friskolan ett bättre 

resultat än den kommunala skolan avseende daglig fysisk aktivitet. Friskolorna har även fler 

elever som utför en specialidrott. I ämnet idrott och hälsa uppnår dessutom friskolorna ett 

bättre resultat då de uppnår fler moment undervisningen Undersökningen visade dessutom att 

friskolorna hade färre elever som var frånvarande från idrottsämnet. Slutligen visade 

Riksidrottsförbundets undersökning att antalet friluftsdagar var högre på friskolan än på den 

kommunala skolan. (Riksidrottsförbundet 2007) 

 

1.6 Hälsa  

 

Många upplever att hälsa är när man är vid god hälsa och inte sjuk. Efter andra värdkrigets 

slut så började man därför tycka att man skulle sätta en riktig definition på vad hälsa 

egentligen var. (Gustafsson 2009) År 1948 satte WHO (Världshälsoorganisationen) förljande 

definition på hälsa: 

 Hälsa är ett tillstånd av fullständigt  fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 

sjukdom eller handikapp (Gustafsson 2009, s 27) 

Enligt Gustafsson (2009) är det framför allt två saker som WHO vill få fram genom denna 

definition. Dels så vill det få fram att hälsa inte endast är när man är frånvarande av sjukdom. 

Dessutom vill de påpeka att hälsa inte endast handlade om kroppen, den fysiska hälsan, utan 

även om människans psykiska välbefinnande. WHO vill genom ”socialt välbefinnande” även 

påpeka att människan måste ha en trygg tillvaro för att man ska kunna må bra från kropp till 

själ. 

Det har riktats mycket kritik emot WHO definition på hälsa framför allt när det kommer till 

”fullständigt  fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” Det svårt att nå ett tillstånd där man 

når fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande i dagens samhälle när världen ser 

ut som den gör.  Barn och ungdomar går under sin uppväxt igenom olika faser där de växlar 

mellan nedstämdhet och glädje. Det kan då vara svårt att ett barn ska hitta ett fullständigt 

välbefinnande när de går igenom dessa faser (Gustafsson 2009) 

Det finns många reflektioner och åsikter runt WHO:s definition av hälsa och den 

kanadensiska utvecklingspsykologen och folkhälsovetaren Emmy Werner är av många som 
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har skrivit mycket om detta. Hon har själv arbetat med att reflektera över olika definitioner på 

hälsa. (Gustafsson 2009 En av hennes definitioner av hälsa är: 

 ”Hälsa är förmågan att älska, leka, arbeta och förvänta sig gott.”  (Gustafsson 2009, s.28) 

Kärlekens roll i denna definition av hälsa handlar om att kunna skapa kärleksfulla relationer 

och dessutom behålla dem. Kunna öppna sig och känna sig sårbar vilket är nödvändigt i en 

lyckad relation. Kunna anpassa sig till en relation utan att förlora sin identitet, självständighet 

och känsla av eget värde. Lekens roll är först barnens förmåga att leka och fantisera, skapa 

och även samspela med andra barn. När man sedan bli vuxen handlar det om att kunna välja 

mellan olika alternativ och se konsekvenserna. Inte fastna i ett mönster utan veta hur man 

kommer vidare för att utvecklas i livet. I arbetet ska man känna arbetsglädje och känna sig till 

freds med det man valt att göra. Viktigt att vara företagsam och organiserad så att man på 

jobbet får något gjort. Förvänta sig gott handlar om man ska kunna lita på sina 

arbetskompisar, till sig själv och livet. I skolan handlar det om lärares tillit till sina elever och 

deras förmåga och välvilja. (Gustafsson 2009) 

Gustafsson (2009) tar även upp tredje definition på hälsa som är skrivet av en engelsk 

sjukpräst. Definitionen har livet som en central grund där människan anpassar sig till livet 

som det är och allt som händer. Den svenska översättningen enligt Gustafsson är: 

 Hälsa är att lära sig handskas med livet som det är (Gustafsson 2009. s.29) 

Enlig denna definition av hälsa menar man att om man lär sig att handskas med allt som 

händer i livet så har man uppnått god hälsa. Man pratar inte längre om man är sjuk eller om 

man är frisk. Enligt denna definition kan man ha en sjukdom men ändå uppnå god hälsa, man 

kan vara frisk men ändå uppnå ohälsa. Det finns många exempel på vuxna och barn som av 

läkare har blivit helt friskförklarade men ändå tycker att livet är pest och pina. (Gustafsson 

2009) 

Enligt Gustafsson (2009) har alla tre definitioner fått kritik då de endast handlar om individen. 

Man pratar sällan om samhället och de yttre krafternas påverkan på människans hälsa. Det är 

många som mår bra med sig själv men som ändå inte mår bra då någon i närheten mår dåligt. 

Föräldrar som inte når god hälsa för att de upplever att deras barn inte mår bra är ett av många 

exempel. Vidare menar Gustafsson, (2009) att andra kulturer är bättre än oss att definiera 

hälsa. När den australiensiska myndigheten skulle definiera hälsobegreppet hittade de en 
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gammal definition som först hade introducerats av urbefolkningen aboriginerna. 

Hälsa handlar inte enbart av det fysiska välbefinnandet hos individen utan om hela samhällets sociala, 

emotionella, andliga och kulturella välbefinnande. Hälsan ska ses i ett livsperspektiv och ingripa det 

cykliska tänkande kring liv –död-liv.” (Gustavsson 2009. s.30) 

Denna definition kan kallas kollektiv eftersom man pratar om samhällets välmående och inte 

bara individens. Existentiell är även ett ord som kan förklara denna sortens definition då den 

pekar på andliga aspekter som en del av hälsan. (Gustafsson, 2009) 

 

Enligt Lpo 94 ska skolidrotten bidra till att skapa en god hälsa hos eleverna. Enligt Gustafsson 

(2009) börjar dock hälsofrämjandet hos eleverna i korridoren, klassrummet, matsalen, på 

skolgården och med elever och föräldrarnas nära samarbete. Elev hälsa är ett ganska nytt 

begrepp som har i huvuduppgift att främja eleverna hälsa. De som är huvudpersonerna till att 

främja elevhälsa är framför allt mentorer och klasslärare, men all personal på skolan är med 

och bidrar till främjandet. (ibid.) Kimber (2004) påstår att det är när det finns för många 

riskfaktorer på skolorna som bidrar till att eleverna skapar ohälsa. Riskfaktorer på skolnivå 

kan vara att skolan har ett dåligt klimat där elevernas inte trivs, kunskapsnivån hos 

pedagogerna är väldigt låg samt att skolan har dålig struktur och ordning. För att skapa god 

hälsa så bör skolan exempelvis skapa skyddsfaktorer. Skyddsfaktorerna kan neutralisera 

riskfaktorerna eller reducera deras inverkan på elevernas hälsa. Skolan bör därför ha en hög 

social ordning, ett gott socialt och emotionellt klimat samt tydlig skolledning. Dessutom är det 

viktigt att skolan har skickliga pedagoger som skapar intresse för skolan. (ibid.) 

1.7 Idrottslyftet. 

 
Ungdomarna i dagens samhälle går igenom en period som kallas ”Frizon”. Denna period är 

när personen ligger mitt i mellan att vara barn och vuxen. (Nilsson 2006) Under denna tid är 

fritiden mycket viktig. Det är då en individ hittar sig själv och skapar en identitet hos sig själv 

och andra. Fritiden ger eleverna möjlighet att prova nya saker, utveckla sin personlighet där 

livet ges mening. (Larsson 2002) Man förverkliga sina drömmar och genom att välja 

fritidssysselsättning visar man vem man är och vill vara. Som idrottsledare kommer man 

därför in i en mycket viktig period hos ungdomarna. (ibid.)  
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Många barn och ungdomar som går i skolan får väldigt lite fysisk träning utöver 

skolgymnastiken (Riksidrottsförbundet 2009) Enligt Folkhälsoinstitutet, (2012) så är den 

svenska rekommendationen för fysisk aktivitet 30 minuter per dag måttlig intensitet, som 

snabb promenad. Den nordiska rekommendationen för ungdomar är 60 minuter per dag där 

både lagom och intensiv nivå rekommenderas (ibid.) Det finns en rad anledningar till varför 

barn och ungdomar bör ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet på fritiden. Bättre 

självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga är några av dem. 

(Riksidrottsförbundet 2009) 

Idrottslyftet som tidigare hette handslaget som är en satsning från RF har från regeringen fått 

stora ekonomiska bidrag till att satsa mycket på barn och ungdomsidrotten. 

(Riksidrottsförbundet, 2009) Idrottslyftets syfte senaste året har bl.a. varit att rekrytera fler 

medlemmar till idrottsföreningar och att öka tillgängligheten för anläggningar och 

idrottsmiljöer. (Riksidrottsförbundet, 2011) För att nå syftet med organisationen så har 

idrottslyftet samarbetat med skolan. Under idrottslyftet första år 2007-2008 samarbetade mer 

än 2000 idrottsföreningar med cirka 4000 grund och gymnasieskolor. (ibid.) 

1.8 Motiv till fysisk aktivitet  

 
Det finns många anledningar och motiv till varför man som människa utför olika former av 

idrott, motion och friluftsliv. Två huvudgrupper till dessa är Investeringsvärdet och 

egenvärdet. Det gemensamma med dessa huvudgrupper är att den fysiska aktiviteten endast är 

ett verktyg för att nå det mål man har satt upp i verksamheten man ägnar sig åt (Engström 

2002b) 

Den fysiska aktivitetens investeringsvärde kan vara att i sträva efter att få en vackrare kropp, 

nå bättre hälsa eller helt enkelt nå framgång i sin idrott. Ändamålet är det som är det viktiga 

och inte den fysiska aktiviteten. Föreningsidrotten hos barn innehåller också ett 

investeringstänkande då föräldrar tänker att idrotten är en bra social utvecklingsmiljö för 

barnet och dessutom en chans för en lyckad karriär. (Engström 2002b) 

Den andra huvudgruppen kommer man in på när målet med aktiviteten är själva upplevelsen. 

Att ha roligt, uppleva spänning eller helt enkelt koppla av från stress. Barnens lek är ett 

exempel på detta. Barn leker i nuet och tänker inte på vad som händer i framtiden. Leken styrs 

inte av vuxna och har inte något annat mål än att det ska vara roligt (Engström 2002b) 
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1.9 Motivation till fysisk aktivitet genom beteendeförändringar 

 
För att motivera ungdomar till fysisk aktivitet så kan man använda sig av andra verktyg än 

bara prata om fysisk aktivitet. Genom att jobba med personlig utveckling hos barn och 

ungdomar kan man motivera till fysisk aktivitet genom beteende förändringar. När barn och 

ungdomar söker sin identitet finns det bra möjligheter att påverka dem. Beteende mål blir 

lättare att utföra vilket i sin tur kan resulteras i att eleverna skapar goda fysiologiska mål 

längre fram i ett långsiktigt perspektiv (Hultgren 2008) 

Högt självförtroende är den viktigaste faktorn för en ökad motivation till fysisk aktivitet En 

person med lågt självförtroende har det svårare att göra bestående förändringar än den som 

har högt självförtroende. (Folkhälsoinstitutet 2006). 

För att en person ska kunna göra egna val och förändringar är det även viktigt att tänka över 

vad som i vardagen ger drivkraft och engagemang. (Hultgren 2008 ”Vitala mål är en drivkraft 

som skapar meningsfullhet för förändringar vardagen som strävar mot det egna vitala målet.” 

(Hultgren 2008, s .22) Genom att ungdomarna hittar vitala mål utanför skolan kan de genom 

dessa även skapa energi och motivation i skolan. Genom att hjälpa ungdomarna att skapa egna 

vitala mål så kan fysisk aktivitet bli ett bra verktyg att nå andra meningsfulla mål i livet. 

(Hultgren 2008) 

Hultgren, (2008) nämner även ”mentala frirum” som ett medel för skapa en beteende 

förändring hos människan. Med mentala ”frirum” menas det att skapa ett fritt rum mentalt sin 

vardag där en aktivitet, som inte anses vara viktig, tas bort. Efter att ha skapat ett antal 

mentala fri rum kommer en känsla av ro och lust till att prova något nytt att uppstå.  
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2. Syfte 

 

Syftet med studien är dels att undersöka om det finns skillnader i innehåll och omfattning 

mellan några kommunala skolor och några friskolor i en mellan svenskt stad avseende ämnet 

idrott och hälsa. Dessutom att undersöka vilka möjligheter till fysisk aktivitet efter skoltid det 

finns på skolorna samt några årskurs 9 elevers attityd till idrott.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Finns det några skillnader i innehåll och omfattning mellan kommunala skolor och 

friskolor avseende ämnet idrott och hälsa.? 

 

2. Finns det skillnader i attityder hos eleverna på de olika skolorna avseende idrott och hälsa 

och idrott i största allmänhet efter skoltid?.  

 

3. Vilka möjligheter finns det till fysisk aktivitet efter skoltid på skolorna? 
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3. Metod 

3.1 Urval 

 

I denna undersökning har både enkäter och intervjuer används som metod. 

Enkätundersökning är enkel metod där man kan nå många elever med samma frågor 

(Ejvegård 2003) Dessutom är det enklare att sedan sammanställa och jämföra svaren. (ibid.) 

Dock menar Johansson & Svedner (2006) trots att enkätundersökning en el enkel metod ger 

den endast ytlig information. 

 

Intervjuerna gjordes med en idrottslärare och en elev från varje skola för att få både ett 

elevperspektiv och ett lärarperspektiv på ämnet som undersöktes. En intervju är en bra metod 

då den ger möjlighet för forskaren att sätta sig in i exempelvis, intervjupersonens situation för 

att kunna se världen utifrån dennes Genom att man gör detta så kan man skapa sig en bättre 

bild om vad man studerar perspektiv (Holme & Solvang 1997) En nackdel med intervju som 

metod är att den kan vara ganska krävande och att resultatet lätt kan påverkas av förförståelse 

och förväntningar från både forskaren och intervjupersonen (ibid.) En annan metod som 

kunde ha använts är observation. Nackdelen med denna metod är dock att det är svårt att hålla 

en objektiv syn på det man undersöker. En annan nackdel är att eleverna lätt bli påverkade 

och uppför sig annorlunda när forskaren är i närheten (Ejvegård 2003)   

 

Urvalet var 54 elever i två grundskoleklasser i årskurs 9 på den kommunala skolan.  

Dessutom 50 elever i två grundskoleklasser från friskolan i årkurs 9.  Alla fyra skolorna ligger 

i en mellan stor stad i mellan Sverige. Dessutom intervjuades en idrottslärare från varje skola.  

Ett bortfall på två elever på den kommunala skolan resulterades i att 52 elever svarade på 

enkäten och en av dessa intervjuades. Ett bortfall på en elev från friskolan gjorde att det var 

49 elever som svarade på enkäten och en av dem intervjuades. Val av skola utgicks ifrån vart 

de låg geografiskt. Man ville ha en skola som både låg centralt och i utkanten av staden. 

Urvalet blev därför en kommunal och en friskola som låg centralt i staden och en kommunal 

och en friskola som låg i utkanten av staden. Val av klass på skolorna skedde utifrån 

klassföreståndarnas tillgänglighet  
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3.2  Enkätens och intervjuernas struktur. 

 
Enkäten består av 18 frågor (se bilaga 1). Där 10 stycken är stängda frågor och 8 är öppna. 

Ordningen på frågorna är strukturerade på ett sådant sätt att de ska relatera till varandra. Fråga 

1 tar upp vad idrott och hälsa betyder för eleverna. Fråga 2-4 handlar om ämnets omfattning 

och deltagande hos eleverna. Fråga 5,6,7 ger eleverna möjlighet ge sina åsikter om ämnet och 

vad de tycker mest och minst om att göra under lektionerna. Fråga 8,9 handlar om huruvida 

eleverna vill ha mer omfattning i ämnet och vilka lösningar till ökning de har. Fråga 

10,11,12,13 får eleverna svara på om skolorna erbjuder fysisk aktivitet efter skoltid och om de 

skulle kunna tänka sig att delta samt vilka aktiviteter i sådana fall. Fråga 14.15 svarar eleverna 

på om de är fysisk aktiva på fritiden och hur många gånger i veckan. Eleverna som svarar att 

de inte är fysisk aktiva får även möjligheten att skriva vad de gör på fritiden. Fråga 16,17,18 

avser skolidrottens påverkan på elevernas val av fritidssysselsättning Intervjuerna med 

eleverna valde jag att ta med samma frågor som i enkäten då jag ansåg att dessa kunde bidra 

till mitt syfte med intervjun.  

 

Intervjuerna med idrottslärarna bestod av 8 öppna frågor(se bilaga 2) Fråga 1 handlar om 

ämnets omfattning. Fråga 1,2, tar upp om elevens deltagande och attityder. Fråga 3,4,5 pekar 

på om ämnets innehåll. Fråga 6 för idrottslärarna svara på om det är något de vill förbättra 

med idrottsämnet. Fråga 7,8 får idrottslärarna möjlighet att svara på frågor angående skolledd 

fysisk aktivitet efter skoltid.  

3.3 Procedur 

 
Den första friskolan kontaktades genom att ett mail skickades till alla klassföreståndare för 

årskurs nio där syfte med undersökningen förklarades. Den första föreståndare som svarade på 

mailet skulle få sin klass med i undersökningen. Denna kontakt metod valdes för att så lite 

som möjligt kunna påverka urvalet då jag själv jobbar på denna skola. Resten av skolorna 

kontaktades genom telefon. Valet av klasser skedde slumpvis genom att den föreståndare som 

var närmast tillgänglig, när samtalet till skolans ägde rum, blev utvald.  

 

Informationsbrev delades ut personligen två veckor innan undersökningsdagen. (se bilaga 3) 

Brevet lästes upp och frågor från elever besvarades. Tanken var att motivera så många elever 

som möjligt att ta sitt ansvar och ta med sig brevet tillbaka till undersökningsdagen. 
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Tillsammans med föreståndarna bestämdes det att mentorstiderna kunde vara ett bra tillfälle 

att utföra undersökningen.   

 

Efter att klasser som skulle vara med i undersökningen valdes gjordes en pilotstudie på ett par 

elever på den skolan jag nu arbetar på.  I pilotstudien deltog slumpmässigt valda elever i 

årskurs 9 som befanns sig i korridoren. Dock inte i den klass som senare skulle vara med i 

undersökningen. Pilotstudiens syfte var att se om eleverna hade några åsikter om frågorna och 

om de uppkom eventuella missuppfattningar. Efter pilotstudien noterades att den första 

frågan, där eleverna skulle välja kön, inte var relevant för just denna undersökning och togs 

därför bort. Allmänt hade ingen elev några synpunkter på enkätens struktur.  

 

På undersökningsdagen förklarades frågorna för att det inte det skulle förekomma några 

missförstånd. Varje undersökningstillfälle tog cirka 25 min. Den elev som först blev klar med 

enkäten valdes för en intervju. Intervjun spelades medan jag antecknade. Ett misstag gjordes 

dock under den första intervjun då den utfördes på en plats med mycket oljud. Vilket fick 

eleven att känna sig lite besvärad. Intervjun avbröts och en mer lämplig och lugnare plats på 

skolan valdes. Syftet med intervjuerna med eleverna var att se om det förekom något svar som 

var avvikande som kunde bidra till något intressant till resultatet. Intervjuerna med 

idrottslärarna utfördes på ett liknande sätt genom att den spelades in samtidigt som den 

antecknades. Inspelningarna gjordes för att det skulle finnas möjlighet till att kunna gå 

tillbaka i intervjun vid ett senare skede. På så sätt kunde man vara säker på att ingen viktig 

information hade missats.. Alla intervjuer tog ungefär 10 min. 

 

3.4 Etiskt hänsynstagande. 
 
Enligt HSFR (1999) ska man uppfylla fyra etiska krav när man ska utföra en undersökning. I 

denna undersökning uppfylldes alla krav från Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet. 

Informationskravet uppfylldes genom att jag själv gick till eleverna och klassföreståndarna 

med ett informationsbrev. Eleverna skulle ta hem detta för att få det påskrivet av föräldrarna. 

Jag läste upp brevet för eleverna där det bland annat stod vad undersökningens syfte var. 

Eftersom jag var där personligen så hade eleverna även möjlighet att ställa frågor om 

undersökningen. Ansvarig person och myndighet var även utsatt i brevet. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att eleverna frivilligt var med på undersökningen. De hade även 
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möjligheten att ångra sig i et annat skede utan några som helst konsekvenser. Eleverna fick 

dessutom ett brev hem där föräldrarna skulle skriva på om de godkände att deras barn deltog i 

undersökningen Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att jag informerade eleverna att de 

medverkar i undersökningen helt anonyma. Inga elevers namn, klass eller skola kommer att 

läggas ut. Nyttjandekravet innebär att man bara får använda det insamlade materialet i 

forskningen. Material som har samlats används ändats i denna uppsats.  

3.5  Resultatbearbetning  

 

Syftet med undersökningen är att jämföra den kommunala skolan och friskolan avseende 

idrott och hälsa. Jag sammanställde därför de svar jag fått på enkätundersökning genom att 

först gruppera alla elever från den kommunala skolan i en grupp och alla elever från friskolan 

i en grupp. Eftersom den kommunala skolan hade tre elever mer i undersökningen så var det 

ett logiskt beslut att sammanställa alla svar i procent på respektive skola. Enligt Eriksson & 

Widersheim-Paul, (2006) kallas detta sätt att sammanställa data ”relativ frekvens”. Vilket 

betyder man mäter andelar istället för antal personer.  

 

Jag började med att sammanställa alla stängda frågor först på den kommunala skolan och sen 

på friskolan för att inget skulle blandas ihop. Jag satte upp en tabell med svarsalternativen 

som kategori och eftersom sätta ett streck under den kategorin som motsvarade svaret på 

frågan. De öppna frågorna redovisade jag genom att även där göra tabeller där jag satt ut egna 

kategorier som hade med idrottsämnet att göra. Märkte jag att någon av mina kategorier inte 

stämde överens med elevens svar, ändrade jag kategorin så att den blev mer omfattande för att 

alla svar kunde passa in i någon av kategorierna. Exempel på detta kunde vara att en elev 

svarade att idrott och hälsa handlar om när man hoppar och springer. Detta alternativ lade jag 

in som ”fysisk aktivitet” samtidigt som när en elev svarar att idrott och hälsa är roligt att man 

får bra självförtroende så ingick den i kategorin ”psykisk/social aktivitet”  

 

När alla svar sattes in i de olika kategorierna gjorde jag cirkeldiagram till alla frågor. 

Cirkeldiagrammen döpte jag antingen till Kommunala skolan och friskolan beroende på vilka 

elever som cirkeldiagrammet motsvarade. Enligt Backman, (2008) rekommenderas det inte att 

använda mer än 5-6 cirkeldiagram i en undersökning.. Vidare påstår Backman, (2008) att 

cirkeldiagram är svår att avläsa då det krävs vinkelavläsningar och jämförelse mellan 

cirkelsektorer. Cirkeldiagrammet bör även vara uppbyggt så att sektorerna är ordnade från 
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största till minsta, med början klockan 12. I denna undersökning har dessa rekommendationer 

följts när det kommer till antal diagram, men inte när det kommer till struktur och 

uppbyggnad. Med tanke på Backmans (2008) rekommendationer valde jag ut 6 diagram som 

jag själv ansåg var viktiga. Resten av frågorna från enkäterna redovisade jag genom löpande 

text  

 

Intervjuerna med lärarna sammanställde jag med hjälp av mina egna tolkningar. En 

sammanfattning gjorde även här för att få en mer flytande text. Elevintervjuerna gav inga 

utförligare svar än vad eleverna redan skrivit i sina enkäter, därför är endast deras enkäter 

med i undersökningen.  

 

3.6 Begreppförklaring 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) bestäms reliabiliteten i undersökning av hur mätningar utförs 

och hur noggrann man är när man bearbetar den information man fått fram. Hög reliabilitet 

får man om man använder sig av en metod som kan användas vid ett annat tillfälle för att 

mäta samma fenomen och få samma eller liknande resultat För att se till att få en högre 

reliabilitet nämner Holme & Solvang (1997) dessutom att man kan använda sig av fler 

metoder i undersökningen.  Hög validitet får man när instrumentet eller frågan som man 

använder sig av mäter det den är tänkt att mäta. (Trost 2007) Låg validitet kan exempelvis ske 

när frågan är utformad på ett sådant sätt att slumpinflytelse förekommer.  

 

Vidare menar Trost, (2007) att reliabiliteten kan vara hög fast än att validiteten är låg ifall 

metoden kan återanvändas vid ett annat tillfälle, men verktyget inte mäter det som den 

egentligen är avsedd att mäta.  Generaliserbarhet användas i sammanhang då man vill 

generalisera resultatet i en undersökning så att den även kan tillämpas på en större grupp än 

det urval som redan finns i undersökningen.(Justesen & Mik-Meyer 2011) Objektivitet är 

förmågan att hålla sig neutral och inte låta förförståelsen påverka det man undersöker (Ryen 

2004) 
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4 Resultat 
 

Med i undersökningen var två friskolor och två kommunala skolor. 49 elever från friskolan 

och 52 elever från den kommunala skolan. I resultatet redovisas alla enkätsvar förutom fråga 

15, då den frågan inte är relevant för denna undersökning. Dessutom redovisas alla svar från 

intervju med idrottslärare. Intervjuerna med eleverna på skolorna har inte redovisats här då de 

inte visade några andra resultat än de som redan fanns med i enkäterna 

 

4.1  Elevers syn på idrott och hälsa. 

 

Figur 1: Elevers åsikter och tankar om vad idrott och hälsa är. (bilaga 1, fråga 1) 

 

Majoriteten av eleverna på friskolan tyckte att idrott och hälsa framförallt var av 

hälsofrämjande karaktär (figur1) En stor del av eleverna på den kommunala skolan tyckte 

också att hälsa var det centrala i ämnet. Det var dock en större del av eleverna på den 

kommunala skolan som svarade att ämnet handlar om den fysiska aktiviteten. Den fysiska 

aktiviteten ansågs också vara relativt central i ämnet enligt friskolans elever, då lite mindre än 

1/3 av eleverna nämnde olika fysiska aktiviteter som svar. 
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4.2   Närvaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Elevernas närvaro på idrottsundervisningen. (bilaga 1, fråga 3) 

 

Av figur 2 kan man utläsa att det var nästan lika stor andel elever på båda skolorna som 

svarade att de alltid är med på idrottslektionerna. Man kan även utläsa att det var en större 

andel elever på friskolan som svarade att de ofta var med på lektionerna än på de kommunala 

skolorna. Medan det var en större andel på den kommunala skolan som svarade att de ibland 

var med. Ingen elev på friskolan svarade att det sällan var närvarande, medan en liten andel av 

eleverna på den kommunala skolan svarade sällan på denna fråga. Ingen av eleverna på 

skolorna svarade att de aldrig var närvarande på idrottstimmarna. 

 

Orsaken till frånvaro från lektionerna skiljdes mellan skolorna en del. Dock visade det sig att 

sjukdom var den största anledningen på båda skolorna. 94 % på friskolan och 76 % 

kommunala skolan uppgav sjukdom som orsak. Det var endast 2 % av eleverna från friskolan 

och 6 % från den kommunala skolan som svarade att bristande intresse skulle vara orsaken till 

frånvaro från idrottslektionerna.  

 

Idrottslärarna på både friskolan och den kommunala skolan uppgav att de var en hög närvaro i 

idrottsämnet. Idrottslärarna på den kommunala skolan påpekade dock att även om det är en 

hög närvaro på lektionerna varierade deltagandet hos eleverna från dag till dag. 
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4.3 Elevers attityder till skolidrotten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Elevers attityder till skolidrotten (bilaga 1, fråga 5) 

 

Det fanns fler elever på friskolan som endast var positiva till skolidrotten än på den 

kommunala skolan (se figur 3) Man kan dock se att det var färre elever på den kommunala 

skolan som endast hade en negativ inställning till undervsningen. Sammanfattningsvis kan 

man se att större andel elever som nämde något possitvt i sina svar finns på friskolan. Ett 

bortfall på 6% då eleverna på frågan på den kommunala skolan kan dock ha påverkat 

resultatet. Idrottslärarna på friskolan ansåg att eleverna överlag har en positiv inställning till 

idrotten. En lärare på den kommunala skolan uttryckte dock att även om eleverna oftast hade 

en positv inställning till idrotten  kom de oftast med åsikter om innehållet.   

 

Majoriteten av eleverna på både friskola och kommunala skolan ville ha mer idrott i skolan, 

närmare bestämt 75% av eleverna på friskolan och 62% på den kommunala skolan. På frågan 

om på vilket sätt eleverna skulle föredra att införa dessa idrottstimmar, svarade hela 94% på 

den kommunala skolan och 92% på friskolan att det ville se att man tar bort tid från andra 

ämnen istället för längre skoldagar.  
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4.4 Undervisningens innehåll och omfattning 

 

Alla elever på både friskolan och den kommunala skolan svarade att de hade idrott 1-2 gånger 

i veckan. Något som även bekräftades under intervjuerna med idrottslärarna. En av 

friskolorna hade ett tillfälle i vecka 90 min. De andra skolorna hade två tillfällen med 45 min 

per tillfälle.  

 

På frågan om vad skolorna gör på lektionerna svarade friskolorna att de gjorde många olika 

aktiviteter men att de hela tiden försökte relatera sin undervisning till läroplanen. Det största 

syftet i idrottsämnet enligt idrottslärarna var att eleverna får röra på sig och därför blev det 

mycket rörelseaktiviteter i undervisningen. De påpekade även att bollsporten var det område 

som berördes mest i ämnet.  

 

Enligt idrottslärarna på den kommunala skolan styrdes innehållet i undervisningen mycket av 

årstiderna. På sommar och hösten var det mycket orientering, uteaktiviteter och friluftsliv, på 

vintern var det mer inomhusaktiviteter som bollsporter. Lärarna nämnde även att bollsporter 

var de område som berördes mest i undervisningen eftersom det var ett stort område. På 

frågan om vad idrottslärarna skulle vilja förbättra inom ämnet svarade samtliga att det skulle 

vilja ha mer tid och resurser till ämnet. 
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4.5 Vilka aktiviteter eleverna gillar mest respektive minst i undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Vad eleverna tycker mest om att göra på skolidrotten (bilaga 1, fråga 6.) 

 

Av figur 4 kan man utläsa att på friskolan föredrar lite mer än 1/3 (35%)  av eleverna att 

utföra någon sort av bollsport på idrottslektionerna. På den kommunala skolan uttryckte lite 

mer än häften av eleverna att bollsporter var det som de tyckte bäst om. Konditionsaktiviteter  

samt dans och rörelse var moment som eleverna på friskolan tyckte näst bäst om medan 

eleverna på den kommunala skolan föredrar andra aktiviteter som simning och orientering.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att åsikterna om vad som är roligast i idrottsämnet på 

friskolan var ganska splittrade medan majoriteten av eleverna på den kommunala skolan var 

ganska enade om vad de hade för favoritmoment. 

 

De flesta elever på friskolan, närmare bestämt 42 % uttryckte att konditionsaktiviteter var det 

som de tycker minst om att utföra. 33% av  av eleverna på den kommunala skolan angav att 

de helst inte ville utföra bollsporter.  10% av eleverna på friskolan svarade att det ansåg att det 

inte fann något som var mindre roligt på idrottslektionerna i jämförelse med 4% av eleverna 

på den kommunala skolan. Undersökningen visar dessutom att de flesta elever från den 

kommunala skolan som inte nämnde bollsporter som deras favoritaktivitet i undervisningen, 

har valt bollsport som den aktivitet de minst gillar. 
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4.6 Skolledd fysisk aktivitet efter skoltid. 

 

På frågan om skolorna erbjuder någon typ av fysisk aktivitet efter skolan svarade 

Idrottsläraren på en av friskolorna att de erbjöd fysisk aktivitet varje dag efter skoltid.  

Bollsporter som basket, innebandy och fotboll var aktiviteter som ofta utfördes.  Läraren 

tillade dock att det inte var så många elever som deltog då de ofta hade föreningsträningar 

efter skolan.  

 

Idrottsläraren på den andra friskolan svarade att de för tillfället sällan erbjöd fysisk aktivitet 

efter skoltid. Det kunde dock ibland komma någon hälsopedagog och prata om fysisk aktivitet 

och hälsa. Eleverna kunde vid dessa tillfällen en del gånger få utföra fysiska aktiviteter.   

 

Idrottslärarna på kommunala skolan svarade att de sällan erbjöd fysisk aktivitet efter skoltid. 

Det kunde förekomma att skol-DM laget i fotboll eller hockey hade aktivitet ibland. En av 

idrottslärarna nämnde också att fotbollsskola för tjejer var något det erbjöd en gång i veckan.  

 

69 % eleverna på friskolan svarade ja på frågan om skolan erbjuder fysisk aktivitet efter 

skoltid. Inte en enda elev på friskolan svarade att skolorna aldrig erbjöd detta.  67 % av 

eleverna på de kommunala skolorna svarade att det aldrig förekom fysisk aktivitet efter 

skoltid. 12 % svarade ja på frågan. Bland de elever från kommunala skolan som svarade nej 

på frågan om skolan erbjuder fysisk aktivitet, svarade 48 % att de skulle vilja att skolan erbjöd 

det. 

 

På friskolan var det inte en enda elev som svarade att de alltid är med när det erbjuds fysisk 

aktivitet efter skoltid.  53 % av eleverna på den kommunala skolan som hade svarat ja, ibland 

och sällan på frågan om skolan erbjuder fysisk aktivitet uppgav att de alltid var med på dessa 

aktiviteter när de erbjöds.  50 % av alla elever på friskolan och 23 % av eleverna på den 

kommunala svarade att det aldrig deltar i fysisk aktivitet efter skoltid som organiseras av 

skolan.  
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4.7 Elevers förslag till skolleda fysiska aktiviteter efter skoltid  

Figur 5: Vilka aktiviteter eleverna skulle tänka sig delta i efter skoltid. (bilaga 2, fråga 13) 

 

33 % av eleverna på friskolan skulle kunna tänka sig att delta i någon bollsport efter skoltid. 

Andra idrotter som vanligtvis inte undervisas under idrottslektioner som amerikansk fotboll 

eller curling var också aktiviteter som eleverna skulle föredra. Närmare bestämd 29 % av 

eleverna har skrivit sådana aktiviteter som alternativ. 25 % av eleverna på friskolan svarade 

att de inte vet. Inga elever på friskolan svarade att de inte skulle vilja delta i någon aktivitet.  

 

På den kommunala skolan svarade 35 % av eleverna att det skulle kunna tänka sig att delta i 

någon form av bollsport. Ovanliga sporter som amerikans fotboll eller curling bestod av 27 % 

av eleverna. Totalt 32 % av eleverna på den kommunala skolan har svarat inget eller att det 

inte vet om de skulle vilja delta i någon aktivitet efter skoltid. 

 

På frågan om varför man på skolorna inte erbjuder så mycket fysisk aktivitet svarar samtliga 

lärare, som svarat att de sällan erbjuder fysisk aktivitet efter skoltid, att pengarna, tiden och 

intresset saknas.  
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4.8 Fysisk aktivitet på fritiden 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figur 6: Hur ofta eleverna är fysisk aktiv på fritiden. (bilaga 1, fråga 14) 

 

Enligt Figur 4 kan man se att det inte skiljer så mycket skolorna emellan när det kommer till 

elevernas fysiska aktivitet på fritiden. Man kan dock se att det var fler andel elever på 

friskolan som svarade att de utförde fysisk aktivitet 7 gånger i veckan eller fler i jämförelse 

med den kommunala skolan. Det var dock fler elever på den kommunala skolan som svarade 

att de utförde fysisk aktivitet 5-6 gånger i veckan. Det var 12 % av eleverna på friskolan och 

10 % av eleverna på den kommunala skolan som svarade att de inte är fysisk aktiva. 

 

Majoriteten av eleverna på både kommunala skolan och friskolan svarade nej på frågan om de 

anser att skolidrotten har påverkat deras val av fritidssysselsättning. 73 % på friskolan och 78 

% på den kommunala skolan. Majoriteten av eleverna på båda skolorna, som svarade ja på 

frågan om skolidrotten har påverkat deras val av sysselsättning, tycker att skolidrotten har 

påverkat dem positivt, närmare bestämt 70 % från friskolan och 90 % från den kommunala 

skolan. 

 

När eleverna fick svara på vad de tror har påverkat deras val av fritidssysselsättning svarade 

66 % av eleverna på friskolan och 58 % på den kommunala skolan att det var deras eget 

intresse som hade påverkat. Familj och vänners påverkan enligt eleverna på friskolan var 24 

% och 25 % på den kommunala skolan 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning. 

 

Syftet med studien var dels att undersöka om det finns skillnader i innehåll och omfattning 

mellan några kommunala skolor och några friskolor i en mellan svenskt stad avseende ämnet 

idrott och hälsa. Dessutom att undersöka vilka möjligheter till fysisk aktivitet efter skoltid det 

finns på skolorna samt några årskurs 9 elevers attityd till idrott.  

 

I denna undersökning visade det sig att alla elever hade idrott och hälsa 1-2 gånger i veckan, 

90 minuter totalt, samt att innehållet bestämdes mycket ifrån hur idrottslärarna planerade 

undervisningen. Idrottslärarna på friskolan tittade framför allt på kursplanen och utifrån den 

planerade sin undervisning, medan idrottslärarna på den kommunala skolan planerade utifrån 

årstiderna.  Det framgick att moment där eleverna får röra på sig var de moment som förekom 

mest i ämnet på båda skolorna. Bollsporterna är framför allt det moment som dominerar i 

undervisningen på båda skolorna och även det moment som flest andel elever på skolorna 

gillar mest.  

 

Eleverna på skolorna har olika syn på vad idrott och hälsoämnet innebär. Majoriteten av 

eleverna på friskolan anser att hälsa centrala i ämnet. Medan eleverna på den kommunala 

skolan tycker att den fysiska aktiviteten är det som representerar ämnet.  

 

Attityderna hos eleverna på skolorna var enligt idrottslärarna positiva med hög närvaro. 

Undersökningen visade dock att det var fler andel elever från friskolan som endast hade något 

positivt att säga om skolidrotten och även ville ha fler timmar idrott. Dessutom visade det sig 

att det var större andel elever från friskolan som alltid eller ofta var med på idrotten än på den 

kommunala skolan.  

 

Det var endast en av friskolorna som erbjöd regelbunden fysisk aktivitet efter skolan. De 

idrottslärare på skolorna som svarat att de sällan erbjöd fysisk aktivitet, påstod att resurser, tid 

och intresse från både lärare och elever var den största anledningen till att fysisk aktivitet efter 

skoltid inte erbjöds så mycket. Undersökningen visade dessutom att den fysiska aktiviteten 

hos eleverna på fritiden inte skilde mycket mellan den kommunala skolan och friskolan. Det 
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var dock en liten marginals skillnad avseende de elever som var inaktiva på fritiden. Eleverna 

på den friskolan hade fler andel elever som var fysisk inaktiva på fritiden än på de 

kommunala skolorna.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt har jag redovisat alla frågeställningar i tur och ordning i flytande text. Jag har 

knutit samman bakgrund med resultat som i sin tur löper ut i mina egna ställningstagande och 

åsikter.  

 
5.2.1 Finns det några skillnader i innehåll och omfattning mellan 

kommunala skolor och friskolor avseende idrott och hälsa.? 
 
I min undersökning berörs inte Lgr11 alls eftersom den årskurs jag undersökt fortfarande går 

efter lpo 94. 

 

Enligt Mechbach & Söderström, (2002) gavs idrottsämnet i grundskolan genom lpo94 500 

minuter på en 36 veckors tid. Detta innebär ungefär 90 min i veckan per årskurs ska eleverna 

tillbringa i idrottsämnet. Samtliga skolor i min undersökning följde dessa tidsramar. Enligt 

Mechbach & Söderström (2002) delar de flesta skolor upp dessa minuter på två tillfällen. Det 

var dock en friskola i min undersökning som inte delade upp dessa minuter och hade en enda 

lektion på 90 minuter.  Enligt min åsikt är det bättre att ha två tillfällen i veckan på 45 minuter 

då eleverna får två dagar som de rör på sig istället för en.  Enligt Folkhälsoinstitutet, (2012)  

är den svenska rekommendationen för fysisk aktivitet 30 minuter per dag måttlig intensitet, 

som snabb promenad. Den nordiska rekommendationen för ungdomar är 60 minuter per dag 

där både lagom och intensiv nivå rekommenderas. Som jag tolkar det vill folkhälsoinstitutet 

genom att betona ”daglig fysisk aktivitet” att antal tillfällen per vecka ska vara i centrum och 

inte hur länge varje tillfälle bör vara.  

 

Enligt Riksidrottsförbundets, (2007) framgick det att friskolorna uppnådde fler moment i 

idrottsämnet. Enligt min undersökning framgick det inte att friskolorna uppnådde fler moment 

än kommunala skolorna. Trots att idrottslärarna på friskolan påstod att innehållet i 

undervisningen baserades mycket på kursplanen var det ingen av idrottslärarna som nämnde 
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exempelvis teoretiska moment som något som förekom i undervisningen. Trots att många av 

målen att sträva efter i kursplanen enligt mig baseras på just på teoretiska moment. 

 

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

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” (Skolverket 2009, Lpo94,) 

Inte heller friluftsliv eller uteaktivitet nämndes som en del av innehållet av idrottslärarna på 

friskolan. Däremot nämnde idrottslärarna på den kommunala skolan fler moment i sina 

intervjuer. Deras undervisning styrdes mycket av vilken årstid det var.  Ute aktiviteter som 

orientering och friluftsliv under sommar och höst, och inomhusaktiviteter som bollsport på 

vintern, var exempel på moment som förekom på den kommunala skolan.  Bollsporten var 

trots allt det moment som förekom mest på både friskolan och den kommunala skolan och 

som var populärast bland samtliga elever. Det är tydligt att gymnastiken inte längre har någon 

plats i innehållet i undervisningen. Jag kan tycka att det är lite synd då det är en del av 

Sveriges historia. Jag påstår inte att vi bör införa exempelvis linggymnastiken som ett 

praktiskt moment däremot kan det vara intressant att eleverna får veta lite om idrottsämnets 

historia för att kunna sätta sig in mer i ämnet. 

Enligt Skolverkets (2003) utvärdering förekom de aktiviteter som var populärast bland pojkar 

mest i undervisningen. I min undersökning visades det återigen att eleverna tycks har stort 

inflytande på innehållet de bollsport både var favoritmomentet hos eleverna och det moment 

som förekom mest på båda skolorna. Bollsporten är något som förespråkats under lång tid när 

det kommer till fysisk aktivitet. Lindroth (2001) nämner att redan under Vittorino Da Feltres 

tid (1317-1446) tyckte man att bollsport var ett bra redskap för fysisk aktivitet. Enligt min 

åsikt verkar det som om att dagens idrottslärare koncentrerar sig för mycket på att 

tillfredsställa eleverna istället för att nå de mål som är uppsatta i ämnet. Eleverna verkar ha 

fått för sig att idrott och hälsa endast ska vara roligt. Ljunggren (1999) nämner att Balk lyfte 

upp glädjen i idrotten som något viktigt så att ungdomarna inte väljer något annat som är 

mindre produktivt. Givetvis är egenvärdet ett viktigt motiv till fysisk aktivitet men jag tycker 

även att man ska förespråka andra motiv.  
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Engström, (2002b) nämner den fysiska aktivitetens investeringsvärde.  Enligt min åsikt bör 

investeringsvärdet vara i fokus för att få eleverna mer öppna för nya aktiviteter. Det är svårt 

att få eleverna intresserad av alla moment som undervisningen erbjuder. Däremot om man 

istället får eleven att tänka annorlunda genom att de siktar på framtida mål kan idrottslärarna 

få möjlighet att motivera fler elever till fysisk aktivitet. Det kan vara framtida mål, utan 

prestationssyfte, som exempelvis förbättrad hälsa som enligt Lindroth (2010) Hieronymus 

Mercurialis ideologi förespråkade. Men också framtida mål av prestationssyfte som John 

Locke förespråkade med hans ideologi om den fysiska aktivitetens nytta när det kom till 

praktiska kunskaper. Jag tror dessutom att mer teori undervisning i ämnet skulle bidra till att 

eleverna får ett annat tänk än bara att ämnet är roligt för stunden.  

 

 

5.2.2 Finns det skillnader i attityder hos eleverna på de olika skolorna 

avseende idrott och hälsa och idrott i största allmänhet efter skoltid.? 

 
Hälsa är det centrala i ämnet enligt friskolans elever. Dock tolkar jag detta som om eleverna 

anser att de upplever god hälsa genom att delta i ämnet, inte att de får kunskap om vad hälsa 

är. Jag drar denna slutsats då ingen av idrottslärarna på friskolan har nämnt att undervisningen 

innehåller teoretiska moment vilket jag anser skulle vara en av förutsättning för att eleverna 

skulle få kunskap om vad hälsa är.  

Jag kan ha en viss förståelse att teoretiska moment, där hälsa har en central roll, inte 

förekommer så mycket på skolorna.  Även om WHO (Världshälsoorganisationen) har satt 

förklaring på hälsa så kan jag hålla med kritikerna och säga att ”fullständigt” är en omöjlighet 

när vi lever i den värd vi lever i. Jag tror att det är viktigt att man framför olika teorier till vad 

hälsa är i skolorna och inte endast WHO:s förklaring eftersom hälsa kan vara så olika från 

person till person.  Man kan också börja reflektera över om det är Idrottsämnets förtjänst att 

ungdomarna känner sig vid god hälsa eller om det är andra faktorer och andra miljöer i skolan 

som bidrar till detta. Enligt Gustafsson (2009) börjar hälsofrämjandet i korridoren, 

klassrummet, matsalen, på skolgården och med elever och föräldrarnas nära samarbete. De 

som är huvudpersonerna till att främja elevhälsa är framför allt mentorer och klasslärare, men 

all personal på skolan är med och bidrar till främjandet.  
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På den kommunala skolan var den fysiska aktiviteten det centrala i ämnet. Inte helt 

förvånande då idrottslärarna nämnde att fysiska aktiviteter tog stor plats under 

idrottstimmarna. Enligt Riksidrottsförbundet, (2009) får man förbättrat självförtroende, bättre 

koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga om man ägnar sig åt regelbunden fysisk 

aktivitet på fritiden. Detta antar även gäller under skoltid vilket skolorna bör ta till sig då 

regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra resultat i andra ämnen än bara idrott och hälsa.  

Hur man ser på idrottsämnet tycker jag är intressant att reflektera mer över med tanke på att 

synen på fysisk aktivitet och hälsa ändrats så mycket under åren. Det får mig att tro att 

idrottsämnet inte är ett ämne som är definitivt utan är under konstant utveckling och 

förändring. Ämnet har heller inget eget liv utan den har under åren formats av samhällets 

ideologier och trender. Jag tror att därför att ämnet kommer att se helt annorlunda ut om 100 

år då andra trender med största sannolikhet har satt sina spår i svenska samhället. Mina 

antagande grundas på de olika historiska ideologier som ändå funnits under flera hundra år 

och även det resultat som jag fått fram under denna undersökning. Enligt Lindroth (2011) 

förespråkade Rousseau redan under mitten av 1700 talet om sambandet mellan fysisk aktivitet 

och hälsa. Det intressanta med min undersökning avseende elevers tankar om vad idrott och 

hälsa är att ingen av eleverna har nämnt att det skulle finnas något samband mellan de två 

orden. Alla elever har antingen angett hälsa som det centrala eller den fysiska aktiviteten. 

Sambandet tycker jag är en av de viktigaste delarna i ämnet och lyckas man inte som 

idrottslärare sprida detta budskap till eleverna har man misslyckats med att uppnå syftet med 

ämnet. 

Enligt Skolverkets, (2003) utvärdering visade det sig att de flesta elever var positiva till 

idrottsämnet och ville ha fler idrottstimmar i ämnet. I min undersökning fick jag liknande 

resultat. Det var fler elever på friskolan som endast hade positiva åsikter att säga om ämnet än 

den kommunala skolan. Några procents bortfall på den kommunala skolan kan dock ha 

påverkat detta resultat nämnvärt. Det var även fler andel elever på friskolan som skulle vilja 

införa fler idrottstimmar i skolan.   

Enligt Riksidrottsförbundets, (2007) studie visade det sig att den kommunala skolan hade fler 

elever som var frånvarande än friskolan. Trots att närvaron på samtliga skolor var hög i min 

undersökning så fanns det i en liten skillnad på närvaron där kommunala skolan hade fler 

andel frånvarande elever. Man kan dock inte vara säker på om detta är korrekt då detta 

resultat är baserat på hur eleverna själva upplever sin närvaro och inte någon närvarolista. 



 
 

 40 

Orsaken till frånvaro hos eleverna enligt eleverna själva beror mest på sjukdom på båda 

skolorna. Fler andel elever på den kommunala skolan är frånvarande från lektionerna på 

grund av bristande intresse. Även fast det inte var en stor skara elever på skolorna som var 

frånvarande på grund av bristande intresse så anser jag att det är viktigt att dessa elever inte 

glöms bort utan också motiveras till fysisk aktivitet. Hultgren, (2008) påstår att det finns 

andra sätt att motivera till fysisk aktivitet än bara utöva fysisk aktivitet. Genom att jobba med 

barn och ungdomar genom personlig utveckling kan motivera till fysisk aktivitet med hjälp av 

beteendeförändringar. (ibid.). För att förändra och förbättra persons tankar om fysisk aktivitet 

är det viktigt att förbättra elevernas självförtroende. De personer som har lågt självförtroende 

har svårt att göra bestående förändringar (Folkhälsoinstitutet, 2006) Enligt Lindroth (2011) 

har tankar om personlig utveckling för främjande av fysisk aktivitet funnits med sedan 

rännesansen i och med Juan Luis Vives ideologi och hans tankar om individanpassad 

undervisning.  

Idrottsämnet ska bidra till att eleverna får en bestående intresse för fysisk aktivitet. De ska 

även utveckla sin förmåga att leka, motionera och idrotta själva och tillsammans med andra 

(Skolverket 2009) Jag tolkar detta som att skolidrotten på något sätt ska sträva efter att 

påverka eleverna avseende fysisk aktivitet efter skoltid.  Enligt min undersökning var det få 

elever från båda skolorna som påstod att skolidrotten hade påverkat dem när det kom till deras 

val av fritidssysselsättning. Det var lite fler elever på den kommunala skolan än på friskolan 

som påstod att skolidrotten hade påverkat något.  

Enligt Riksidrottsförbundet, (2009) Får många barn och ungdomar lite fysisk aktivitet utöver 

skolgymnastiken. Enligt min undersökning stämmer inte riktigt detta. De flesta elever i min 

undersökning på både friskolan och den kommunala skolan utför någon typ av fysisk aktivitet 

efter skoltid. Det är endast ett få antal som är inaktiva. Det finns dock en viss skillnad mellan 

skolorna, där friskolan har fler elever som når folkhälsoinstitutets nordiska rekommendation 

för ungdomar på 60 min fysiska aktivitet om dagen. Undersökningen visar trots detta att det 

finns fler elever på friskolan som är inaktiva på fritiden än på den kommunala skolan.  
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5.2.3 Vilka möjligheter finns det till fysisk aktivitet efter skoltid på 

skolorna? 
 

Det finns endast en skola, en friskola, i min undersökning som erbjuder regelbunden fysisk 

aktivitet efter skoltid. Enligt de andra skolorna var bristen på tid och intresse hos elever den 

största orsaken till att fysisk aktivitet efter skoltid inte erbjöds. Brist på intresse från eleverna 

visade sig dock vara idrottslärarnas på den kommunala skolans egna synpunkter då lite mer än 

häften av eleverna som svarat att skolan inte erbjuder fysisk aktivitet efter skolan, svarade att 

de ville att skolan gjorde det. Idrottslärarnas synpunkter angående elevernas brist på intresse 

på friskolan visade sig dock stämma till vis grad, då häften av eleverna på friskolan svarade 

att de aldrig deltog på dessa aktiviteter. En annan anledning till att eleverna på friskolorna inte 

deltog på dessa aktiviteter, enligt idrottslärarna, kunde vara att de flesta hade föreningsidrotter 

efter skolan. 

Enligt Nilsson, (2006) är fritiden en viktig del i barn och ungdomars liv. Det är på fritiden 

man hittar sin identitet hos sig själv och andra, dessutom utvecklar sin personlighet där livet 

ges mening. Jag tycker därför att det är viktigt att skolorna erbjuder fysisk aktivitet efter 

skoltid på skolorna. Eftersom dessa aktiviteter utförs på fritiden är de inte styrda av något 

styrdokument där eleverna ska uppnå vissa krav för att få ett visst betyg. Inte heller finns det 

krav att prestera bättre än någon annan för att få vara med i ett lag som kan vara fallet i en 

idrottsförening. Eleverna får möjlighet att prova på nya aktiviteter i lugn och ro utan några 

som helst press från omvärlden. Detta kan väcka en större nyfikenhet att fortsätta att vara 

fysisk aktiv på egen hand. Det är vid dessa aktiviteter som Idrottslyftet också borde engagerar 

sig i, inte endast värva medlemmar till föreningar. Under idrottslyftet första år 2007-2008 

samarbetade mer än 2000 idrottsföreningar med cirka 4000 grund och gymnasieskolor. 

(Riksidrottsförbundet, 2011) Det borde dock finnas ett bättre samarbete mellan skolan och 

idrottslyftet när det kommer till möjlighet till att prova på fysisk aktivitet efter skoltid som 

inte är bunden till varken skolan eller föreningar.  
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5.3 Metoddiskussion. 

 

5.3.1 Enkät 
 

Jag valde enkät som undersökningsmetod. Denna metod valde jag dels för att så många elever 

i klasserna skulle nås och dels för att alla elever skulle få exakt samma instruktioner och 

frågor. Elevernas mentorstider valde jag som undersökningstillfälle dels för att alla vara 

schemalagda vid ungefär samma tidpunkt på morgonen och dels för att det var en av de 

lektionerna som alla elever var samlade i samma klassrum. När alla undersökningspersoner 

får samma frågor och instruktioner och besvarar dessa under samma tidpunkt kallas det Enligt 

Trost (2007) att undersökningen har en hög standardisering vilket är att föredra vid 

enkätundersökningar för att få en hög reliabilitet. Frågorna i enkäten bestod av båda öppna 

och stängda frågor.  

Enkätfrågorna över lag var enligt min åsikt bra formulerade. Endast ett fåtal bortfall har 

förekommit då elever inte svarat på fråga. Det finns ett antal frågor som skulle kunna 

formuleras annorlunda för att höja validiteten. Fråga 1 skulle jag kunna formulera annorlunda 

genom att ändra till idrott och hälsoämnet istället för endast idrott och hälsa. På fråga 2 skulle 

frågan vara mer korrekt om man satte dit ”hälsa” istället för endast idrott för att undvika att 

eleverna endast tänker på idrott och lämnar hälsa utanför sina tankar. 

Fråga 5 handlade om vad eleverna tyckte bra om skolidrotten och vad de tyckte mindre bra. 

Denna fråga borde ha delats upp i två olika för att som forskare kunna sammanställa svaren på 

ett enklare och noggrannare sätt. Enligt Holme & Solvang (1997) bestäms reliabiliteten av hur 

mätningar utförs och hur noggrann man är när man bearbetar den information man fått fram. 

Fråga 10 tog upp om skolorna som eleverna gick på erbjöd fysisk aktivitet efter skoltid. 

Denna fråga skulle kunna formulerats annorlunda. Resultatet på denna fråga blev olika mellan 

eleverna i samma klass därför hade denna fråga låg validitet. Eftersom syftet med frågan var 

att se om skolorna erbjöd fysisk aktivitet inte om eleverna själva upplevde eller visste om 

skolan gjorde det. Svarar en elev att skolan gjorde det och en annan inte gjorde är det omöjligt 

att avgöra utifrån elevernas svar vad som är korrekt. Istället hade man kunnat fråga eleverna 

om de vet om skolan erbjuder fysisk aktivitet efter skolan. De fasta svarsalternativen kunde 

också ha ändrats. Alternativet ”Ja” kunde ha ändrats till ofta eller alltid. Eftersom de andra 
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svarsalternativen var baserade på omfattning och inte på om de förekom eller inte.  

Fråga 15 var irrelevant för denna undersökning, något som jag upptäckte under 

sammanställningen. Eftersom syftet med undersökningen var att jämföra den kommunala 

skolan och friskolan när det kom till idrott så var det irrelevant vilken slags sysselsättning 

eleverna hade om de inte utförde någon fysisk aktivitet efter skolan.  

5.3.2 Intervju  
 

Den första elev som var klar med enkäten valdes ut för en intervju. Syftet med intervjun var 

att få lite mer levande svar där eleverna med egna ord kunde utveckla vad de menade. Jag 

gjorde ett misstag vid första intervjutillfället och jag valde en plats med mycket oljud. Vilket 

fick eleven att känna sig obekväm. Jag avbröt intervjun och vi flyttade till en lugnare plats för 

att avsluta intervjun. Detta kan ha påverkat svaren lite grann då eleven fortfarande kände sig 

obekväm och inte utvecklade sina svar allt för mycket. Samma frågor som fanns i enkäten 

valdes till intervjuerna då själva syftet med intervjuerna var att eleven skulle få chansen att 

utveckla sina svar. Dock valde jag en blank enkät där eleven på nytt fick svara på frågorna. 

Det hade dock varit bättre att använt elevens enkät och baserat mina frågor utifrån dennes svar 

för att uppfyllt syftet lite bättre. Eleven såg istället uttråkad ut och utvecklade inte sina svar i 

sådan utsträckning som jag hade hoppats. Detta resulterades i att svaren från intervjuerna inte 

togs med i själva undersökningens resultat då jag ansåg att dessa inte bidrog till någonting i 

själva slutrapporten. Däremot hjälpte intervjuerna till att lättare kunna tolka en del av 

elevernas svar ur enkäterna då vissa av svaren kunde vara svåra att sammanställa.  Jag hade 

även intervjuer med idrottslärarna på varje skola. Syftet med dessa intervjuer var att få ett 

lärarperspektiv på ämnet som undersöktes. Enligt Holme & Solvang, (1997) kan man höja 

reliabiliteten genom att använda sig av flera metoder i en undersökning för att mäta samma 

fenomen.   

Intervjuerna med idrottslärarna innehåll 8 stycken öppna frågor (se bilaga 2). Valet av plats 

skedde slumpmässigt genom att idrottslärarna fick välja vart de ville utföra intervjun. Genom 

att platsen där undersökningen skulle utföras valdes slumpmässigt kan reliabilitet påverkats 

negativt. För att en undersökning ska ha hög reliabilitet ska en undersökning inte utsattas för 

slumpinflytelse (Trost 2007) Intervjuerna utfördes under olika tider på dygnet då 

idrottslärarnas schema skildes mycket mellan varandra.  



 
 

 44 

Några av frågorna som ställdes till idrottslärarna borde ha formulerats lite annorlunda. Fråga 4 

handlade om vad eleverna brukar göra på lektionerna. Denna fråga gav idrottslärarna frihet att 

verkligen berätta vad de gjorde under lektionerna. Denna fråga anser jag hade både hög och 

låg validitet. Svaret på frågan var lätt att få.  Däremot tenderade idrottslärarna att sväva iväg 

en del genom att förklara delar som inte hade med frågan att göra som exempelvis vad som 

påverkade valet av innehåll.  

Fråga 5 gav möjlighet att svara Ja eller nej, men också möjlighet att svara vilken specifik 

aktivitet som berörs mest i ämnet. Under denna fråga fick jag dock ställa en följdfråga då 

några av idrottslärarna inte svarade direkt vilken aktivitet de utfördes mest. Därför borde 

frågan varit annorlunda formulerad så att intervjupersonen inte missuppfattar frågan.  

5.4 Egna reflektioner  

 

Tillförlitligheten i min undersökning kan vara värd at diskutera. Jag kan tycka att en del delar 

av undersökningen bidrar till en hög respektive låg tillförlitlighet.  Jag utförde alla 

enkätundersökningar på samma sätt och dessutom samma tid på dygnet. Intervjuerna kan 

dock ha skilt sig lite i tid och i struktur då en del gånger följdfrågor behövdes som 

komplettering. Jag har tolkat elevernas och idrottslärarnas svar utifrån min förståelse av ämnet 

vilket kan har påverkat min objektivitet. Jag har under undersökningens olika delar försökt 

varit objektiv och inte påverkas av mina egna erfarenheter och förförståelse. Det har dock 

varit svårt att komma ifrån då hela idén till mitt arbete baserades på att jag själv jobbar på en 

friskola och på de observationer som jag gjort under VFU och vikarieanställningar. Det är 

svårt att dra generella slutsatser då urvalet är för litet och endast representerar två friskolor 

och en kommunalskola i en mellan stor stad.  

Urvalet är inte representativt då resultatet inte visade tillräckligt stor koppling mellan de två 

friskolorna respektive de två kommunala skolorna. Jag ville genom både enkät som metod 

och intervju ha två perspektiv på området som jag undersökte. En del gånger motsatte sig 

svaren från eleverna och lärarna. Även om frågorna var avsedda att mäta samma sak gjorde 

det att resultatet inte riktigt var tillförlitligt.  

Jag trodde att resultatet skulle visa en stor skillnad mellan den kommunala skolan och 

friskolan avseende idrott och hälsoämnet. Mina egna arbetserfarenheter och de rapporter jag 

läst har påverkat mig en hel del gällande detta ämne. Jag har insett att skillnaderna mellan 
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friskolorna och de kommunala skolorna i min undersökning inte är tillräckligt stora att man 

generellt kan säga att det finns skillnader mellan friskolan och den kommunala skolan 

avseende idrott och hälsa. 

I min undersökning har resurser och tid nämnts som faktorer som gör att idrottsämnet 

begränsas. Har skolan mer resurser betyder detta att de kan anställa mer idrottslärare som i sin 

tur har mindre lektioner och mer tid att planera väl strukturerade lektioner som baseras på 

kursplanen. Undersökningen har även visat att innehållet styrs mycket av hur idrottslärarna 

själv ser och upplever idrottsämnet. Jag tror att en kombination av elevers intresse och 

lärarnas intresse också avgör vad om undervisningen innehåller. Jag tycker dock som jag 

nämnt innan att det är viktigt att man börjar tänka på idrott och hälsa som ett akademiskt 

ämne och inte endast för skoj skull. Idrott och hälsa borde vara det viktigaste ämnet i skolan. 

Idrott och hälsoämnet ger möjlighet till en rad livsnödvändiga moment som man kan ta med 

sig livet ut.  

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning/ Praktisk tillämpning.  
 
Enligt Skolverket (2011) har konkurrensen mellan den kommunala skolan och friskolan har 

ökat det senaste året i och med att fler friskolor utan särskilda inriktningar har införts. Det är 

därför högst relevant att undersökningar där man jämför friskolan och den kommunala skolan 

fortsätter att genomföras.  Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att kolla på hur 

mycket resurser ämnet ges på olika skolor. Hur mycket pengar och resurser behöver 

egentligen ämnet för att nå målen i kursplanen? Det är tydligt att tid och resurser är ett 

problem i dagens läge och bör därför tittas närmare på.  Även fast min undersökning inte kan 

generaliseras till att gälla över hela Sverige, tror jag att det skulle kunna vara en ide att göra 

en mer omfattande undersökning som skulle kunna generaliseras till hela Sverige. Eftersom 

Riksidrottsförbundet redan 2003 fick fram att det finns skillnader i ämnet idrott och hälsa 

borde Skolverket redan gjort en utvärdering för att se om det stämmer. Det kan till och med 

hända att det finns skillnader i andra ämnen mellan skolorna vilket jag tror i så fall skulle 

kunna skapa stora debatter. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

Undersökning om ämnet idrott och hälsa  
 

Hej 

 

Jag är student som gör en undersökning om idrott och hälsa. Jag kommer att undersöka fyra 

olika skolor i Gävle. Två kommunala skolor och två friskolor. Undersökningens syfte är att 

undersöka om det finns några skillnader mellan skolorna när det kommer till ämnet idrott och 

hälsa och elevers attityder till skolidrott och idrott i allmänhet. Givetvis är det frivilligt att 

vara med och era svar kommer att vara anonyma. För att undersökningen ska bli så korrekt 

som möjligt ber jag er att svara så ärligt som möjligt på frågorna. 

 

Med vänliga hälsningar Dubier Persson 

___________________________________________________________________________ 

 
1. Vad är idrott och hälsa för dig?  

(försök att svara så utförligt som möjligt) 

 

....................................................................................................................................................... 

 

…................................................................................................................................................... 

 

2. Hur många timmar i veckan har ni idrott på schemat?   
( ringa in ditt svar) 

 

1-2.gånger i veckan                   2-3 gånger i veckan                     Mer än 3 gånger i veckan 
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3. Hur ofta är du med på skolidrotten?  
(ringa in ditt svar) 

 

Alltid                ofta                ibland                sällan                     aldrig 

 
4. Om du är frånvarande från idrotten vad är det största orsakerna till att du inte 

deltar? ( ringa in ditt svar) 

 
 

Sjuk           Inga kläder.          Inget intresse.      

 

Annan orsak................................................. 

 

 
5  Vad tycker du är bra med skolidrotten och vad är mindre bra? 
 

…................................................................................................................................................... 

 

…................................................................................................................................................... 

 

6. Vad tycker du mest om att göra på idrottslektionerna?  
 

…................................................................................................................................................... 

 

…................................................................................................................................................... 

 
7.Vad tycker du minst om att göra på idrottslektionerna?  
 

.....….............................................................................................................................................. 

 

.....….............................................................................................................................................. 
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8. Skulle du vilja ha mer skolidrott? 
 

Ja.              Nej.           

 
9. Om du svarat JA på förgående fråga, vilka av dessa alternativ skulle du 

föredra för att införa fler idrottstimmar.  
 

 

Längre skoldagar                                        Ta tid från andra ämnen.               

med mer idrottstimmar                 

 

Annat förslag....…..................................................................... 

 

10. Erbjuder din skola någon slags fysisk aktivitet efter skoltid? 
 

 

Ja.           Ibland.          Sällan           Aldrig 

 

 

11. Om din skola erbjuder detta, hur ofta skulle du vara med på dessa 

aktiviteter? 

 
Alltid.         Ibland.          Sällan.       Aldrig 

 

 

12. Om din skola inte erbjuder detta. Skulle du vilja att din skola gjorde det? 
 

 Ja.               Nej.       
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13. Vilken typ av fysisk aktivitet som skolan eventuellt arrangerar skulle du 

kunna tänka dig att delta i? 

 

................................................................................................................. 

 
14. Är du fysisk aktiv på fritiden?   
(Ringa in ditt svar) 
 

Nej                 

 

Ja. 1-2 gånger/veckan.     

 

Ja 3-4 gånger/ vecka         

 

Ja 5-6 gånger/ veckan.    

      

7 eller mer 

 

 

15. Om nej, vad gör du på fritiden? 
 

...….…...................................................................….…...................................................... 

 

 

16. Tror du att skolidrotten har påverkat dig när det gäller ditt val av 

fritidssysselsättning? 

 
Ja.                           Nej 
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17. Om ja, på vilket sätt? ( positivt eller negativt)  
 

...…..............................................................…........................................................... 

 

18. Om nej, vad tror du har påverkat dig när det gäller ditt val av sysselsättning?  
...…..............................................................…........................................................... 

 

 
Tack för att du deltagit 

Med vänliga hälsningar Dubier Persson 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor för idrottslärare. 
 

1. Hur många tillfällen har ni idrott och hälsa i schemat per vecka? 

 

2. Hur anser du att närvaron är hos eleverna? 

 

3. Hur anser du att attityderna är hos eleverna? 

 

4. Vad brukar ni göra å lektionerna? 

 

5. Är det något speciellt område nu berör mer än något annat? 

 

6. Är det något du skulle vilja förbättra när det gäller idrottsämnet? 

 

7. Erbjuder er skola någon typ av fysisk aktivitet efter skoltid? 

 

8. Om nej, vad är anledningen till att det inte erbjuds? 
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Bilaga 3 
     

Brev till föräldrar. 
 

Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning 

inom ramen för ett examensarbete vid lärarutbildningen vid 

Gävle högskola 

 
Jag är student som utbildar mig till idrottslärare vid Gävle Högskola. Jag skall nu skriva den 

avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är mitt examensarbete och som ger mig min 

lärarbehörighet inom idrott och hälsa. Arbetet motsvarar 20 veckors heltidsstudier och skall 

vara klart i December detta år. Examensarbetets syfte är att jämföra om det finns några 

skillnader inom idrott och hälsa ämnet mellan friskolorna och de kommunala skolorna. De 

viktigaste frågorna jag behöver få svar på är innehåll och antal tillfällen som ämnet erbjuder 

och dessutom vilka attityder elever har till ämnet på de olika skolorna.. För att kunna besvara 

dessa frågor behöver jag samla in material genom intervju och frågeenkät med elever i en 

klass i årskurs 9. 

 

På er skola kommer undersökningen att genomföras under perioden V 35-45. Vi vill med 

detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den 

observation/intervju/frågeenkät/annat som ingår i examensarbetet. Alla elever kommer att 

garanteras anonymitet. De skolor/enheter/klasser som finns med i undersökningen kommer 

inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I 

enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten 

att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet 

behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller 

bearbetning. Vad vi behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta 

brev och så snart som möjligt skickar det med eleven tillbaka till skolan så att ansvarig lärare 

kan samla in svaret vid tillfälle. Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 
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O Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

O Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen  

 

Datum ..................................................... 

 

..............................................................   .................................................  

vårdnadshavares underskrift/er   elevens namn 

 

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser eller telefonnummer: 

Med vänliga hälsningar Dubier Persson. 0763-691776 

Handledare för undersökningen är Tore Lennartsson  

Kursansvarig lärare är Eva Kellner, universitetslektor, Gävle högskola 026-648750 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


