
1 
 

 

 

 
  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete i 

didaktik relaterat till 

ämnesområdet Idrott 

och hälsa 15 hp 

 

Hälsa för livet 
En studie om gymnasieelevers 

kunskaper om de positiva effekterna 

av konditionsträning 

Kim Bellander 

Jesper Kristoffersson 

Handledare: Kristina Ahlberg 

Examinator: Pia-Maria Ivarsson 

Rapport nr: 2015vt01727  



2 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers kunskaper om det psykologiska samt 

fysiologiska effekterna av konditionsträning. Elevernas kunskaper analyserades utifrån vilken 

primär kunskapskälla eleverna uppger de har fått kunskaperna ifrån samt vilket kön de tillhör. 

Studien har använt sig enkät för insamling av empiri, där frågorna var standardiserade 

kunskapsfrågor. Enkätstudien genomfördes på gymnasieelever i årskus 3 som genomgått kursen 

Idrott och hälsa 1. 92 av 93 enkäter samlades in och analyserades i SPSS och Microsoft Excel. 

Studien utgår från begreppet hälsolitteracitet och resultatet har analyserats utifrån en 

modifierad teoretisk modell som tagit sin utgångspunkt ur Paakkari och Paakkari 

hälsolitteracitetsmodell för skolan. I resultatet framgår även att de tjejer som deltog i studien hade 

en marginellt högre korrekt svarsfrekvens än de killar som deltog. Vidare har eleverna 

grundläggande kunskaper inom effekterna av konditionsträning men har fallit för en rad myter 

som florerar angående träning. Det är framförallt de elever som uppgett någon form av 

mediekälla som visar på en låg kunskapsnivå.  

Av resultatet att döma har de flesta eleverna som deltagit i studien grundläggande kunskaper 

men många saknar en kritisk medvetenhet kring hälsobudskap.  

 

Nyckelord: Pedagogik, Gymnasium, Enkät, Hälsa, Hälsolitteracitet, Källkritik  
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1 Inledning 

För de flesta av oss kommer vår egen hälsa högt upp när vi får ranka vad som är nyckeln till ett 

rikt liv. Vi ställs ständigt inför beslut som på ett eller annat sätt påverkar vår hälsa. Det kan vara 

allt från att välja vad dagens middag skall bestå av till att prioritera ett träningspass framför ett tv-

program. Med andra ord är hälsan någonting som majoriteten tycker är ytterst viktigt. Emellertid 

är det i dagens stora och ofta motsägelsefulla informationsflöde inte alltid helt lätt att veta vilken 

information som är korrekt. Vidare ska den enskilde individen kunna anpassa och tillämpa denna 

information. Det ställer alltså höga krav på att den enskilde individen för det första kan förstå 

förmedlad information rörande hälsa, för att för det andra kunna anpassa den till sin egen 

situation och sedan slutligen tillämpa den aktivt. I dagens samhälle har människor en alltför 

stillasittande livsstil. En människas vanor etableras under barn- och ungdomsåren, vilket 

resulterar i att skolan har ett stort ansvar i att eleverna utvecklar kunskaper kring livsstilens 

betydelse för hälsan. 

Redan i Lgy 70 stod det klart att elever som undervisas i ämnet Idrott skall få förståelse för 

regelbunden fysisk träning och levnadsvanor som ett medel att främja hälsa och välbefinnande. 

Förståelsen för regelbunden fysisk aktivitet har levt kvar sedan dess och i dagens Gy 11 kan vi i 

ämnets syfte hitta att eleverna skall få undervisning som leder till att "eleverna utvecklar kunskaper om 

hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och 

inaktivitet".1 Detta är exempel på vad ämnet idrott och hälsa historiskt ska ha erbjudit samt vad 

det idag ska lära ut till eleverna.  

Men hur stor del av ämnet har dedikerats åt att eleverna faktiskt lär sig om livsstilens betydelse 

och vilka konsekvenser livsstilen har för individen? Utifrån våra egna erfarenheter från 

idrottsämnet i grundskola och gymnasium så har ämnet präglats av mycket fysisk aktivitet, 

speciellt olika bollspel och lekar. Vidare har det sällan kopplats till någonting konkret och explicit 

kunskapsmål, utan det huvudsakliga syftet har varit aktiviteten i sig. Nu tyckte vi båda att fysisk 

aktivitet, framförallt bollspel och konditionsträning, var det roligaste som fanns. Vi deltog därför 

ytterst aktivt under idrottslektionerna och intresset för fysisk aktivitet har följt med oss upp i 

vuxen ålder. Men hur var det för våra klasskamrater som inte delade detta intresse? De som aldrig 

ens deltog på idrottslektionerna om det var bollspel? Vilka kunskaper fick de med sig för 

framtiden?  

                                                 

1 Gy11, 2011, s. 83 



7 
 

Vår förhoppning är att idrottsundervisningen har förändrats från att enbart fokusera på den 

fysiska aktiviteten till att eleverna efter avslutad kurs verkligen får med sig kunskaper om vad som 

sker i kroppen vid regelbunden fysisk aktivitet, både fysiologiskt och psykologiskt sett. Med andra 

ord att eleverna får med sig den nödvändiga upplysningen om vad som sker i kroppen vid en 

alltför stillasittande livsstil, och att de vet vilka hälsovinster regelbunden fysisk aktivitet ger. 

Dessa tankar väcktes hos oss när vi började studera Idrott och hälsa på Uppsala Universitet 

och för första gången egentligen förstod vikten av att vara fysiskt aktiv för att kunna leva ett långt 

och friskt liv. I ett samhälle där vardagen går en allt mer stillasittande framtid till mötes, har 

idrottslärarna en stor och tung uppgift framför sig för att få våra kommande generationer att 

anamma en mer aktiv fritid. Detta med syfte att förhindra att sjukdomar, såväl fysiska som 

psykiska, som har samband med en stillasittande livsstil ökar.  
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2 Bakgrund 

Från det att den första människan tog sina första steg på jorden har förmågan att kunna röra sig 

varit absolut avgörande för överlevnad. Att fly från faror och att jaga sin mat har varit nycklar till 

att vår art har kunnat utvecklas. Men under de senaste hundra åren har människan applicerat en 

avsevärt lugnare livsstil. Allt eftersom samhället förändras, där allt fler flyttar in till storstäder och 

landsorterna utarmas, så blir människan allt mer beroende av motoriserad transport. Den 

vardagliga spontanmotionen får ett allt mindre utrymme i vår livsstil.2 Det nya moderna samhället 

har bidragit till att energiförbrukningen stadigt har minskat hos människor i Nordamerika och 

Europa, där uppemot 30 procent av befolkningen betraktas som stillasittande. Forskningen har 

kunnat bevisa att denna livsstil hänger samman med flera olika sjukdomar, både hjärtrelaterade 

och cancerrelaterade.3  

Men det är inte bara vår fysiska hälsa som blir allt sämre. Inom forskningsfältet diskuteras hur 

kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa, så som depression och ångest, ser ut. I 

dagens skola lider många elever av både depression och ångest och det har skett en ökning under 

det senaste decenniet.4 Huruvida detta har något samband med den ökade graden av inaktivitet är 

intressant. Än mer intressant är det huruvida en ökad kunskap om vilka effekter fysisk aktivitet 

har på den psykiska hälsan kan motivera fler ungdomar att anamma en mer aktiv livsstil. 

Gunnar Ågren, generaldirektör för Statens Folkhälsoinstitut, framhåller att den byggda miljön 

i vårt samhälle påverkar vår fysiska aktivitet och att dagens utformning inte uppmuntrar till fysisk 

aktivitet. Situationen är snarare den motsatta, att den byggda miljön ofta uppmuntrar till en 

stillasittande livsstil och motverkar fysisk aktivitet.5 Den byggda miljön kan handla om både 

tillgången till grönområden och parker samt hur trygga områdena upplevs. Många föräldrar 

känner sig också oroliga över trygghetsaspekten i olika områden, och begränsar framförallt 

barnens fria lek utomhus.6 Dessa båda aspekter, tillgången till grönområden och föräldrars oro, 

påverkar därför starkt barns och ungas förutsättningar till fysisk aktivitet, då de motverkar den 

spontana fysiska aktiviteten. Mot bakgrund av detta finns en oro för att barn och ungdomar blir 

                                                 

2 Faskunger, 2007 s. 36 
3 http:/w ww.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/2/Langre_liv_battre_halsa.pdf#page=89 
4 SOU 2006:77, s. 13 
5 Faskunger, 2007, s. 6 
6 Faskunger, 2007, s. 9; Berg, 2008, s. 152 
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allt mindre fysiskt aktiva, vilket kan leda till hälsoproblem under uppväxten och även upp i vuxen 

ålder.7 

Utöver förutsättningarna som erbjuds av den byggda miljön konkurrerar den fysiska 

aktiviteten med många andra fritidsintressen för barn och ungdomar, där tekniken har visat sig 

vara det största konkurrerande intresset.8 Enligt Findahl & Zimic finns det ett Internet-beroende 

i dagens samhälle och nästan alla barn har idag tillgång till Internet i hemmet.9 För de sena 

tonåren, 15-18 år, används Internet främst för att söka information.10 Följaktligen har Internet 

blivit en av våra största och vanligaste källor för kunskapsinhämtning.11 Även om det finns många 

fördelar med att få tusentals träffar på en sökning finns det stora nackdelar med att det inte finns 

någon auktoritet att luta sig mot för att säkerställa trovärdigheten på informationen.12 Detta höjer 

frågan om vilken kunskap ungdomar tar till sig när de själva söker information om träning och 

fysisk aktivitet på Internet, eftersom felaktiga uppgifter sprids lika snabbt och lätt som korrekta.13  

Mot en liknande bakgrund belyser Mårtensson & Hensing vid Sahlgrenska akademin vid 

Göteborgs universitet vikten av att en individ själv kan söka information om hälsofrågor som 

främjar och vidmakthåller god hälsa. De använder sig av begreppet hälsolitteracitet för att 

beskriva denna förmåga.14 De framhåller vidare att brister i en individs förmåga att avgöra om 

den funna informationen är korrekt och tillförlitlig kan leda till negativa hälsoeffekter och 

påverkar individens möjligheter att göra informerade val gällande sin hälsa och livsstil.15 Mot 

bakgrund av detta yrkar Skolverket på att skolan ska förbereda eleverna för Internets verklighet 

och utveckla deras förmåga att sålla och välja ut rätt information i detta stora informationsflöde.16 

Då skolämnet Idrott och hälsa, samt sjukvården, allt mer har anammat ett salutogent tänk så 

har vi i vår uppsats valt att utgå ifrån det. Att använda oss av ett patogent perspektiv där fokus 

läggs på det sjuka och onormala kändes föråldrat och rimmade inte särskilt väl med 

gymnasieskolans uppdrag. Man letar där efter brister och sätter sedan in åtgärder för att släcka 

elden.17 I kritiken mot detta perspektiv skapades det salutogena, där fokus ligger på hälsa. Det är 

inte bara fysisk hälsa som väger in här utan även psykisk hälsa samt sociala faktorer, där dessa tre 

hörnbitar tillsammans bildar en hälsoöversikt. Fokus läggs på vad som bevarar och utvecklar 

                                                 

7 Berg, 2008, s. 152 
8 Apitzsch, 2007, s. 7 
9 Findahl & Zimic, 2008, s. 6-7 
10 ibid., s. 15 
11 Leth & Thurén, 2000, s. 10 
12 ibid. 
13 ibid., s. 16 
14 Mårtensson & Hensing, 2009, s. 6; 8 
15 ibid., s. 8 
16 Skolverket, 1996, s. 2 
17 Quennerstedt, 2006, s. 47 
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hälsan.18 Det var det salutogena perspektivet som låg till grund för vårt syfte och våra 

frågeställningar där vi lägger fokus på frågor som kan ses på ur detta perspektiv. Att ha kunskaper 

om vad konditionsträning har för effekter för att bevara hälsan samt att utveckla den.  

Trots att det inom sjukvården, via flera organisationer och av media uppmärksammas att den 

stillasittande vardagen är en hälsorisk så pekar fortfarande trenden på att allt fler hamnar i just 

den levnadsstilen. Vad gör då skolan för att förhindra denna negativa trend? Det diskuteras att 

skolbaserade interventioner, såsom förstärkt hälsoupplysning, har positiv effekt på barns och 

ungdomars fysiska aktivitet.19 Vidare har det påvisats att en utveckling av skolämnet Idrott och 

hälsa genom en ökad satsning på bl.a. hälsoundervisning leder till 5-25 % ökad fysisk aktivitet 

under idrottslektionerna och att detta i vissa fall även kan sträcka sig till fritiden.20 Detta till trots 

finns det tendenser i dagens skola att skära ner på antalet lektionstimmar i idrott och hälsa.21 I 

takt med att idrottslektionerna minskat i tid har det setts ett samband med att den totala 

aktiviteten hos ungdomar gått ner, vilket visat sig främst påverka de som är mest inaktiva.22 Att få 

med sig verktyg för ett livslångt lärande är en viktig del utav gymnasieskolans uppdrag.23 Eleverna 

som har fullföljt kursen Idrott och hälsa 1 bör ha med sig kunskaper om hur deras livsstil 

påverkar deras allmänhälsa och det i sig kan fungera som ett motivationsverktyg för resten av 

livet.  

Fördelarna av fysisk aktivitet är stora och kan i längden rädda många människors liv. Får de 

elever som genomgår gymnasiet med sig de verktyg som de behöver för att förstå att med ett 

aktivt liv får du en mängd fördelar av såväl fysisk som psykisk dignitet? Med denna bakgrund i 

beaktande finner vi det relevant att undersöka vilka kunskaper elever i årskurs 3, som har avslutat 

kursen Idrott och hälsa 1, har för kunskaper angående positiva fysiologiska samt psykologiska 

effekter av konditionsträning.  

                                                 

18 ibid., s 50 
19 Leijon et al, 2008, s. 57 
20 ibid. 
21 Quennerstedt, 2007, s. 13 
22 Raustorp, 2005, s. 20-21 
23 Gy11, 2011, s. 7 
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Med denna studie avser vi undersöka vilka kunskaper gymnasieelever i årskurs 3 besitter gällande 

de positiva fysiologiska samt psykologiska effekterna av konditionsträning.  

3.2 Frågeställningar 

1. Vilka kunskaper besitter gymnasieelever i årskurs 3 om de positiva fysiologiska effekterna 

av konditionsträning? 

2. Vilka kunskaper besitter gymnasieelever i årskurs 3 om de positiva psykologiska 

effekterna av konditionsträning? 

3. Från vilka källor har de fått sina kunskaper? 

4. Finns det skillnader i kunskaper mellan könen? 
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4 Litteraturöversikt 

Följande avsnitt ger inledningsvis en överblick över tidigare forskning inom forskningsfältet. 

Därefter behandlas Idrott och hälsa som ämne på gymnasiet, där dess kursplan, läromedel, 

innehåll och bedömning belyses. Slutligen tas både de positiva fysiologiska och psykologiska 

effekterna av konditionsträning upp, då studiens enkätfrågor till stor del bygger på dessa fakta.  

4.1 Tidigare forskning 

Vad gäller tidigare forskning inom liknande fält som vår studie är den knapphändig. Då den nya 

läroplanen har funnits i endast fyra år, och det är den som vår studie utgår ifrån, blir det svårt att 

finna relevant forskning. Men Jan-Eric Ekberg behandlar ämnet i sin avhandling från 2009 där 

han ser på vilka kunskaper som är värda att förmedla i Idrott och hälsa i årskurs 9. Resultatet av 

avhandlingen visar att rörelseglädjen är det som många lärare vill lyfta och få eleverna att ta med 

sig till framtida utmaningar. När det gäller förståelse mellan fysisk aktivitet och sin hälsa anser 

Ekberg att det ligger på en låg grad av försåelse med enkla begrepp. Mikael Quennerstedts 

avhandling från 2006 Att lära sig hälsa är den som kanske ligger närmast vår egen studie. 

Avhandlingen tar upp hur hälsa används i ämnet Idrott och hälsa och hur begreppet kan 

identifieras i olika styrdokument samt hur eleverna får med sig kunskaper från undervisningen 

som de använder i framtiden för att hantera och behärska sin hälsa. Han framhåller i 

slutdiskussionen att hälsa är en positiv bieffekt av undervisningen och att det är något som 

kommer med ett aktivt deltagande i idrottsundervisningen. Ytterligare en faktor är 

konditionsträning, då det kan bidra till att en individ undviker att hamna i en stillasittande livsstil. 

Quennerstedt slår dessutom fast att det överlag är ganska få studier, både nationellt och 

internationellt, som analyserar och diskuterar innehållsfrågor i idrottsämnet. Slutligen ställer han 

sig frågande till vilken uppgift ämnet har och ska ta på sig angående hälsa. Är det att eleverna lär 

sig om hälsa som en bieffekt av rörelse under lektionerna eller ska ämnets fokus vara 

kunskapskvaliteter och lärande?24 Forskningen har länge fokuserat på hur ämnet har utvecklats 

genom åren och hur det följt samhällets strukturer. Men på senare tid har allt mer forskning 

kommit att handla om hur ämnets framtid kommer att se ut, då ämnet står inför svåra val. Valen 

som diskuteras är huruvida ämnet kommer finnas för att erbjuda rörelse för stunden, och kanske 

den enda rörelsen som vissa elever får under veckan, eller om det kommer bli mer ett 

                                                 

24 Quennerstedt, 2006, s. 255 
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kunskapsämne som erbjuder kunskaper och verktyg för ett långt och hälsosamt liv. Thomas 

Johansson och Philip Lalander, som inriktar sin forskning mer mot ungdomsgrupper och 

ungdomskulturer, skriver att det nya moderna samhället genom olika medier via internet skickar 

signaler till ungdomar att skönhet och en vältränad kropp tyder på lycka och en förutsättning till 

ett bra liv.25 

4.2 Idrott och hälsa som ämne på gymnasiet 

Under följande delavsnitt kommer kursen Idrott och hälsa 1 att behandlas i ljuset av den senaste 

läroplanen för gymnasiet, de läromedel som finns att tillgå samt hur det ser ut i den reella 

idrottsundervisningen gällande innehåll och bedömning. 

4.2.1 Gy 11: Läroplanen för gymnasiet 

Som ett intro till ämnet tar läroplanen upp att motion i olika former har stor betydelse för 

personers enskilda hälsa samt landets folkhälsa samt att eleverna ska förstå betydelsen av 

rörelseaktivitet och dess samband med välbefinnande.26  Det blir tydligt att genom att läsa ämnet 

idrott och hälsa ska eleverna få med sig kunskaper som bidrar till att förbättra folkhälsan. Det blir 

än mer tydligt i ämnets syfte. Där lyfts punkter som att eleverna ska utveckla en förmåga att 

genomföra samt värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska dessutom ha kunskaper om hur 

kroppen fungerar i arbete, hur betydelsefull deras livsstil blir. Vilka är konsekvenserna av en aktiv 

livsstil samt konsekvenserna av en inaktiv livsstil. Idrottslektionerna skall behandla erfarenheterna 

av fysiska aktiviteter och relateras till fakta och teori.27 Det blir återigen tydligt att eleverna skall få 

med sig kunskaper som de under resterande del av sina liv kan använda sig av för att leva ett 

hälsosamt liv. I kursplanens centrala innehåll uttrycks detta genom "Den fysiska aktivitetens och 

livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa"28 samt "Träningsmetoder och deras effekter, till exempel 

konditions- koordinationsträning"29. Med ovanstående centrala innehåll i beaktande är det tydligt att 

Skolverket anser att det är av största vikt att ungdomar som genomgått gymnasiet skall ha 

kunskaper om hur ens egen livsstil hänger ihop med folkhälsan.  

                                                 

25 Lalander & Johansson, 2007, s. 223-225 
26 Gy11, 2011, s. 83 
27 ibid., s. 83 
28 ibid., s. 84 
29 ibid.  
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4.2.2 Läromedel för Idrott och hälsa 

Ovanstående resonemang kring ämnets syfte utifrån kursplanen leder diskussionen in på de 

läromedel som finns tillgängligt för ämnet. Utbudet av läromedel direkt kopplade till ämnet Idrott 

och hälsa är skralt, framförallt kurslitteratur skapade utifrån den nya läroplanen Gy11. Den enda 

bok som fanns tillgänglig att låna på biblioteket till Gy11 var boken Idrott och hälsa 1 & 2. Boken 

tar upp grundläggande fakta om kroppens olika funktioner och olika effekter av motion. Vikten i 

boken ligger på fysiologiska effekter av motion och nämner endast kortfattat hur psyket reagerar 

vid träning. Då fysiologiska effekter blir behandlade på ett helt kapitel så får psykologiska effekter 

endast en sidas utrymme i boken. I de lite äldre böckerna som är utformade för den gamla 

läroplanen är strukturen den samma: fysiologiska effekter får ett stort utrymme och vikten att 

röra sig för att kroppen anpassar sig utifrån levnadsvalen får stort utrymme, medan det ofta går 

att läsa att man blir glad av träning och inte så mycket mer.  

4.2.3 Idrottsundervisningens innehåll 

Med ovanstående diskussioner om ämnets syfte och vilka läromedel som finns tillgängliga för 

idrottslärarna, blir det intressant att belysa hur idrottsundervisningens innehåll ser ut. Från 1992 

har Idrott och hälsa fått en ökad tyngdpunkt på hälsofrågor30. Vidare, som påvisats ovan, 

influeras kursplanen i Gy11 starkt av ett hälsoperspektiv. Ändock visar den senast utförda 

nationella utvärderingen av grundskolan att det är ett starkt fokus på fysisk aktivitet på 

lektionerna31, vilket är en trolig anledning till att det är det enda ämne som i huvudsak fått 

positiva omdömen av eleverna i den nationella utvärderingen.32 Emellertid finns ett ytterst litet 

fokus på diskussioner och reflektioner över hälsa och livsstil i undervisningen,33 även då 

kursplanen för egentligen bara har ett enda mätbart kunskapskrav som behandlar den fysiska 

aktiviteten.34 Med andra ord har det hälsoperspektiv ämnet utgår ifrån inte haft stort genomslag i 

den reella undervisningen.35 Även Larsson et al påvisar detta, genom att i sin studie belysa att 

bollspel och bollekar har en dominerande roll i ämnet över exempelvis friluftsliv och simning.36 

Vidare belyser Larsson et al att bollspel, som de anser vara mansdominerat, ger pojkar och flickor 

olika villkor i idrottsundervisningen och att den därför premierar pojkar.37 Ytterligare en grupp 

                                                 

30 Skolverket, 2005, s. 113 
31 ibid., s. 113; 51 
32 ibid., s. 131; 113 
33 ibid., s. 113; 51 
34 Gy11, 2011, s. 86 
35 Skolverket, 2005, s. 52 
36 Larsson, Fagrell & Redelius, 2005, s. 11 
37 ibid., s. 10; 19 
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som anses premieras av det dominerande bollspelet är de elever som på fritiden är 

föreningsaktiva, vilket visar på att inflytandet av idrottsrörelsen är stort i skolans 

idrottsundervisning.38 Utifrån detta resonemang är det i förhållande till ett visst innehåll som en 

grupp framstår som starkare eller bättre.39 

4.2.4 Betyg och bedömning i Idrott och hälsa 

Slutligen knyts säcken kring idrottsundervisningen åt med betyg och bedömning. Utifrån det 

betygssystem vi har idag så ska elevernas prestationer bedömas i förhållande till i förväg 

preciserade mål, vilka utgörs av kursplanens kunskapskrav.40 Dock visar den senaste nationella 

utvärderingen av grundskolan att idrottslärarna ser kursplanens formuleringar som otydliga och 

öppna för olika tolkningar.41 Utvärderingen visar även på att 25 % av eleverna upplever lärarnas 

betygssättning som orättvis42, vilket ges belägg i det att elever kan få det högsta betyget trots att 

de inte uppnått kraven för godkänt, exempelvis att kunna simma.43 Även för hälsoaspekten ses en 

bristande måluppfyllelse, vilket står i stark kontrast till måluppfyllelse för ämnet som helhet.44 

Vidare visar utvärderingen på att Idrott och hälsa är det ämne i skolan där eleverna uppger att de 

fått det mesta av sina kunskaper någon annanstans ifrån45, att betyg tenderas delas ut på barns 

fritidsintressen46 samt att en stor del av bedömningen grundar sig i hur väl eleverna presterar i 

form av idrottsresultat.47 Ytterligare en anmärkningsvärd betygsaspekt är att Idrott och hälsa är 

det enda ämne där pojkar har ett högre betygssnitt än flickor48, vilket blev tydligt när flickors 

betyg sjönk avsevärt i och med den samundervisning som uppmuntrats i Lgr80.49 Med andra ord 

föreligger en inkonsekvens mellan målen med undervisningen, vilka kunskaper som anses viktiga 

och hur bedömningen sker i praktiken för ämnet Idrott och hälsa.50 

                                                 

38 Skolverket, 2005, s. 113; 51-52 
39 Larsson, Fagrell & Redelius, 2005, s. 10 
40 Larsson, Fagrell & Redelius, 2005, s. 13 
41 ibid., s. 14 
42 Skolverket, 2005, s. 120; 51-52; 98 
43 ibid., s. 51-52 
44 ibid., s. 125-126 
45 ibid., s. 56; 79-80 
46 ibid., s. 56 
47 Larsson, Fagrell & Redelius, 2005, s. 19 
48 Larsson, Fagrell & Redelius, 2005, s. 4; 14; Skolverket, 2005, s. 113; 51-52 
49 Skolöverstyrelsen, 1980, s. 90 
50 Larsson, Fagrell & Redelius, 2005, s. 19 
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4.3 Positiva effekter av konditionsträning  

Under följande delavsnitt lyfts de positiva effekter som konditionsträning har på en individ, både 

fysiologiskt och psykologiskt. 

4.3.1 Positiva fysiologiska effekter av konditionsträning 

Effekterna av aerob träning, det vill säga den form av träning då musklerna använder sig av syre 

för att generera energi, är många och för med sig stora direkt mätbara positiva effekter. Ser vi till 

ett av kroppens viktigaste organ, hjärtat, är effekterna stora och i många fall mätbara. Man får 

med regelbunden konditionsträning en förändring på vilopulsen som kan sjunka med 5-20 slag 

per minut. En låg vilopuls är bra för kroppen då hjärtat får chans till återhämtning och 

uppbyggnad. Samtidigt blir hjärtat en mer effektiv muskel då ett tränat hjärta blir bättre på att 

pumpa en större mängd blod vid varje slag.51 Man har även kunnat konstatera att regelbunden 

konditionsträning sänker blodtrycket mer än vad en enskild blodtrycksmedicin gör.52 Under de 

senaste femton åren har forskare dessutom kartlagt vad som händer med blodkärlens utformning. 

Tidigare trodde forskare att kärlen var passiva och inte ändrades nämnvärt när man tränade. Men 

det har visats att med träning förändras kärlens struktur samt funktion och i de större arteriolerna 

ökar den inre volymen.53  

Även för blodet har träning en rad olika effekter, bland annat så ökar volymen av blod vid 

träning. Blodet kan delas in i två delar; blodplasma, som till största del är vatten, och 

blodkroppar, som transporterar syre samt håller oss friska. Både blodets plasma samt 

blodkropparna ökar och gemensamt kan det öka blodets volym med upp till 15 procent och i 

enstaka fall mer än så. Den ökade blodvolymen har effekt på hjärtat då det bidrar till en ökad 

slagvolym och sänkt hjärtfrekvens.54 

Utöver detta har träningen en påverkan på kroppens blodfetter, som om de är dåliga är en av 

de största riskerna till hjärt- och kärlsjukdomar. Vid aerobt arbete så ökar nivån av ett specifikt 

kolesterol (HDL-kolesterol) som hjälper kroppen med att dra ut det elaka kolesterolet ur 

vävnader och transporterar det till levern för utsöndring.55  

En tydlig effekt av konditionsträning är att man får bättre kondition, det innebär att kroppen 

framförallt lungor samt hjärta blir bättre på att tillgodose muskulaturen med syre.56 

                                                 

51 Henriksson & Sundberg, 2008, s. 15 
52 Henriksson & Sundberg, 2015, s. 15 
53 Henriksson & Sundberg, 2008., s. 22 
54 ibid., s. 19 
55 ibid., s. 19-20 
56 NE.se 2015-04-27 
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Ju mer vältränad en person är, alltså desto bättre kondition en person har, desto effektivare 

blir kroppen på att använda fettdepåerna som energikälla. Fettdepåerna är betydligt större än 

kroppens kolhydratdepåer och en vältränad person kan därför arbeta på en högre belastning 

under en längre tid.57 Slutligen bör den fysiska aktivitetens påverkan på skelettet nämnas, då 

forskning säger att intensiv träning i ungdomsåren stärker skelettet.58     

4.3.2 Positiva psykologiska effekter av konditionsträning 

Utöver de fysiologiska effekterna påverkas kroppen även psykologiskt av konditionsträning. 

Emellertid har störst fokus legat på de fysiologiska effekterna av fysisk aktivitet, med ett avsevärt 

lägre fokus på de psykologiska effekterna.59 Detta trots att WHO år 2000 rankade 

depressionssjukdom som det fjärde största hälsoproblemet i världen.60  

Det har genomförts flertalet studier med fysisk aktivitet som behandling på personer som lider 

av depression och ångest, men det finns få långtidsstudier.61 På grund av detta finns det snarare 

flertalet framförda hypoteser av vilka effekter fysisk aktivitet har på psykisk ohälsa än klara 

vetenskapliga belägg. En av de mest populära hypoteserna har att göra med en förändring av ett 

beteende, där beteendet hos en person med depression ofta är präglat av passivitet och 

tillbakadragenhet.62 En förändring av detta beteendemönster genom fysisk aktivitet har visat sig 

öka individens positiva tankar och känslor samt leda till ett ökat självförtroende.63 En annan 

populär hypotes är att fysisk aktivitet bidrar till en ökad halt av endorfiner, vilka är kroppens egna 

morfiner. 64 Det har även påvisats att rekommendationen för motion om 30 minuter måttlig 

fysisk aktivitet om dagen är lika effektiv för mild till måttlig depression som terapi är65 och Stroth 

et al belyser att personer med depressionssymptom visade stor förbättring med fysisk aktivitet. 

Dock är detta främst tydligt i högre åldrar än i tonåren.66  

Vidare har ungdomstiden beskrivits som en stormig och stressig period och ses som en av de 

svåraste tiderna i en persons liv.67 Nationella studier på svenska ungdomar visar på en dramatisk 

ökning i stress och stress-relaterade hälsoproblem.68 Inom forskning om de effekter fysisk 

                                                 

57 Henriksson & Sundberg, 2008, s. 16 
58 Henriksson & Sundberg, 2015, s. 22 
59 Fox et al, 2000, s. 1-2 
60 Kjellman et al, 2008, s. 281 
61 Kjellman et al, 2008, s. 281 
62 ibid., s. 286 
63 Kjellman et al, 2008, s. 287; Stroth et al, 2009, s. 238 
64 Kjellman et al, 2008, s. 286-287 
65 Dunn et al, 2005, s. 6 
66 Stroth et al, 2009, s. 224 
67 Arnett, 1999, s. 317 
68 SOU 2006:77, s. 13 
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aktivitet har på individer så har det gjorts kopplingar mellan fysisk aktivitet och stress.69 Stress 

som begrepp är mångtydigt och behandlar flertalet olika aspekter, men en definition som getts är 

att stress är ett ”tillstånd av ökad psykologisk, fysiologisk och beteendemässig beredskap”.70 Utifrån denna 

definition är fysisk aktivitet en stressor71 som gör att kroppen utsöndrar stresshormoner, såsom 

noradrenalin och adrenalin.72 Emellertid är våra stressfysiologiska system anpassade att klara av 

denna form av kortvariga stress. Det är när stressexponeringen blir långvarig och påfrestningen 

för stor för att kroppen ska hinna återhämta sig ordentligt som risken för sjukdom uppstår.73 Det 

finns bevisad effekt att regelbunden fysisk aktivitet har effekt på sjukdomstillstånd där stress är 

orsaken.74 

Slutligen gällande vilka effekter konditionsträning har på en individs humör så visar 

forskningslitteraturen på att det sker omedelbara effekter på humöret.75 För majoriteten av de 

studier som genomförts sker någon form av förbättrat humör av konditionsträning och även 

minskad oro.76 Dock har studier även pekat på situationer som genererar negativa känslor efter 

konditionsträning, där ett exempel är högintensiva pass för nybörjare.77 

 

                                                 

69 Jonsdottir & Ursin, 2008, s. 571; Stroth et al, 2009, s. 224 
70 Jonsdottir & Ursin, 2008, s. 571 
71 ibid., s. 574 
72 Stein & Motta, 1992, s. 80 
73 Jonsdottir & Ursin, 2008, s. 572 
74 Jonsdottir & Ursin, 2008, s. 573; Schraml et al, 2011, s. 989 
75 Yeung, 1996, s. 132 
76 Yeung, 1996, s. 132; De Moor et al, 2006, s. 275; Salmon, 2001, s. 35-36 
77 Yeung, 1996, s. 133; Salmon, 2001, s. 35-36 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Dett avsnitt förklarar den teori som studien tar sin utgångspunkt i. Först ges en förklaring av 

begreppet hälsolitteracitet följt av olika modeller för hälsolitteracitet. Därefter beskrivs den 

modell som kommer att användas som analysredskap i denna studie. Avslutningsvis ges en 

motivering till den valda teoretiska utgångspunkten. 

5.1 Hälsolitteracitet 

Som begreppet antyder härstammar hälsolitteracitet i grund och botten från begreppet 

litteracitet.78 Svenska Akademins Ordlista (SAOL) definierar litterat som bokligt bildad, beläst.79 

Vidare översatt till hälsolitteracitet handlar begreppet därmed om att vara beläst kring 

hälsofrågor. Forskaren Don Nutbeam framhåller även att den funktionella litteraciteten är 

grunden för hälsolitteraciteten. Med andra ord behöver en individ vara litterat för att kunna vara 

hälsolitterat.80 Vidare ger både Nutbeam och Mancuso belägg för detta, genom att visa på hur låg 

litteracitet förknippas med ett helt spektra av negativa hälsokonsekvenser.81 Mårtensson & 

Hensing skriver även att ”Trots att det inte finns belägg inom alla områden råder det enighet bland forskare 

om att personer med hög hälsolitteracitet har större möjligheter att må bättre och ha mer kunskap om sjukdomar 

och hälsa jämfört med individer som inte har så hög litteracitet”82. 

Begreppet hälsolitteracitet har getts flertalet olika definitioner, där vissa är breda och 

övergripande medan andra mer avgränsade.83 Emellertid finns det en definition som blivit 

allmänt accepterad inom forskningsfältet. Denna ges av Ratzan & Parker där de framhåller att 

hälsolitteracitet är ”the degree to which individuals have a capacity to obtain, process, and understand basic 

health information and services nedded to make appropriate health decisions”84. Vidare lägger Kickbusch till 

en aspekt, och det är att en individ även behöver utveckla förmågor för att kunna navigera sig 

bland all information och kunskap, välja ut det som är relevant och tillförlitligt för att sedan 

kunna tillämpa den.85 Med andra ord handlar hälsolitteracitet i stort om att en individ behöver ha 

så pass god hälsokunskap att denne kan sålla bland information och kunskap rörande hälsa. 

                                                 

78 Nutbeam, 2008, s. 2074 
79 www.svenskaakademien.se, 2015-05-25 
80 Nutbeam, 2008, s. 2074 
81 Nutbeam, 2008, s. 2072; Mancuso, 2009, s. 77 
82 Mårtensson & Hensing, 2008, s. 8 
83 Paakkari & Paakkari, 2010, s. 134 
84 Ratzan & Parker, 2000, s. vi; Ormshaw, Paakkari & Kannas, 2013, s. 434 
85 Kickbusch, 2001, s. 294 
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Genom att erhålla kunskap om hälsa kan individen på så sätt anpassa kunskapen för att ta beslut 

rörande hälsofrågor som är lämpliga för denne. Det är denna definition som föreliggande studie 

kommer att utgå ifrån, då kursplanen i Idrott och hälsa förmedlar vikten av att eleverna ska 

erhålla hälsokunskaper för att kunna ta ett eget ansvar för sin hälsa.86 

Resonemanget ovan leder oss in på frågan om kritisk medvetenhet hos en individ, vilken 

flertalet forskare inom forskningsfältet belyser vara en viktig färdighet för att vara hälsolitterat.87 

Eftersom dagens mediesamhälle dagligen utsätter individer för tips och råd om hur ett hälsosamt 

liv ska levas, belyser Mårtensson & Hensing att det ställer krav på individen att ha avancerade 

färdigheter i kritiskt tänkande. Vidare anser de att en skarp analysförmåga är viktigt för att kunna 

fatta hälsofrämjande beslut.88 Även Wharf Higgins & Begoray belyser detta, genom att framhålla 

att det finns en risk att ungdomar antingen passivt absorberar eller aktivt erhåller felaktig 

hälsoinformation p.g.a. att de frekvent surfar på Internet.89  

Hälsolitteracitet är ett begrepp som först publicerades 1974.90 Emellertid är det först nu på 

senare tid som begreppet fått mycket uppmärksamhet, främst från verksamma inom sjukvården.91 

Forskare inom hälsofältet och inom sjukkvården har länge varit intresserade av kopplingen 

mellan hälsa och utbildning, då utbildning och litteracitet rankas som nyckelfaktorer som 

bestämmer en individs hälsotillstånd.92 Den senaste tiden har hälsolitteracitet även diskuterats 

mer och mer för skolans verksamhet.93 Motiveringen till att ha hälsolitteracitet som grund i 

skolan är bl.a. därför att skolan har möjligheten att nå en individ när denne är som mest 

påverkbar.94 Vidare betonas skolans roll i att ge eleverna den kunskap de behöver för som gör det 

möjligt för dem att ta beslut som förbättrar deras hälsa.95  

5.2 Modeller för hälsolitteracitet 

En modell som flitigt citeras i litteraturen inom forskningsfältet är Nutbeams modell, vilken 

inriktar sig till samhället i stort.96 Utifrån denna modell har Paakkari & Paakkari skapat en 

hälsolitteracitetsmodell för skolan. Denna skolanpassade modell innehåller fem komponenter: 

                                                 

86 Gy11, 2011, s. 83 
87 Mancuso, 2009, s. 78; Paakkari & Paakkari, 2010, s. 135 
88 Mårtensson & Hensing, 2009, s. 3-7 
89 Wharf Higgins & Begoray, 2012, s. 137 
90 Mancuso, 2009, s. 77 
91 Paakkari & Paakkari, 2010, s. 133; Nutbeam, 2008, s. 2072; Mårtensson & Hensing, 2009, s. 3-7 
92 Kickbusch, 2001, s. 290; Mårtensson & Hensing, 2009, s. 13 
93 Paakkari & Paakkari, 2010, s. 133; Nutbeam, 2008, s. 2072 
94 World Health Organization (WHO), 1999, s. 5 
95 Paakkari & Paakkari, 2010, s. 133 
96 Nutbeam, 200, s. 264-265 
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teoretisk kunskap, kritiskt tänkande, praktisk kunskap, självmedvetenhet och medborgarskap.97 Då de tre 

sista komponenterna inte är relevanta för denna studie kommer de inte att behandlas nedan. 

Den första komponenten, teoretisk kunskap, handlar om principer och teorier för olika 

hälsofenomen. Den kan därför beskrivas som abstrakt, universellt och faktabaserat.98 Med andra 

ord kan det ses som vetenskaplig fakta som blivit universellt vedertagen utifrån tillförlitliga 

forskningsresultat. Paakkari & Paakari påstår att den teoretiska kunskapen i sig inte är tillräcklig 

för att en individ aktivt ska ta hälsofrämjande beslut, men att den lägger en nödvändig grund för 

individen. Detta för att den teoretiska kunskapen kan hjälpa individen att få en fördjupad 

förståelse för olika hälsofrågor samt skapa ett samband mellan dessa olika frågor. Ytterligare en 

motivering är för att den formar den grund på vilken individens kritiska tänkande baseras på.99  

För komponenten om kritiskt tänkande definierar Paakari & Paakari den som att en individ ska 

kunna urskilja de förutsättningar som främjar hälsa från de som gör motsatsen.100 Med andra ord 

behöver eleverna kunna sålla bland det stora informations- och kunskapsflöde de utsätts för och 

kunna välja den information som är korrekt. Fortsättningsvis framhåller Paakkari & Paakari att 

denna förmåga är viktig då hälsokunskap är dynamisk och hela tiden förändras, vilket ställer 

ytterligare krav på eleverna.101 Vidare belyser de att hälsofenomenet har ett högt marknadsvärde 

där olika intressegrupper kan ge en fragmenterad bild av helheten utifrån egna syften. Utifrån 

detta behöver eleverna kritiskt kunna urskilja vilken information som är korrekt och sedan kunna 

länka de fragmenterade delarna med varandra för att förstå helheten.102 Mot denna bakgrund 

ställs elever inför situationer där de behöver fråga sig själva huruvida en källa ger en tillförlitlig 

bild av verkligheten, och Paakkari & Paakari framhåller att det endast genom kritiskt tänkande är 

möjligt för eleverna att avgöra tillförlitligheten i den information de finner.103 Dock, som ovan 

nämnts, hävdar de att utan en teoretisk faktabas saknas grunden för att kunna ha ett kritiskt 

förhållningssätt.104 

5.2.1 Studiens modell 

Utifrån Paakari & Paakaris modell har en mindre modell skapats för studien. Denna modell 

fokuserar på den teoretiska kunskapen och det kritiska tänkandet. Med utgångspunkt i detta har de 

                                                 

97 Paakkari & Paakari, 2010, s. 136-138 
98 ibid. 
99 ibid. 
100 ibid. 
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103 ibid. 
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frågor och påståenden som använts för enkätundersökningen delats in i tre grupper: 

Grundläggande nivå, Medelnivå och Avancerad nivå (se Bilaga 3).  

För frågorna på Grundläggande nivå är det en låg grad av hälsolitteracitet som krävs. 

Grundtanken är att dessa frågor bör alla elever som haft Idrott och hälsa 1 på gymnasiet kunna 

svara rätt på. Medelnivån har både frågor med mer avancerad vetenskaplig fakta och en högre nivå 

av kritiskt tänkande hos eleven. Tanken med dessa frågor och påståenden är att eleverna ska 

ställas mer på prov än på den grundläggande nivån, och de påståenden som kopplas till det 

kritiska tänkandet ställer högre krav på denna förmåga hos eleverna. Den Avancerade nivån visar på 

svårare vetenskaplig fakta för en del av frågorna. Tanken med dessa frågor är att det krävs en 

mycket god teoretisk grund för att kunna svara. För andra frågor på den avancerade nivån ställs i 

stället elevens kritiska tänkande verkligen på prov, och eleverna måste kunna avgöra om det är 

fysiologisk möjligt huruvida påståendet är korrekt eller inte. Flertalet av dessa frågor tar sin 

utgångspunkt i väletablerade myter och det krävs därför en hög grad av kritiskt tänkande hos 

eleven för att svara rätt på dessa. Med andra ord ökar både svårighetsgraden på den teoretiska 

kunskapen och elevens förmåga till att kritiskt granska påståendena för de olika 

svårighetsgraderna. 

5.3 Motivering av teoretisk utgångspunkt 

Det finns en rad olika begrepp inom området hälsa och nedan sker en redogörelse för varför just 

hälsolitteracitet valts för studien. Som avsnittet ovan visat på har vi valt begreppet 

hälsolitteracitet, då vi anser att det passar bäst in på gymnasieskolans uppdrag då detta uppdrag 

tar upp att eleverna ska träna sig i att tänka kritiskt, att granska fakta samt att inse konsekvenserna 

av olika alternativ. Med andra ord ska gymnasiestudierna stärka elevernas grund för ett livslångt 

lärande105. Ett begrepp som kunde legat som teoretisk grund för uppsatsen är hälsokompetens. 

Dock handlar hälsokompetens om att ta effektiva beslut som främjar sin hälsa. Mer specifikt 

handlar det om hur en individ sköter sin hälsa för stunden, hur hälsan sedan kan förbättras och 

att individen slutligen kan se ett resultat. Med andra ord blir det utifrån hälsokompentens mer en 

fråga om motivation och strategier om sin livsstil än förmågan att ta till sig fakta, granska och 

analysera faktan för att sedan kunna hantera den.106  

                                                 

105 Gy11, 2011, s. 7 
106 Mårtensson & Hensing, 2009, s. 14 
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6 Metod 

I följande avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som använts för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Först redogörs för valet av metod följt av det urval som gjorts och det material 

som använts. Därefeter ges en beskrivning av genomförandet. I nästföljande avsnitt redogörs för 

databearbetningsprocessen och vilka verktyg som använts för att analysera empirin. Slutligen 

behandlas de forskningsetiska aspekter som studien tagit hänsyn till i samband med 

genomförandet. 

6.1 Val av metod 

För att besvara studiens frågeställningar valdes enkät som insamlingsmetod på grund av dess 

potential att nå ut till en stor population. Denna potential kan därför ge svar på hur vanligt 

förekommande ett fenomen är.107  

En enkätundersökning är en form av respondentundersökning där svarspersonerna själva är 

studieobjekten108, och i denna studies fall är det respondenternas egna kunskaper om 

konditionsträning som är studieobjekt. Vidare möjliggör enkätundersökningens natur för en 

större grupp individer att tidseffektivt respondera, vilket sedan ger ett tydligt resultat som kan 

kopplas till samt besvara forskningsfrågorna.109 Mot denna bakgrund ansåg vi att ett 

frågeformulär lämpade sig bäst för studiens syfte, då vi ville ha svar av mer strukturerad karaktär 

som sedan kunde analyseras. 

Vidare valdes gruppenkät där vi fysiskt närvarade framför användande av post- eller 

webbenkät. En anledning till detta är att skolklasser lämpar sig väl för gruppenkät, då en klass är 

naturligt samlad på en och samma plats vid samma tillfälle.110 Ytterligare en anledning är den 

korta tidsram som denna studie har. Genom att använda gruppenkät framför post- eller 

webbenkät sparas en ansenlig tidsåtgång i och med att enkätformulären samlas in direkt efter att 

de fyllts i. Detta gör att inga påminnelser krävs.111 

Emellertid finns det även nackdelar med att använda gruppenkät, vilket primärt handlar om 

forskarens närvaro vid respondenternas ifyllande av den. Dahmström framhåller att det genom 

forskarens närvaro kan ske en potentiell påverkan på respondenternas ifyllande. Detta främst 

                                                 

107 Esaiasson et al, 2012, s. 228 
108 ibid. 
109 Hassmén & Hassmén, 2008, s. 229 
110 Ejlertsson, 2014, s. 10 
111 ibid., s. 11 



24 
 

beroende på hur förklaringar och instruktioner ges för undersökningens syfte och innehåll.112 På 

grund av denna potentiella påverkan lades vikt vid att förmedla informationen på samma sätt till 

alla fyra klasser. 

6.2 Urval, deltagare och material 

Som ovan nämnts valdes gruppenkät som insamlingsmetod för studien, vilket innebär att 

forskaren söker upp den för studien utvalda gruppen och ber alla närvarande att fylla i 

enkätformulären.113 Undersökningen genomfördes på två gymnasieskolor i ett storstadsområde i 

mellersta Sverige. Av bekvämlighetsskäl då studien har en snäv tidsram valdes endast en stad för 

insamlingen av empirin. En vidare fördel med att hålla urvalet till en och samma stad är att vi 

som undersökare har möjligheten att fysiskt närvara när eleverna fyller i enkäterna, vilket skapar 

goda förutsättningar för ett minskat bortfall samt att det blir tidseffektivt.114 Ytterligare en fördel 

med att fysiskt kunna närvara är att det ger möjligheten att reda ut potentiella oklarheter 

respondenterna kan ha gällande frågorna. Detta är annars en vanlig varning för att använda enkät 

som insamlingsmetod.115 Nackdelen med att välja en stad är att vi inte får ett särskilt 

generalisebart material, men vi valde ändå denna väg mot bakgrund av att ovan nämnda faktorer 

vägde tyngre för vår studie. 

Sammanlagt besöktes fyra olika klasser och vi delade ut 93 enkäter, med ett totalt deltagande 

på 92 respondenter. Alla respondenter som deltog i undersökningen var gymnasieelever i årskurs 

3 och har således genomgått Idrott och hälsa 1. Det var av yttersta vikt att eleverna skulle ha läst 

den kursen, då studiens frågeställningar bygger på vad eleverna lärt sig under just den kursen. När 

kontakt togs med klassernas lärare var det därför inte relevant huruvida läraren undervisade i 

Idrott och hälsa utan att de undervisade elever i årskurs 3 på gymnasiet.  

Enkätfrågorna var standardiserade, dvs. samma för alla respondenter, och de hade fasta 

svarsalternativ116 för att möta studiens syfte om att få en jämförbar bild av elevernas 

kunskapsnivå. Vidare ger denna utformning förhållandevis lättolkade resultat117, vilket var en 

förutsättning likväl för att besvara studiens frågeställningar som för att resultatet skulle hinna 

analyseras i tid. Enkäten började med ett antal bakgrundsfrågor, då det var relevant utifrån 

studiens syfte att ta reda på respondenternas kön och från vilken primär kunskapskälla de fått 

sina kunskaper. 

                                                 

112 Dahmström, 2011, s. 95 
113 Dahmström, 2011, s. 94 
114 ibid. 
115 Esaiasson et al, 2012, s. 234-236 
116 ibid., s. 228-229 
117 Ejlertsson, 2014, s. 12 
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6.2.1 Frågekonstruktion 

När enkätfrågorna konstruerades var det primärt litteraturöversikten som låg till grund. Med 

andra ord utgick vi från vad forskning har visat på egentligen sker i kroppen när den utsätts för 

konditionsträning, likväl fysiologiskt som psykologiskt. Vidare utgick frågekonstruktionen från de 

kursböcker som finns för Idrott och hälsa 1 och som då även skulle matcha den senaste 

kursplanen för gymnasiet, Gy11. Materialet i dessa kursböcker var magert och de flesta böcker 

som fanns på marknaden var skrivna utifrån tidigare kursplaner. Ejlertsson framhåller dock att 

försiktighet bör iakttas med kunskapsfrågor, på grund av att det är lätt för respondenterna att ta 

reda på svaren.118 För våra frågeställningar fanns emellertid inget annat tillvägagångssätt vilket 

motiverade att vi var på plats vid ifyllandet. Kontakt togs även med en del av de skolor som 

skulle besökas för att ta reda på ifall skolan hade gjort en lokal kursplan för ämnet Idrott och 

hälsa med syfte att kunna modifiera frågorna utifrån dessa.119 Dock var det ingen av skolorna 

som arbetade på det sättet vilket ledde till att de planerna ströks. 

Enkätundersökningar generellt tenderar ha ett högt bortfall, såväl internt som externt. Det är 

därför av yttersta vikt att frågekonstruktionen i sig inte bidrar till ett ökat bortfall.120 Mot denna 

bakgrund har frågekonstruktionen utgått från Ejlertssons huvudregler för hur enkätfrågor bör 

konstrueras.121 En genomgående regel som fokuserats på är att ha raka frågor som är enkla att 

besvara, bl.a. genom att inte ha två delfrågor i en och samam fråga.122 Skälet till detta är att 

minska det interna bortfallet, då ogenomtänka frågor som är otydliga ofta lämnas obesvarade av 

respondenterna.123 Utöver bortfallet är regeln också viktig för att enkätsvaren för en och samma 

fråga ska kunna värderas lika. Eftersom vi inte känner till respondenternas sätt att tänka, kan vi 

heller inte tolka svaren124 vilket innebär att det inte får finnas olika sätt att tolka frågan på. 

Slutligen har vi fokuserat på det språk vi använt för att formulera frågorna. Ejlertsson framhåller 

att ”språket ska anpassas till målgruppen”125 och eftersom vårt urval är ungdomar är detta av yttersta 

vikt. Följden kan annars bli att validiteten sjunker, då respondenten väljer ett svarsalternativ på 

måfå på grund av att frågan är obegriplig.126 

                                                 

118 Ejlertsson, 2014, s. 60 
119 Larsson et al, 2005, s. 7 
120 Esaiasson et al, 2012, s. 234 
121 Ejlertsson, 2014, s. 51 
122 ibid., s. 61 
123 ibid., s. 12 
124 ibid., s. 53 
125 ibid., s. 52 
126 ibid. 
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Slutligen kategoriserades enkätfrågorna utifrån den teoretiska modell som använts för studien, 

för att möjliggöra en analys av den insamlade empirin utifrån studiens teoretiska perspektiv (se 

Bilaga 3). 

6.3 Genomförande 

Tidigt i arbetsprocessen kontaktades de skolor vi ville ha med i studien. När klartecken getts från 

två skolor bokades de dagar in då enkätundersökningen skulle genomföras. Innan besöket fick de 

lärare som vid besökstillfället undervisade eleverna ta del av informationsbrevet (se Bilaga 2).  

Under besöken var vi noga med att elevernas lärare skulle närvara med syfte att eleverna skulle 

känna sig bekväma. Vi var båda närvarande vid alla fyra besök för att presentera oss själva och 

studien. Det är viktigt att ge ett seriöst och positivt intryck till uppgiften då det kan spela stor roll 

för hur seriösa svar som fås tillbaka.127 Vi var därför tydliga vid presentationen av studiens syfte 

med att informera eleverna vad deras svar skulle användas till. Vikt lades vid att informera dem 

om att studien var likväl helt anonym som frivillig och att de själva bestämde huruvida de ville 

delta. En ytterligare punkt som togs upp var att tydliggöra att enkätformuläret inte var ett prov 

och att deras lärare inte skulle få ta del av deras svar utan att svaren enbart skullle användas av oss 

i forskningssyfte.  

Vidare hade enkätformulären skrivits ut på förhand och gavs ut i pappersform till varje 

respondent. Under ifyllandet av enkätformuläret såg vi till att eleverna svarade enskilt och inte 

samarbetade med varandra, då det skulle leda till att resultaten inte skulle bli trovärdiga. Med 

andra ord skulle det sänka studiens reliabilitet. Innan vi gick var vi noga med att samla in alla 

ifyllda enkätformulär och vi tackade dem för deras medverkan. Fram till att 

databearbetningsprocessen sattes igång förvarades alla ifyllda enkätformulär i en separat mapp. 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Enkäterna behandlades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) och i 

Excel efter insamling för att sedan analyseras utifrån studiens teoretiska modell. 

När det insamlade materialet skulle bearbetas fick varje enkät ett kodat ID-nummer vilket 

gjorde att enkäterna kunde förbli anonyma men att strukturen förenklades. För att 

databearbetningen skulle underlätta analysen av empirin skapades i SPSS variabler utifrån 

studiens frågeställningar, vilka var kön och källor. För uppdelningen mellan fysiologiska och 

psykologiska effekter skapades inga variabler, då detta valdes att göras manuellt i Excel. Vidare 
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skapades en variabel för varje fråga på enkätens frågor 1-5 då de endast hade ett korrekt 

svarsalternativ. För frågorna 6-11 skapades i stället en variabel för varje påstående på grund av att 

de alla var av naturen sant eller falskt. Varje variabel och dess värde kodades med syfte att 

möjliggöra analyser och jämförelser mellan respondenternas svar på enkätens olika frågor. Även 

undersökningens interna och externa bortfall gavs en egen kodning, så att bortfallet skulle kunna 

ses i tabellerna vid bearbetningen. 

I nästa skede användes funktionen korstabeller i SPSS för att jämföra respondenternas olika 

svar utifrån de valda variablerna. Enligt Dahmström används korstabeller för att påvisa samband 

mellan en variabel och dessa resultat128, vilket gjordes för variablerna kön och de olika källorna. 

För uppdelningen mellan fysiologiska och psykologiska effekter gjordes detta manuellt i stället, på 

grund av att vi inte var säkra på hur denna funktion fungerade i SPSS. Dessa siffror överfördes 

sedan till Excel, där de olika variablernas procentuella genomsnittsvärden räknades ut för alla 

påståenden.  

Vidare skapades stapeldiagram i Excel för de olika resultat som härletts från empirin. 

Dahmström rekommenderar användandet av stapeldiagram under databearbetningsprocessen då 

det ger en möjlighet att studera frekvensfördelningen för varje variabel.129 Mot bakgrund av 

denna rekommendation skapades stapeldiagram för de olika variablerna, samt för totalen, vilket 

möjliggjorde en översiktlig analys av respondenternas svar. Efter en sökning efter mönster i dessa 

olika stapeldiagram valdes slutligen de mest relevanta och signifikanta resultaten ut för 

redovisning i resultatdelen. 

6.5 Bortfall 

För studien delades totalt 93 enkäter ut, varav en kom tillbaka blank och räknas som externt 

bortfall. Med andra ord deltog 92 respondenter totalt. Vid en kvantitativ enkätundersökning är 

det vanligtvis ett stort externt bortfall på uppemot 40 % om enkäterna skickas ut per post.130 För 

att undvika ett så pass stort bortfall valdes istället en gruppenkät som möjliggjorde oss att fysiskt 

vara på plats under ifyllandet. På grund av att kontakt sedan tidigare tagits med lärarna hade de 

förberett eleverna på att vi skulle besöka dem för att dela ut enkäten. Att få en presentation av 

lärarna inför eleverna samt möjligheten att själva presentera oss och studiens syfte var ett 

effektivt sätt att hålla nere bortfallet. Vidare är det sannolikt att bortfallet hölls nere på grund av 

att eleverna informerades om att deras deltagande var frivilligt samt att det inte var ett prov som 
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deras ordinarie lärare skulle få ta de av.131 Genom att ovan nämnda faktorer togs i beaktande 

reducerades det externa bortfallet till endast en procent. 

6.6 Valididet & reliabilitet 

När enkätens faktafrågor konstruerades valdes frågor med förbestämda svarsalternativ och öppna 

svarsalternativ uteslöts. Detta på grund av att det skulle ta alltför lång tid att analysera svaren och 

att inte enbart relevanta svar för vår studie kunde förekomma. Givetvis ställer det stora krav på 

frågeställaren när det kommer till svarsalternativen så att svaren inte är allt för uppenbara vilka 

som stämmer och vilka som är felaktiga.132 Vi anser att med hjälp av både litteraturöversikten och 

Gy11 kommit fram till väl formulerade frågor med anpassad svårighetsgrad och anpassat 

språkbruk. Utifrån dessa faktorer ökar därför studiens validitet.  

På grund av enkätens standardiserade frågor och fasta svarsalternativ får studien en relativ hög 

reliabilitet. Studien skulle ha högre reliabilitet om urvalet sträckte sig till fler städer och fler 

deltagare.133  

Vad det gäller svårighetsgraden på enkätens frågor var det ett vitt spektra inom rimlighetens 

gränser. Vi förlitade oss mycket på litteraturöversikten och vad läroplanen tog upp i just detta 

område. En pilotstudie utfördes på idrottslärarstudenter och nyexaminerade idrottslärare där vi 

diskuterade med dem huruvida enkätens frågor skulle vara lämpliga kunskaper att lära ut på 

gymnasiet. 

6.7 Forskningsetiska aspekter 

Gällande behandlingen av undersökningens deltagare finns det fyra forskningsetiska aspekter att 

ta i beaktande. De två första aspekterna som är viktiga för föreliggande studie är 

informationskravet och samtyckeskravet.  Informationskravet innebär att vi som genomför 

undersökningen informerar undersökningens deltagare (respondenterna) om studiens syfte samt 

vilka villkor som gäller för deras deltagande.134 Denna information gavs eleverna 

(respondenterna) i samband med vårt besök på deras skola då vi berättade varför vi genomför 

studien. Eleverna informerades även om att enkätens frågor inte är något prov utan att det enbart 

ska användas i forskningssyfte. Vidare gavs ett skriftligt informationsbrev (se Bilaga 2) till 

elevernas lärare, så att även denne var insatt i undersökningen och kunde svara på potentiella 

frågor eleverna kunde ha i efterhand. Gällande samtyckeskravet så framhåller Vetenskapsrådet att 
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ifyllande av en enkät räknas som samtycke. Med tanke på att studien utförde en 

enkätundersökning så följdes samma princip. Eleverna blev informerade om att deltagandet var 

frivilligt och de hade full möjlighet att lämna enkätformuläret blankt om de ej ville deltaga.135 

Den tredje aspekten studien behöver förhålla sig till är konfidentialitetskravet som innebär att 

studiens deltagare i största möjliga mån ska behandlas konfidentiellt.136 I och med att studiens 

enkätundersökning ifylldes helt anonymt och resultatet av undersökningen kommer att 

presenteras utan att det går att härleda svaren till enskilda individer uppfylldes den delen av 

konfidentialitetskravet. Vidare kommer materialet som använts för studien, dvs. de ifyllda 

enkätformulären, att förvaras så att inga utomstående obehöriga kan få tillgång till dem. Slutligen 

finns nyttjandekravet att förhålla sig till som innebär att de insamlade uppgifterna endast får 

användas i forskningssyfte.137 Med andra ord kommer den empiri som samlats in för studien bara 

att användas för studiens syfte och ingenting annat. 
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7 Resultat  

I nedanstående avsnitt kommer enkätundersökningens resultat att redovisas. Strukturen i detta 

avsnitt grundar sig på studiens frågeställningar. Vidare kommer resultatet presenteras i tabellform, 

med olika genomsnittsvärden i procent samt utifrån studiens teoretiska modell om 

svårighetsnivåer (se Bilaga 3). I detta avsnitt kommer endast de resultat som ansetts vara 

intressanta att redovisas för att i nästföljande avsnitt analyseras. 

7.1 Elevernas kunskaper om de positiva fysiologiska och psykologiska effekterna av 

konditionsträning 

Det fanns några frågor eller påståenden från enkäten som visade låg svarsprocent för de frågor 

som rörde de fysiologiska effekterna. Det påstående som hade lägst korrekt svarsfrekvens var Det 

tar minst tre veckor för en otränad person innan man ser de positiva effekterna av regelbunden konditionsträning, 

med en korrekt svarsfrekvens på 34,8 %. På frågan Vad innebär det att ha bra kondition? visade 

resultatet på att 45,2 % av respondenterna svarade korrekt. Två svarsalternativ som visade på en 

väldigt lika genomsnittlig korrekt svarsfrekvens är Hur påverkas blodet av konditionsträning (54,3 %) 

och Kroppen blir bättre på att lagra protein när du tränar konditionsträning regelbundet (54,4 %). Slutligen 

svarade 35,2 % av respondenterna korrekt på påståendet Den inre volymen i större artärer (bl.a. stora 

halspulsådern) ökar vid regelbunden träning.   

För de frågor som rörde de psykologiska effekterna av konditionsträning var det två 

påståenden som hade en betydande lägre korrekt svarsfrekvens. Den första av dessa var 30 

minuter konditionsträning per dag är lika effektiv som behandling av depression som terapi, där den 

genomsnittliga korrekta svarsfrekvensen låg på 64,10 %. Den andra frågeställningen med lägst 

korrekta svarsfrekvens var En otränad person upplever större glädje efter träningspasset desto intensivare 

passet har varit. Resultatet visar på att 75 % av alla respondenter svarade rätt på detta påstånde.  

Figuren på nästa sida (Figur 1) visar på respondenternas genomsnittliga svarsprocent. Figurens 

första stapel visar antal korrekta svar för samtliga frågor i enkäten. Resultatet visar på en 

genomsnittlig korrekt svarsfrekvens på 75 %. Stapel två visar antal korrekta svar för de frågor 

som behandlade psykologiska effekter, där resultatet visar på 82 % korrekt svarsfrekvens. 

Slutligen visar stapel tre på antalet korrekta svar för frågorna om de fysiologiska effekterna av 

konditionsträning. Utifrån resultatet visar det på att 69 % av eleverna svarade korrekt på dessa 

frågor. 
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Figur 1: Elevernas korrekta svarsfrekvens i procent uppdelat på alla frågor, de psykologiska samt de fysiologiska. 

 

Figur 2 nedan visar den sammanlagda korrekta svarsprocenten teorigenererat utifrån de 

svårighetsgrader som valts ut. I kategorin med grundläggande frågor har respondenterna svarat 

rätt 81,2 %. På de medelsvåra frågorna är svarsprocenten 74,14 % och slutligen i den avancerade 

kategorin har vi ett snitt på 64,02 %. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Korrekt svarsprocent utifrån studiens modell. 
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Figuren nedan (Figur 3) visar den korrekta svarsprocenten över fysiologiska samt psykologiska 

effekter i de olika svårighetsgraderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Svarsprocent utifrån studiens teoretiska modell. 

7.2 Elevernas svar utifrån deras primära kunskapskälla  

Efter att respondenternas svar grupperats utifrån variabeln Källa framkom olika genomsnittliga 

svarsprocent. Totalt över alla frågor och påståenden såg resultatet ut enligt följande: genomsnittet 

toppas av kategorin Annat med 76,05 % och följs av Idrott och hälsa 1 som hade ett genomsnitt på 

74,47 %. Slutligen hade Medier en genomsnittlig svarsprocent på 68,51 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Genomsnittliga kunskaper sorterat utifrån respondenternas primära kunskapskälla. 

 

För att bryta ner det resultatet i ytterligare en variabel om svårighetsgrad visar resulatet som 

redovisas i Figur 5 att de elever som uppgav Annat som primär kunskapskälla hade den högsta 

korrekta svarsfrekvensen om 85,56 % för frågorna på Grundläggande nivå följt av den uppgavda 
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källan Idrott och hälsa 1 på 78,34 %. Lägst korrekt svarfrekvens för frågorna på den Grundläggande 

nivån fanns de elever som uppgett Media, där siffran ligger på 72,96 %. För de frågor som ligger 

på Medelnivå visade de elever som uppgett källorna Annat och Idrott och hälsa 1 på högst korrekt 

svarsfrekvens (74,6 % respektive 74,14 %). De elever som uppgav Medier som källa hade en 

korrekt svarsfrekvens på 67,46 %. Slutligen visar figuren på den korrekta svarsfrekvensen för 

frågorna på Avancerad nivå. Den högsta korrekta svarsfrekvensen finns hos de elever som uppgav 

Idrott och hälsa 1 som primär källa, med en korrekt svarsfrekvens på 64,72 % följt av de elever som 

uppgav källan Media med 60 % korrekt svarsfrekvens. Lägst siffra finns hos de elever som uppgav 

Annat som källa, med en svarsfrekvens på 57,14 %. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Genomsnittlig korrekt svarsfrekvens i procent utifrån variablerna källa och svårighetsgrad. 

 

I studiens resultat förekom dessutom några svarsalternativ eller påståenden för alla nivåer som 

visade en utmärkande svarsfrekvens. För den Grundläggande nivån utmärker sig Det tar minst tre 

veckor hos en otränad person innan man ser de positiva effekterna av regelbunden konditionsträning, där 

eleverna oavsett uppgavd källa visade en låg svarsfrekvens. Den grupp av elever som visade den 

lägsta korrekta svarsfrekvensen var eleverna som uppgett Idrott och hälsa 1 som källa, med en 

korrekt svarsfrekvens på 32,69 %. Vidare visar resultatet på tre påståenden för Medelnivån där 

skillnaderna mellan Medier och de andra källorna var som störst. Dessa tre påståenden är 

Konditionsträning gör att kroppen utsöndrar endorfiner som gör oss glada, När du börjar konditionsträna ökar 

dina dåliga blodfetter och sänks sedan ju mer regelbundet du tränar samt Skelettets benmassa stärks vid 

konditionsträning i ungdomsåren. Samtliga påståenden hade skillnader mellan 7-20 % mellan Media 

och de andra källorna. För den Avancerade nivån förekom två utmärkande påståenden. Det första 

påståendet var 30 minuter konditionsträning per dag är lika effektiv som behandling av depression som terapi, 

där de elever som kryssat i Medier och de som kryssat i Annat som primär kunskapskälla visade 
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samma korrekta svarsfrekvens om 50 %. De elever som kryssat i Idrott och hälsa 1 hade en korrekt 

svarsfrekvens på 73,07 %. Slutligen visar påståendet Kroppen blir bättre på att lagra protein när du 

tränar konditionsträning regelbundet på följande korrekta svarsfrekvens: de elever som uppgav Idrott 

och hälsa 1 som källa hade 59,61 %, Media 55,55 % och av de som kryssat för Annat svarade 44,44 

% rätt.  

7.3 Elevernas svar utifrån kön 

Figuren nedan (Figur 6) visar i procent de totala korrekta svaren när respondenterna är uppdelade 

utifrån variabeln Kön. Resultatet visar på att tjejerna hade en total korrekt svarsfrekvens på 76,2 

%. Vidare visar undersökningens resultat på att killarnas korrekta svarsfrekvens låg på 74,7 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Totala korrekta svarsprocenten mellan könen.  

 

Följande figur (Figur 7) visar den korrekta svarsfrekvensen mellan könen indelat efter de olika 

svårighetsgraderna på frågorna. Resultatet från enkätundersökningen visar att tjejerna har en 

något högre korrekt svarsfrekvens än killarna på den Grundläggande nivån (80,57 % respektive 78,7 

%). Uppdelat i korrekt svarsfrekvens för de psykologiska effekterna var motsvarande siffra 89,58 

% respektive 86,57 % och för de fysiologiska såg förhållandet ut som följande: 74,57 % 

respektive 73,45 %. För frågorna på Avancerad nivå var skillnaden mellan tjejer och killar aningen 

större, med en siffra på 64,57 % respektive 61,56 %. Vidare visar resultatet på att killarna har en 

marginellt högre korrekt svarsfrekvens för frågorna på Medelnivå, där de hade en korrekt 

svarsfrekvens på 73,26 % medan flickorna hade motsvarande på 71,79 %. Uppdelat i frågorna för 

de psykologiska effekterna hade tjejerna dock en högre korrekt svarsfrekvens på 83,33 %, där 

killarnas motsvarande siffra var 81,48 %. För de fysiologiska effekterna visar killarna på en 

korrekt svarsfrekvens på 70,14 % och flickorna 66,37 %. 
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Figur 7: Kunskaper mellan könen med nivågruppering 

 

För den Grundläggande nvån finns två påståenden som utmärker sig och där killarna har en 

betydligt högre korrekt svarsfrekvens. Detta är Regelbunden konditionsträning kan leda till en förbättrad 

självkänsla, där killarna i genomsnitt svarade rätt 91,66 % och tjejerna 78,57 %. Det andra 

påståendet är Det tar minst tre veckor hos en otränad person innan man ser de positiva effekterna av 

regelbunden konditionsträning, där killarna hade en korrekt svarsfrekvens på 50 % och tjejerna hade 

motsvarande på 25 %. Vidare visar studiens resultat på några påståenden inom den Avancerade 

nivån där killarna har en högre korrekt svarsfrekvens än tjejerna. Dessa påståenden är Regelbunden 

konditionsträning sänker blodtrycket mer än ett enskilt blodtryckssänkande läkemedel (61,11 % respektive 

58,92 %), Den inre volymen i stora artärer (bl.a. stora halspulsådern) ökar vid regelbunden träning (38,88 % 

respektive 32,14 %) samt 30 minuter konditionsträning per dag är lika effektiv som behandling av depression 

som terapi (69,44 % respektive 60,71 %). Slutligen visar studiens resultat på påståenden inom den 

Avancerade nivån där tjejerna visade en högre korrekt svarsfrekvens än killarna. Dessa påståenden 

är Vid konditionsträning minskar adrenalinpåslaget vilket gör att fettförbränningen ökar (80 % respektive 70 

%) samt En otränad person upplever större glädje efter träningspasset desto intensivare passet har varit (80,35 

% respektive 66,66 %).  
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8 Analys 

I följande avsnitt analyseras studiens redovisade resultat utifrån den teoretiska modellen för 

hälsolitteracitet som har beskrivits tidigare i teoretiska utgångspunkter, med studiens modell som 

analysredskap (se Bilaga 3). Analysdelen har strukturerats utifrån följande teorigenererade teman: 

Grundläggande nivå, Medelnivå och Avancerad nivå. För varje tema behandlas studiens 

frågeställningar, dock endast om ett intressant resultat genererats i föregående avsnitt. 

8.1 Grundläggande nivå 

I följande delavsnitt analyseras studiens relevanta resultat för de frågor och påståenden i enkäten 

som kategoriserats under Grundläggande nivå. För denna nivå kommer alla studiens fyra 

frågeställningar att behandlas. 

8.1.1 Kunskaper om fysiologiska och psykologiska effekter 

Resultatet ovan visar på påtagliga skillnader i kunskaper mellan de två första forskningsfrågorna, 

dvs. vilka kunskaper eleverna besitter gällande de fysiologiska kontra psykologiska effekterna av 

konditionsträning. Den korrekta svarsprocenten angående de fysiologiska frågorna och 

påståendena ligger stadigt 15 % under den korrekta svarsprocenten på den psykologiska delen. I 

den psykologiska delen så handlar många frågor och påståenden om att kroppen mår bra av 

träning och att man blir en gladare och lyckligare person av att träna vilket representerar vad 

aktuell kurslitteratur tar upp angående detta område. Resultatet visar att eleverna har goda 

kunskaper om just denna fakta med en korrekt svarsprocent på över 88 %. De fysiologiska 

effekterna är desto mer behandlade i de få läroböcker som finns att tillgodose. Mer utrymme och 

mer detaljrik fakta, böckerna skriver mer ingående om mätbara resultat som sker i kroppens olika 

delar vid träning, dessutom finns ett par väl förankrade myter som cirkulerar på Internetforum 

och i vardagligt tal om träning. De framstående resultaten visar sig här härstamma från både 

grund och avancerad svårighetsgrad till skillnad från psykologiska där endast frågor och 

påståenden från den avancerade nivån analyseras. En välkänd myt som cirkulerar är att Det tar 

minst tre veckor hos en otränad person innan man ser de positiva effekterna av regelbunden konditionsträning där 

enbart 34,8 % svarade rätt. Ur ett hälsolitterärt perspektiv så är inte kunskapen i sig tillräcklig för 

att ta ett hälsofrämjande beslut men lägger en nödvändig grund för individen. Men att så pass få 

elever förstår att varje aerob aktivitet stärker kroppens olika värden positivt talar emot 

skolidrottens salutogena hälsosyn. Det finns två grundläggande kunskapsbaserade frågor som är 
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värda att nämna, den ena frågan som sticker ut i denna kategori är Hur påverkas blodet vid 

konditionsträning?? där 54,3 % svarade rätt. En del av förklaringen kan finnas i de olika läromedlen 

där blodet inte nämns särskilt ofta, inte heller kan man läsa om blodet på diverse hälsosidor eller 

hälsomagasin. Den andra kunskapsbaserade frågan är Vad innebär det att ha bra kondition? där låga 

45,2 % svarade rätt. Ofta får man höra hur viktigt och hälsosamt det är att ha god kondition, men 

vad det egentligen innebär att ha god kondition verkar, utifrån denna undersökning, svårt att 

greppa. 

8.1.2 Kunskapsnivå beroende på primär kunskapskälla 

Studiens resultat visar att de elever som uppgav Annat som primär kunskapskälla, vilket främst 

specificerades som tränare eller idrottsaktiviteter på fritiden, hade en avsevärt högre korrekt 

svarsfrekvens för frågorna på Grundläggande nivå än någon annan källa. Eftersom majoriteten av de 

elever som angav Annat som primär kunskapskälla specificerade källan som relaterad till någon 

idrottslig fritidsverksamhet, kan detta resultat tolkas som att desssa elever har praktisk erfarenhet 

att hänga upp den teoretiska kunskapen på. Med andra ord har de upplevt flertalet av de positiva 

effekterna av konditionsträning och kan möjligen relatera den teoretiska kunskapen till dessa 

idrottsliga upplevelser. Vidare uppgav flera av eleverna med Annat som källa att de erhållit sina 

kunskaper från sina tränare, vilka borde ha genomgått någon form av utbildning. Följaktligen 

visar studiens resultat på att de elever som har idrottslig bakgrund har bättre kunskaper om 

grundläggande positiva effekter av konditionsträning, med stor sannolikhet på grund av sina 

idrottsliga erfarenheter samt sina tränares teoretiska kunskaper. Utifrån ett hälsolitterärt 

perspektiv har därför dessa elever goda förutsättningar för att ta ansvar för sin egen hälsa. Även 

om detta i sig inte visar på att de har denna förmåga så kan prognosen tolkas som god. De elever 

som uppgav Media som primär kunskapskälla visade på en betydligt lägre korrekt svarsfrekvens 

än de elever som uppgett någon annan källa. Detta kan tolkas som att de källor eleverna fått sin 

kunskap ifrån inte fokuserar sina hälso- och träningsbudskap på grundläggande kunskap. 

Resonemanget yrkar på att eleverna med Media som primär kunskapskälla inte har en stark 

faktagrund att stå på, vilket utifrån hälsolitteraciteten kan ses som att de inte har de bästa 

förutsättningarna för att kunna ta ansvar för sin egen hälsa. Detta både för att deras 

grundläggande kunskaper har betydande luckor och för att den grund som formar individens 

kritiska tänkande saknas. 

8.1.3 Kunskapsnivå beroende på kön 

Utifrån studiens resultat förekom en marginell skillnad i korrekt svarsfrekvens mellan tjejer och 

killar på den Grundläggande nivån. Dock framkommer ett intressant resultat när det resultatet bryts 
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ner i individuella påståenden. För den Grundläggande nivån har två påståenden redovisats där 

killarna utmärker sig med en markant högre korrekt svarsfrekvens. Det första påståendet är 

Regelbunden konditionsträning kan leda till en förbättrad självkänsla. Motiveringen till varför resultatet 

för detta påstående är intressant är för att tjejerna hade en högre siffra på majoriteten av alla 

frågor som behandlar de psykologiska effekterna av konditionsträning. Det är ett svårtolkat 

resultat, men kan ändock tolkas som att tjejer överlag har sämre självkänsla och därför inte 

upplevt denna positiva effekt i samma utsträckning som killar. 

8.2 Medelnivå 

Under detta delavsnitt analyseras det resultat som redovisats för enkätfrågornas Medelnivå, där 

endast studiens tredje forskningsfråga om elevernas primära kunskapskälla genererade ett 

intressant resultat.   

8.2.1 Kunskapsnivå beroende på primär kunskapskälla 

För den teoretiska modelens Medelnivå visar studiens resultat på att både de elever som uppgav 

Idrott och hälsa 1 som källa samt de som uppgav Annat hade den högsta korrekta svarsfrekvensen. 

De elever som angivit Medier som källa påvisade en betydligt lägre korrekt svarsfrekvens än de 

andra. I resultatet redovisades tre påståenden som utmärkt sig bland de andra för att påvisa denna 

skillnad. Det intressanta med detta resultat är att alla dessa påståenden i förhand kategoriserades 

in i teoretisk kunskap och inte kritiskt tänkande (se Bilaga 3). För att ta påståendet 

Konditionsträning gör att kroppen utsöndrar endorfiner som gör oss glada som exempel, så behöver eleverna 

alltså ha en teoretisk kunskapsgrund för att svara rätt på denna fråga och den innehåller inga 

signifikanta element av kritiskt tänkande. Med andra ord visar studiens resultat på att de elever 

som erhållit sina kunskaper om konditionsträning från antingen Idrott och hälsa 1 eller Annat hade 

bättre teoretiska kunskaper på frågor med en medelsvårighet än de elever som uppgav Medier som 

primär kunskapskälla. Än en gång visar de elever som uppgett Media som primär kunskapskälla på 

en signifikant lägre teoretisk kunskapsnivå. Följaktligen styrker detta analysen på Grundläggande 

nivå ovan om att dessa elever inte har en stark kunskapsgrund gällande konditionsträningens 

positiva effekter. Därav går det utifrån ett hälsolitterärt perspektiv att resonera om att dessa 

elever sannolikt kommer att ha svårigheter med att avgöra tillförlitligheten i hälsobudskap. 

Motiveringen till detta är att utifrån hälsolitteraciteten så bygger det kritiska tänkandet på den 

teoretiska kunskapen. 
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8.3 Avancerad nivå 

För de frågor och påståenden som kategoriserats under den Avancerade nivån i studiens teoretiska 

modell framkom flertalet intressanta slutsatser. Under följande rubrik kommer studiens alla fyra 

frågeställningar att behandlas i ljuset av den Avancerade nivån. 

8.3.1 Kunskaper om fysiologiska och psykologiska effekter 

I kategorin med avancerade frågor och påståenden där både kunskaperna och det kritiska 

granskandet ställs på större prov ser vi en rad påståenden som sticker ut i svarsprocenten. 

Påståendet att En otränad person upplever större glädje efter träningspasset desto intensivare passet har varit, 

där den korrekta svarsprocenten låg på 75 % som var det påstående med kritiskt tänkande som 

var lägst. Påståendet är på avancerad nivå på grund av den myt som finns angående detta ämne. 

Vad gäller det påstående som vi anser är svårast kunskapsmässigt angående de psykologiska 

kunskaperna ser vi att 30 minuter konditionsträning per dag är lika effektiv som behandling av depression som 

terapi endast har en korrekt svarsprocenten på 64,1 %. Det visar på att fakta som går utanför de 

grundläggande man mår bra av träning blir för eleverna svårt att greppa. Bland de påståenden 

angående fysiologiska effekter som finns att hitta i den avancerade kategorin är det ett som 

sticker ut med att endast 54,4 % svarade rätt. Påståendet om att Kroppen blir bättre på att lagra protein 

när du tränar konditionsträning regelbundet är en väletablerad myt. . I detta fall kan man tänka sig att 

det visar vilken betydande marknad hälsotrenden har och myten kan mycket väl ha skapats från 

ett vinstdrivande företag. Ett rent kunskapsmässigt påstående att Den inre volymen i större artärer 

(bl.a. stora halspulsådern) ökar vid regelbunden träning stack ut med sin låga korrekta svarsprocent där 

drygt en tredjedel av eleverna svarade korrekt. Det skall sägas att forskningen inom detta område 

är relativt ny och något som inte nämns i läromedlen. Det finns heller inte någon privat aktör 

som kan göra stora vinster inom detta område och dessa fakta har således inte spridits 

kommersiellt. 

8.3.2 Kunskapsnivå beroende på primär kunskapskälla 

Studiens resultat visar att de elever som uppgett Annat som primär kunskapskälla hade lägst 

korrekt svarsfrekvens för frågorna på den Avancerade nivån. De elever som presterade bäst på den 

Avancerade nivån var de elever som uppgett Idrott och hälsa 1 som primär kunskapskälla. Utifrån 

studiens teoretiska modell går detta resultat att tolkas som att de elever som fått sina kunskaper 

från Idrott och hälsa 1 fått med sig redskap som gjort att de kan analysera frågorna på ett mer 

korrekt sätt. Vidare visar resultatet på att dessa elever på ett mer framgångsrikt sätt kunnat 

avfärda träningsmyter samt motsägelsefull teoretisk kunskap. Med andra ord kan det tolkas som 
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att de teoretiska kunskaper de fått med sig från Idrott och hälsa 1 har lagt en god grund för att 

kunna kritiskt granska information och meddelanden om hälsa. Ett exempel på detta är det 

korrekta påståendet om att 30 minuter konditionsträning per dag är lika effektiv som behandling av 

depression som terapi. Detta är ett påstående som ställer höga krav på elevernas teoretiska kunskaper 

om de positiva psykologiska effekterna av konditionsträning. Som resultatet visar så hade 

eleverna som uppgav Idrott och hälsa 1 som primär källa en markant högre korrekt svarsfrekvens 

än de elever som uppgav någon annan källa. Utifrån detta resultat kan det tolkas som att eleverna 

har fått med sig mer och bättre kunskaper om de psykologiska effekterna av fysisk aktivitet 

överlag, och att detta tillsammans med ett kritiskt förhållningssätt kan ha lett till att eleverna 

lyckades kryssa rätt för detta påstående. Ytterligare ett påstående som kan agera som exempel på 

detta är Kroppen blir bättre på att lagra protein när du tränar konditionsträning regelbundet. Detta påstående 

handlar om de energiprocesser som sker i kroppen, och är falskt. Det är även en vanlig 

träningsmyt. I och med att de elever som uppgav Idrott och hälsa 1 som primär källa hade en högre 

korrekt svarsfrekvens för detta vanligt misstolkade påstående kan det utifrån studiens modell 

tolkas som att elevernas teoretiska kunskaper hjälpte dem att tänka kritiskt kring huruvida detta 

faktiskt är fysiologisk möjligt. Utifrån ett hälsolitterärt perspektiv yrkar denna tolkning på att de 

elever med Idrott och hälsa 1 som primär kunskapskälla har goda förutsättningar att ta ansvar för 

sin egen hälsa, då de först och främst visat på en stark teoretisk grund. Vidare har de visat på en 

god förmåga till att kritiskt granska påståenden om hälsa, vilket utifrån hälsolitteraciteten kan 

tolkas som att de rimligtvis både kan avfärda träningsmyter samt anpassa hälsobudskap till sina 

egna förutsättningar. Vidare var den Avancerade nivån den enda nivå där de elever som uppgav 

Medier som primär kunskapskälla inte visade lägst korrekt svarsfrekvens jämfört med de elever 

som uppgett en annan källa. Detta kan tolkas som att olika mediekällor fokuserar på att meddela 

mer avancerad kunskap. Emellertid visar inte detta på att dessa elever har goda förutsättningar till 

att ta ett eget ansvar för sin hälsa, då det tidigare i detta avsnitt påvisats att de saknar den 

nödvändiga teoretiska grund som krävs för att de ska kunna prediceras klara av det. 

8.3.3 Kunskapsnivå beroende på kön 

Resultatet visar på en marginell skillnad över den totala korrekta svarsfrekvensen för frågorna på 

Avancerad nivå mellan tjejer och killar, där tjejerna har aningen högre. Dock ses en intressant 

skillnad när detta resultat brutits ner utifrån studiens modell om de olika svårighetsgraderna, då 

det sågs ett intressant samband för hur påståendena kategoriserats (se Bilaga 3). Killarna hade en 

högre korrekt svarsfrekvens för de påståenden som härrörde till teoretisk kunskap. Ett exempel 

på detta är påståendet om att 20 minuter konditionsträning per dag är lika effektiv som behandling av 

depression som terapi, där det fanns en relativt stor skillnad mellan könen på nästan 10 
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procentenheter. Detta påstående är korrekt, men för att svara rätt krävs snarare en god 

vetenskapligt förankrad teoretisk kunskap än ett kritiskt tänkande. Med andra ord visar studiens 

undersökning på att respondenterna som identifierade sig som killar hade en mer avancerad 

teoretisk kunskap inom ämnet än tjejerna. Vidare visar resultatet på att tjejerna hade en högre 

korrekt svarsfrekvens för de påståenden inom den Avancerade nivån som inordnats under det 

kritiska tänkandet. För att ge ett exempel på detta så visar det falska påståendet En otränad person 

upplever större glädje efter träningspasset desto intensivare passet varit, där studiens resultat visar på att 

tjejerna hade en betydligt högre korrekt svarsprocent än killarna. Trots att detta påstående är 

falskt är det emellertid ett vanligt budskap som meddelas från flertalet medier. Följaktligen går det 

att tolka studiens resultat utifrån den valda modellen att tjejerna har en bättre förmåga att kritiskt 

granska meddelanden och information rörande hälsa och träning än vad killarna har. Med tanke 

på den vikt hälsolitteraciteten lägger på det kritiska tänkandet i uppgiften att ta ansvar för sin egen 

hälsa kan det utifrån ett hälsolitterärt perspektiv tolkas som att tjejerna har bättre förutsättningar 

inför denna uppgift än vad killarna har. För trots att killarna uppvisade starkare teoretiska 

kunskaper, så har tjejerna påvisat en stark teoretisk grund för likväl den Grundläggande nivån som 

för Medelnivån. Mot denna bakgrund kan tjejernas kritiska tänkande ses trumfa killarnas teoretiska 

kunskaper för den Avancerade nivån.  
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9 Diskussion 

Nedan förs en diskussion kring de slutsatser analysen mynnat ut i, i ljuset av den 

litteraturöversikt, det teoretiska perspektiv och den bakgrund som redogjorts för i tidigare avsnitt. 

9.1 Elevernas kunskaper om de positiva fysiologiska och psykologiska effekterna av 

konditionsträning 

Som tidigare har nämnts så ligger svarsprocenten på de psykologiska delarna ungefär 15 

procentenheter högre än vad den korrekta svarsprocenten över fysiologiska effekter är. 

Litteraturöversikten visar att i de läromedel som finns att luta sig mot för idrottslärare hittills 

lägger avsevärt större vikt på kroppens fysiologiska effekter än vad som läggs på de psykologiska. 

Den enda bok som vi funnit tillgänglig för Gy11 behandlar de psykologiska effekterna med 

endast en sammanfattande sida medan det andra ämnet upptar ett helt kapitel.138 Dessutom är de 

myter som florerar på nätet relativt grundläggande och det sätter inte elevers och övriga 

personers hälsolitterära kunskaper på prov. Frågekonstruktionen blev därför mer övergripande 

vad gäller den psykologiska delen och frågorna landade på en enklare svårighetsgrad. På den 

fysiologiska delen fanns flera olika stora delar att konstruera frågor utifrån vilket medförde att 

frågorna kunde behandla mer detaljerade delar vilket i sin tur bidrog till att svårighetsgraden blev 

aningen högre. Det blir dessutom mer kunskap för eleverna att minnas från sin 

idrottsundervisning. Utöver det ovan nämnda finns flera falska myter om hur kroppen påverkas 

fysiologiskt av träning. Det beror dels på det rådande klimatet i samhället där träning i mångt om 

mycket kopplas till skönhetsideal och vad som ses som en manlig respektive kvinnlig kropp, 

kroppens utseende används idag allt mer för att uttrycka framgång och lycka i medierna139 och 

guider till den perfekta kroppen finns tillgängliga på nätet. Forskningen visar dessutom på att det 

är Internet som används av tonåringar allra mest för att söka information. Vad som stämmer och 

inte stämmer blir allt svårare för ungdomar att hålla reda på.140 Lägg där till att allt fler privata 

aktörer med syfte att tjäna pengar på hälsotrenden har tillkommit och sprider ibland rent falsk 

marknadsföring för att öka försäljningen av sina produkter. 

Utifrån resultatet kan vi se att det är vissa rent kunskapsmässiga frågor och påståenden som 

eleverna har svårt för. En av de frågorna är vad som sker med blodet vid konditionsträning. Att 

                                                 

138 Idrott och hälsa 1 & 2 
139 Lalander & Johansson, 2007, s. 223-225 
140 Leth & Thurén, 2000, s. 10 
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blodmängden ökar är ett viktigt steg mot att förbättra sin kondition så att blodet kan transportera 

mer syre ut i musklerna.141 Vad kan det då beror på att endast 54,4 % av eleverna hade kunskap 

om det? Vi tror att när man pratar om blodet ur ett hälsoperspektiv, både på idrottslektioner och 

i det mediala sammanhanget, så förknippas blodet med dess bra och dåliga fetter. Det finns en 

marknad med ett antal produkter som sänker blodfetter och det nämns ofta att man bör träna för 

att hålla blodets fetter i balans. Att diskussionen om blodet har valt att gå mot detta beror nog 

mycket på att det här finns en marknad att etablera produkter på. Att höja sin blodvolym på 

medicinsk väg har, med all rätt, fått en minst sagt dålig klang.  

Ett påstående som gör oss en aning oroliga är att så pass många som 65,2 % svarade fel på att 

det tar minst tre veckor av träning innan man ser resultat. Ur ett salutogent perspektiv ska man 

uppmärksamma de delar som gynnar hälsan och bevarar den.142 Ovanstående påstående tycker vi 

borde vara grundläggande och ett av de viktigaste att lära ut till gymnasieungdomar. Att varje 

gång du motionerar så mår din kropp bra av det och dina värden förbättras av din ansträngning. 

Ser man till ämnets syfte så står det klart att eleverna skall förstå betydelsen av rörelseaktivitet och 

dess samband med välbefinnande.143 Överlag svarar eleverna bra på de grundläggande frågorna 

som är rent kunskapsmässiga och det stryker under den slutsats som Ekberg komer fram till i sin 

avhandling, att eleverna får med sig enklare förståelse och begrepp angående hälsa från 

idrottsundervisningen.144 

9.2 Idrottsrörelsens påverkan på elevernas kunskaper 

En slutsats studiens analys mynnat ut i är att de elever som uppgett Annat som primär 

kunskapskälla hade mycket goda grundläggande kunskaper men att de visade lägst nivå av alla 

källor på den avancerade nivån. Eftersom de flesta av dessa elever specificerade denna källa som 

relaterat till idrottsrörelsen så finns det utrymme att diskutera den praktiska erfarenhet som kan 

ligga till grund för att dessa elever visade goda resultat för den grundläggande nivån. Ytterligare 

en förklaring kan vara att idrottsrörelsens tränare själva har goda kunskaper att förmedla till de 

som utövar idrotten. Detta resonemang yrkar därför på att den praktiska erfarenheten hjälper 

eleverna att förstå grundläggande fakta lättare, då de har någonting att hänga upp den på, men att 

de inte ges förutsättningar att lära sig mer avancerad vetenskaplig fakta. Även andra studier visar 

att många elever uppger att de får sina kunskaper från andra håll än idrottsundervisningen i 

skolan samtidigt som det lyfts fram att betyg i Idrott och hälsa har en tendens att delas ut på 

                                                 

141 Henriksson & Sundberg, 2008, s. 22 
142 Quennerstedt, 2006, s. 50 
143 Gy11, 2011, s .83 
144 Ekberg, 2009, s. 211 
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elevernas fritidsintressen.145 Vidare visar utvärderingen av skolan på att en av fyra elever upplever 

bedömningen i Idrott och hälsa som orättvis146, vilket kan relateras till denna studies resultat. 

Motiveringen till detta är att kursplanen för Idrott och hälsa 1 på gymnasiet kräver att eleverna 

klarar av att värdera, kritiskt granska, anpassa samt koppla kunskap till vetenskapliga teorier,147 

med andra ord det som räknas som hälsolitteracitet utifrån den vedertagna definitionen.148 

Emellertid visar vår studie på att de elever som har fått sina kunskaper från idrottsrörelsen inte 

har dessa mer avancerade kunskaper. Detta till trots att de som utifrån studier och utvärderingar 

får högst betyg i Idrott och hälsa är de elever som utövar idrotter på fritiden samt presterar bäst i 

form av idrottsresultat.149 Utifrån detta går det sannerligen att diskutera vad det är som egentligen 

bedöms i undervisningen och huruvida det hälsoperspektiv som ämnet i dag har verkligen tas 

fakta på i den reella idrottsundervisningen.  

9.3 Dagens informationssamhälle och kraven det ställer på eleverna 

Denna studie har visat på att de elever som uppgett olika medier som primär kunskapskälla hade 

en betydligt lägre kunskapsnivå för den grundläggande nivån och för medelnivån än de andra 

eleverna, medan de hade bättre kunskaper på den avancerade nivån. Detta har tolkats som att 

dessa källor inte lägger stor vikt vid grundläggande kunskaper, då detta sannolikt inte är vad som 

intresserar läsaren. Istället har det tolkats som att dessa forum fokuserar på mer avancerad 

kunskap som säkerligen väcker ett större intresse hos läsaren. Utifrån denna slutsats kan dessa 

elever resoneras ligga mer i riskzonen för att kunna ta ett eget ansvar för sin hälsa jämfört med de 

elever som haft antingen idrottsrörelsen eller Idrott och hälsa 1 som primär kunskapskälla. Detta 

kan relateras till artiklar om ungdomars nätsurfande, där både Wharf Higgins & Begoray och Leth 

& Thurén framhåller att det florerar mycket felaktig information på Internet och att risken att 

ungdomar därigenom erhåller felaktig hälsoinformation är stor.150 Även om studiens resultat 

påvisar att eleverna som fått sina kunskaper från mediekällor har bättre avancerade kunskaper så 

saknar de en stadig grund att bygga sitt kritiska tänkande på. Slutsatsen lyfter därmed frågan 

huruvida det är skolans roll att möta detta, eller om det ligger på hemmet eller samhället. Paakkari 

& Paakkari betonar skolans roll i att arbeta för denna fråga151, eftersom skolan har möjligheten att 

                                                 

145 Skolverket, 2005, s. 56; 79-80 
146 ibid., s. 120; 51-52; 98 
147 Gy11, 2011, s. 86 
148 Ratzan & Parker, 2000, s. vi; Ormshaw, Paakkari & Kannas, 2013, s. 434 
149 Skolverket, 2005, s. 56; Larsson, Fagrell & Redelius, 2005, s. 19 
150 Wharf Higgins & Begoray, 2012, s. 137; Leth & Thurén, 2000, s. 16 
151 Paakkari & Paakkari, 2010, s. 133 
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nå eleverna när de är som mest påverkbara.152 Samtidigt visar utvärderingen av skolan på att detta 

hälsouppdrag, som även Gy11 yrkar på153, inte har haft ett tillräckligt stort genomslag i den reella 

idrottsundervisningen.154 Även om det är glädjande och inger hopp att de elever som uppgett 

Idrott och hälsa 1 som primär kunskapskälla både visat en god teoretisk kunskapsgrund som en 

utvecklad kritisk medvetenhet är det en för stor andel elever som inte fått med sig detta från 

idrottsundervisningen. 

9.4 Skillnader mellan könen? 

Att Idrott och hälsa varit, och fortfarande är, det ämne där killar i genomsnitt presterar bättre än 

tjejer155 är nog inte många förvånade över att höra. Detta för att ämnet ofta diskuterats ha ett 

mansdominerat innehåll som premierar killar före tjejer.156 Denna studies resultat visar dock på 

det motsatta, där tjejerna uppvisade en högre korrekt svarsfrekvens än killarna. Det som gör detta 

resultat så intressant är att det endast är den teoretiska kunskapen som satts på prov för studien 

och inte den fysiska. Utifrån kursplanens kunskapskrav för betyget A finns det bara ett krav 

gällande den fysiska förmågan.157 Emellertid uttrycker detta krav ingenting om styrka, uthållighet 

eller annan mätbar idrottsprestation utan den syftar snarare till ospecificerad motorik och 

koordinationsförmåga. Utifrån studiens resultat om att tjejernas kunskaper uppvisades vara större 

än killarnas motiveras frågan: är tjejers motorik och koordinationsförmåga avsevärt mycket sämre 

än killars, eller handlar det snarare om att idrottslärare väljer bort vissa delar av innehållet till 

förmån för mer fysisk aktivitet, som påvisats i den nationella utvärderingen?158 Vidare visade 

studiens analys på att tjejerna hade en större förmåga till att kritiskt granska hälsobudskap än 

killarna men att de båda hade en stark teoretisk grund. Utifrån kursplanens kunskapskrav för 

betyget A ställs höga krav på just förmågan till att kritiskt resonera kring hälsa och träning. 

Studiens resultat yrkar därför på att tjejerna borde ha större möjligheter att nå högre betyg än vad 

verkligheten speglar. Detta kan ge en möjlig förklaring till varför en så stor andel elever upplever 

betygssättningen i Idrott och hälsa som orättvis.159 Dessa slutsatser styrker det resonemang som 

Larsson et al för om att det föreligger en inkonsekvens i undervisningen160 samt att det är mot ett 

                                                 

152 World Health Organization, 1999, s. 5 
153 Gy11, 2011, s. 83 
154 Skolverket, 2005, s. 52 
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visst innehåll som en grupp framstår som bättre.161 Utifrån denna studies resultat och ovan 

nämnda resonemang skulle tjejerna sannolikt ha ett högre betygssnitt än killarna om det 

hälsoperspektiv idrottsundervisningen uttrycks utgå ifrån togs fasta på ute i skolorna.  

9.5 Pedagogiska konsekvenser för idrottslärarens hälsouppdrag 

De slutsatser som dragits av denna studie visar på flertalet dilemman och pedagogiska 

konsekvenser för idrottslärarens uppdrag i skolan, speciellt hälsouppdraget. Kursplanen för Idrott 

och hälsa har på senare tid influerats starkt av ett hälsoperspektiv162 medan det i den reella 

undervisningen inte verkar ha anammats.163 Istället har det setts en bristande måluppfyllelse för 

just hälsoaspekten164, vilket harmonieras med denna studies resultat. För även om majoriteten av 

eleverna visade goda resultat för den grundläggande nivån är det oroande att trenden om att en 

stor del av eleverna uppger att de fått sina kunskaper från andra källor än Idrott och hälsa 

styrks.165 Detta för att de då inte alltid har någon att rådgöra med huruvida informationen de 

hittat är tillförlitlig, vilket även Leth & Thurén ser som ett problem.166 Informationsflödet ställer 

också högre krav på elevernas kunskaper än att bara ha de grundläggande kunskaperna, då det så 

mycket handlar om att kunna kritiskt granska hälsobudskap.167 Det blir här också viktigt för 

idrottsläraren att verkligen betona att hälsomarknaden har ett stort vinstsyfte för flertalet företag, 

som med syfte att förleda läsaren kan ge en fragmenterad bild av helheten.168 Följaktligen blir det 

även än mer viktigt i ämnet Idrott och hälsa att arbeta aktivt med kritisk granskning. Mot denna 

bakgrund, samt med belägg för godtycklig bedömning i åtanke169, leder Quennerstedts tankar om 

vilken uppgift idrottsämnet egentligen har170  in på en diskussion om att dela upp idrottsämnet i 

en praktisk och en teoretisk del. Ämnet Idrott och hälsa är i dag oerhört mångfacetterat och 

behandlar ett mycket brett innehållsspektra. Det behandlar ergonomi och säkerhet samtidigt som 

eleverna förväntas kunna värdera, diskutera, bedöma och redogöra för så spridda ämnen som 

livsstilens betydelse och hur kroppsideal framställs i olika arenor. De ska också bemästra så 

spridda fysiska aktiviteter som simning, dans och friluftsliv och förväntas få prova på en bredd av 

aktiviteter som utvecklar deras kroppsliga förmåga, ta ett aktivt ansvar för att träna regelbundet 
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164 Skolverket, 2005, s. 125-126 
165 Skolverket, 2005, s. 56; 79-80 
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för att sedan koppla sina erfarenheter till vetenskapliga teorier inom träningslära.171 Det är bara 

att ta en snabb titt på alla dessa spridda kvaliteter som krävs för att nå det högsta betyget i Idrott 

och hälsa i dag för att kunna dra en slutsats om att det krävs en supermänniska för att uppnå A 

för alla dessa krav. Med detta i åtanke är det inte helt anmärkningsvärt att idrottslärare i praktiken 

bortser från flertalet kunskapskrav i sin slutbedömning. Speciellt då många elever uppger att 

Idrott och hälsa är skolans roligaste ämne, troligtvis på grund den fysiska aktivitens skull.172 

Emellertid blir då konsekvensen att eleverna inte får med sig de viktiga redskapen för att förstå 

hur deras livsstil påverkar deras hälsa. För att koppla tillbaka till Quennerstedts tanke så kan en 

idé för Idrott och hälsa vara att ha en kurs för det praktiska genomförandet och en för det mer 

teoretiska, där de två kurserna har skilda betygssättningar. Genom att göra denna uppdelning, där 

både fysisk aktivitet och hälsokunskap får ett eget utrymme, kan det sannolikt bli enklare för 

idrottsläraren att få med det viktiga innehållet i kursen samt att eleverna förhoppningsvis 

upplever bedömningen som mer rättvis. Samtidigt har förstärkt hälsoupplysning visat ha en 

positiv effekt på ungdomars fysiska aktivitet173, vilket ger en god vink om att hälsokunskap som 

eget ämne kan bidra till både ökad hälsolitteracitet hos gymnasieungdomarna och leda till ökad 

fysisk aktivitet. 

9.6 Metoddiskussion 

Utifrån det syfte som vår studie har anser vi att vi egentligen bara hade ett klokt val av metod, 

nämligen enkät. Vi ville se gymnasieelevernas teoretiska kunskapsnivå gällande de positiva 

effekterna av konditionsträning och behövde därför nå ut till ett större antal elever. Vidare 

behövde vi ett lättolkat och lättanalyserat resultat, likväl för syftets skull som för tidsramens. 

En problematik som uppstod för oss var vid frågekonstruktionen, då det var svårt att 

bestämma de olika svårighetsgraderna på frågorna. Motiveringen till detta är att det fanns få 

läroböcker för kursen Idrott och hälsa 1, vilket gjorde att vi inte var helt säkra på hur idrottslärare 

väljer ut kunskapsinnehåll för sin undervisning och heller inte vilken nivå de lägger sig på. I 

kombination med att kursplanen för Idrott och hälsa 1 inte specificerar den teoretiska kunskapen 

som ska läras ut, var det därför svårt att konstruera frågor på rätt nivå. Emellertid genomförde vi 

en pilotstudie på kursare och verksamma idrottslärare för att ändå försöka säkerställa de olika 

svårighetsgraderna. Problematiken uppstår i den otillförlitlighet som kan uppstå både om 

frågorna är för lätta och om de är för svåra. Är de för lätta blir resultatet missvisande i och med 
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att eleverna visar på en högre nivå i vår studie än vad som förväntas av dem av Skolverket. Om 

motsatsen sker, att frågorna blir för svåra, finns en hög sannolikhet att eleverna skulle gissa på 

måfå bland svarsalternativen, vilket skulle blir missvisande.  

På grund av att vi själva bestämde svårighetsgrad på frågorna sänktes studiens validitet. Med 

andra ord skulle en annan forskare troligen få fram ett annat resultat än denna studie. Men utgår 

en annan forskare från samma modell som vi har använt oss utav, dvs. med samma 

svårighetsgrader utifrån samma kriterier, så anser vi ändå att validiteten är hög. 

Gällande generaliserbarheten så valde vi bara en stad och två skolor, mest av 

bekvämlighetsskäl. Tanken från början hade varit att ha fyra skolor i två städer, för att öka 

generaliserbarheten. Emellertid avböjde två skolor i den andra staden, och utifrån studiens 

tidsram kände vi att risken var för stor att vi inte skulle hinna klart i tid om vi försökte leta nya 

skolor. Det gör att denna studie inte är generaliserbar till en större population. Den ger ändock en 

fingervisning om hur det står till med den teoretiska kunskapsnivån bland gymnasieungdomarna 

och har höjt flertalet intressanta frågeställningar.  
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10 Konklusion 

Tidigare forskning har visat att vi går allt mer urbaniserat samhälle med stadskärnorna byggs på 

ett sätt som blir allt mindre inbjudande till spontanidrottande. Där människors arbete tenderar att 

bli mer och mer stillasittande blir det allt viktigare att de framtida vuxna alltså våra ungdomar får 

en god utbildning hur man skall leva ett hälsosamt liv. Inte bara för att de själva ska kunna uppnå 

en viss levnadsstandard utan för att det kostar samhället redan idag enorma summor för att 

behandla dem som fallit in en ohälsosam livsstil.  

Syftet med studien var att ta reda på huruvida effekterna av konditionsträning når ut till elever 

som har genomgått Idrott och hälsa 1 nyligen. Efter att ha analyserat empirin visar det att 

eleverna överlag har goda grundläggande kunskaper om konditionsträningens effekter. Att man 

mår bra och blir en gladare människa verkar de flesta elever ha kunskap om. Det som studien 

också visar är ju att eleverna i många fall har gått på många av de träningsmyter som florerar på 

internetforum och i många kommersiella sammanhang. Speciellt de elever som anger att medier 

är deras primära kunskapskälla.  

Att vara hälsolitterat innebär att man ska kunna samla in information och kunna använda den 

för sitt eget välmående men man måste likväl kunna kritiskt granska den information man får 

sköljd över sig, något som eleverna verkar ha vissa svårigheter med. Att kritiskt granska den 

information man ställs inför är i dagsläget ett vanligt inslag och ett måste i många av skolans 

ämnen. Att källhänvisa och lära sig vilka källor som är pålitliga blir i det datoriserade samhället en 

allt viktigare del.  

Vi tror att ämnet Idrott och hälsa måste lyfta just denna del. Då hälsotrenden växer kommer 

det samtidigt in mer och mer kommersiella aktörer på marknaden som har ett gemensamt mål, att 

öka sin vinst. Här måste ämnet Idrott och hälsa utbilda eleverna att kritisktgranska all information 

för att kunna fatta hälsosamma beslut. Ett framtida ämne för forskningen kan vara att titta på hur 

just lärare inom idrott och hälsa arbetar källkritiskt med sina elever. 

Dessutom visar studien på att det inte föreligger någon särskild skillnad mellan tjejers och 

killars teoretiska kunskaper om konditionsträning, förutom att tjejerna visade på en större 

förmåga till att kritiskt granska hälsobudskap. Med tanke på att tidigare forskning samt 

utvärderingar av skolan visat å att killar i genomsnitt har högre betyg än tjejer blir det mycket 

intressant att titta närmare på vilka kriterier det är som idrottslärare egentligen utgår ifrån när de 

sätter betyg. Speciellt med tanke på det hälsoperspektiv som ämnet uttrycks utgå ifrån.  
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1: Enkätformulär 

Bakgrundsfrågor 
 

Vilket är ditt kön? 

   Jag definierar mig som tjej 

 Jag definierar mig som kille 

Vilket program går du på? 

   Yrkesförberedande program 

 Studieförberedande program 

 

Fråga A:  Hur ofta tränar du konditionsträning? 
 

   Jag tränar aldrig konditionsträning 

   1-3 gånger i månaden 

   1 gång i veckan 

   2-3 gånger i veckan 

   4-5 gånger i veckan 

   6 eller fler gånger i veckan 

 

Fråga B:  Hur ofta deltar du i idrottsundervisningen? 

 (med undantag för de gånger du varit sjuk) 
 

   Aldrig 

   Sällan 

   Ofta 

   Alltid 

 

Fråga C:  Hur upplever du dina kunskaper om effekterna av konditionsträning? 
 

   Dåliga 

   Delvis koll 

   Har koll 

   Stensäker 

 

Fråga D:  Från vilken källa har du fått den största delen av dina kunskaper om konditionsträning från? 
Du kan bara kryssa för ett alternativ! 
 

   Idrott och hälsa 1 

   Bloggar 

   Internetforum 

   Tidningar 

   TV 

   Annat (vänligen skriv vilken källa):  
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Flervalsfrågor om vad du kan om konditionsträning. 
För fråga 1-5 finns bara ett rätt svar (frågorna på denna sida). 
Kryssa i det svarsalternativ du tror är korrekt.  
 

Fråga 1:  Hur påverkas pulsen av konditionsträning? 
Det är endast ett svar som är korrekt. 
 

 

   Maxpulsen ökar 

   Vilopulsen sjunker 

   Arbetspulsen förändras inte 

   Vilopulsen ökar 

 

Fråga 2:  Hur påverkas blodet vid konditionsträning? 
Det är endast ett svar som är korrekt. 
 

 

   Blodmängden minskar 

   Syreupptagningsförmågan minskar 

   Blodet blir tjockare (blodplasman minskar) 

   Blodmängden ökar 

 

Fråga 3:  Vilket påstående är korrekt om stress? 
Det är endast ett svar som är korrekt. 
 

 

   Stress är alltid positivt 

   Stress är ett normaltillstånd 

   Stress kan vara både positivt och negativt 

   Stress är alltid negativt 

 

Fråga 4:  Hur påverkas humöret av konditionsträning? 
Det är endast ett svar som är korrekt. 
 

 

   Du känner dig mer nedstämd eftersom du blir trött 

   Självkänslan försämras 

   Du får mer positiva tankar och känslor 

   Det påverkas inte alls 

 

Fråga 5:  Vad innebär det att ha god kondition? 
Det är endast ett svar som är korrekt. 
 

 

   Hur mycket syre du kan ”ta upp” i lungorna 

   Hur kroppens celler kan använda energi när den har tillgång till syre 

   Att du inte svettas när du tränar konditionsträning 

   Att muskelfibrerna är snabba 
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Flervalsfrågor om vad du kan om konditionsträning 
För fråga 6-11 kan det finnas fler svarsalternativ som är korrekta (frågorna på denna sida). 
Kryssa för de svar du tror är korrekta. 
 

Fråga 6:  Vilket påstående/Vilka påståenden är rätt? 
Det kan finnas 0 till 4 rätt per fråga 
 

 

   Kroppen blir bättre på att lagra protein när du tränar konditionsträning regelbundet 

   Kroppen lär sig använda fett som energi när du tränar konditionsträning regelbundet 

   Om du tränar konditionsträning kortare än 45 minuter så förbättrar du inte din kondition 

   Du kan endast bränna fett vid lågintensiv konditionsträning (t.ex. raska promenader) 

 

Fråga 7:  Vilket påstående/Vilka påståenden är rätt? 
Det kan finnas 0 till 4 rätt per fråga 
 

 

   Löpare löper större risk att drabbas av diabetes, eftersom de tömmer glykogendepåerna i musklerna när de springer 

   Kortvarig stress är dåligt för kroppen 

   En person som kontinuerligt tränar kondition upplever en mindre oro i sitt liv  

   Långvarig stress är dåligt för kroppen 

 

Fråga 8:  Vilket påstående/Vilka påståenden är rätt? 
Det kan finnas 0 till 4 rätt per fråga 
 

 

   Stresshormoner utsöndras inte vid konditionsträning 

   Du får mer energi och blir mindre trött om du tränar konditionsträning  

   Vid konditionsträning minskar adrenalinpåslaget vilket gör att fettförbränningen ökar 

   Konditionsträning gör att kroppen utsöndrar endorfiner som gör oss glada 

 

Fråga 9:  Vilket påstående/Vilka påståenden är rätt? 
Det kan finnas 0 till 4 rätt per fråga 
 

 

   Det är farligt för en otränad att börja konditionsträna 

   30 minuter konditionsträning per dag är lika effektiv som behandling av depression som terapi  

   När du börja konditionsträna ökar dina dåliga blodfetter och sänks sedan ju mer regelbundet du tränar 

   Regelbunden konditionsträning kan leda till en förbättrad självkänsla 

 

Fråga 10:  Vilket påstående/Vilka påståenden är rätt? 
Det kan finnas 0 till 4 rätt per fråga 
 

 

   Regelbunden konditionsträning sänker blodtrycket mer än ett enskilt blodtryckssänkande läkemedel. 

   Musklerna förtvinar om du tränar med för hög mjölksyrenivå 

   Den inre volymen i större artärer (bl.a. stora halspulsådern) ökar vid regelbunden träning 

   En stillasittande livsstil leder sällan till depression 

 

Fråga 11:  Vilket påstående/Vilka påståenden är rätt? 
Det kan finnas 0 till 4 rätt per fråga 
 

 

   Det är främst typ2 muskelfibrer som tränas vi konditionsträning 

   Skelettets benmassa stärks vid konditionsträning i ungdomsåren 

   En otränad person upplever större glädje efter träningspasset desto intensivare passet har varit 

   Det tar minst tre veckor hos en otränad person innan man ser de positiva effekterna av regelbunden konditionsträning. 
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12.2 Bilaga 2: Informationsbrev 

  
Enkät till gymnasieelever  

 
 

Denna enkät görs för en pågående C-uppsats om vilka kunskaper elever har om 
positiva effekter av konditionsträning. Arbetet genomförs av Kim Bellander och 
Jesper Kristoffersson, lärarstudenter vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier med Fl. Dr Kristina Ahlberg som handledare. 

 
Syftet med C-uppsatsen är att studera vilka kunskaper gymnasieelever i årskurs 3 har 
om de positiva fysiologiska och psykologiska effekterna av konditionsträning. Med 
andra ord är detta inget prov, utan enbart en mätning för forskningssyfte. Därför har 
vi valt ut dig att svara på den här enkäten eftersom du går i årskurs 3 på gymnasiet. 
Du har rätt att själv bestämma över din medverkan och kan närsomhelst under 
undersökningens gång avbryta din medverkan. 

 
Vi är angelägna om att få en så korrekt bild som möjligt av de kunskaper som 
gymnasieelever i årskurs 3 har och ber dig därför fylla i enkäten så noga du kan. 
Avsikten är inte att undersöka enskilda elevers kunskaper, utan att ställa resultatet i 
relation till kursplanen för Idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Inget av materialet 
kommer att användas som bedömningsmaterial av er egen lärare och det är bara vi 
som genomför studien som kommer att få tillgång till era svar. 

 
Enkäten är helt anonym. Dina svar skyddas av sekretesslagen (SFS 1980: 100, 9 kap. 
3§) och personuppgiftslagen (1998: 204). Det innebär i korthet att alla som arbetar 
med det insamlade materialet ansvarar för att inga enskilda svar kan utläsas på ett sätt 
som förknippas med dig som person. Det insamlade materialet kommer endast att 
användas i forskningsändamål av oss som skriver arbetet. 

 
 
 

Tack på förhand för din medverkan! Om du undrar över något eller har synpunkter 
kontakta oss per e-post. 

 
 

Kim Bellander 
Epost: kim.bellander.5332@student.uu.se 

 
Jesper Kristoffersson 
Epost: jesper.kristoffersson.5105@student.uu.se 

 
 

Ansvarig för arbetet 
Kristina Ahlberg, Fil. Dr. 
Epost: kristina.ahlberg@edu.uu.se, telefon 018-471 1662 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Uppsala universitet 

 

  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete i 

didaktik relaterat till 

ämnesområdet Idrott 

och hälsa 15 hp 

 

Blåsenhus, von 

Kraemers Allé 1 

Box 2136, 750 02 

Uppsala 
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12.3 Bilaga 3: Enkätfrågornas svårighetsgrad utifrån studiens modell 

Grundläggande nivå 

 
Teoretisk kunskap 

Fysiologiska effekter Psykologiska effekter 

Vilopulsen sjunker. 
Blodmängden ökar. 
Hur kroppens celler kan använda energi när den har tillgång till 
syre. 
Musklerna förtvinar om du tränar med för hög mjölksyrenivå. 
Löpare löper större risk att drabbas av diabetes, eftersom de 
tömmer glykogendepåerna i musklerna när de springer. 

Stress kan vara både positivt och negativt. 
Du får mer positiva tankar och känslor. 
Långvarig stress är dåligt för kroppen. 
Du får mer energi och blir mindre trött om du tränar 
konditionsträning. 
Regelbunden konditionsträning kan leda till förbättrad 
självkänsla. 
En stillasittande livsstil leder sällan till depression. 

 
Kritiskt tänkande 

Fysiologiska effekter Psykologiska effekter 

Om du tränar konditionsträning kortare än 45 minuter så 
förbättrar du inte din kondition. 
Du kan endast bränna fett vid lågintensiv konditionsträning. 
Det är farligt för en otränad att börja konditionsträna. 
Det tar minst tre veckor hos en otränad person innan man ser de 
positiva effekterna av regelbunden konditionsträning. 

 

 
Medelnivå 

 
Teoretisk kunskap 

Fysiologiska effekter Psykologiska effekter 

När du börjar konditionsträna ökar dina dåliga fetter och sänks 
sedan ju mer regelbundet du tränar. 
Det är främst typ 2 muskelfibrer som tränas vid 
konditionsträning. 
Skelettets benmassa stärks vid konditionsträning i ungdomsåren. 

En person som kontinuerligt tränar kondition upplever en mindre 
oro i sitt liv. 
Konditionsträning gör att kroppen utsöndrar endorfiner som gör 
oss glada. 

 
Kritiskt tänkande 

Fysiologiska effekter Psykologiska effekter 

Kroppen lär sig använda fett som energi när du tränar 
konditionsträning regelbundet. 

Kortvarig stress är dåligt för kroppen. 

 
Avancerad nivå 

 
Teoretisk kunskap 

Fysiologiska effekter Psykologiska effekter 

Regelbunden konditionsträning sänker blodtrycket mer än ett 
enskilt blodtryckssänkande läkemedel. 
Den inre volymen i större artärer (bl.a. stora halspulsådern) ökar 
vid regelbunden träning. 

Stresshormoner utsöndras inte vid konditionsträning. 
30 minuter konditionsträning per dag är lika effektiv som 
behandling av depression som terapi. 

 
Kritiskt tänkande 

Fysiologiska effekter Psykologiska effekter 

Kroppen blir bättre på att lagra protein när du tränar 
konditionsträning regelbundet. 
Vid konditionsträning minskar adrenalinpåslaget vilket gör att 
fettförbränningen ökar. 

En otränad person upplever större glädje efter träningspasset desto 
intensivare passet har varit. 

 


