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1. ABSTRAKT  

Syftet med undersökningen är att undersöka elevers deltagande på lektionerna i idrott och 

hälsa samt undersöka vilka faktorer som bidrar till att elever i de senare åren i grundskolan 

väljer att avstå från lektionerna i idrott och hälsa. För att framkalla ett resultat användes en 

kvantitativ metod i form av gruppenkäter. En enkätundersökning genomfördes där 95 elever 

deltog från en skola i en kommun i västra Sverige. Resultatet sammanställdes och 

analyserades, kopplat till tidigare forskning inom området. Positivt för denna studie är att 

majoriteten av eleverna förknippar ämnet idrott och hälsa med glädje, trygghet, gemenskap 

och deltar alltid på lektionerna i idrott och hälsa. Majoriteten av eleverna såg även 

omklädning och duschning som något negativt i ämnet idrott och hälsa vilket kan vara två 

bidragande faktorer till att elever inte deltar fysiskt i ämnet. Resultatet har analyserats med 

hjälp av Pierre Bourdieus teori kring habitus och idrottshabitus vilket förklarar varför elever 

väljer att resonera och agera som de gör i olika situationer.  

 

Slutligen reflekterar vi kring hur elever i grundskolans senare år kan bli mer deltagande i 

ämnet idrott och hälsa och belyser problemet för andra lärare kring elevers icke deltagande i 

ämnet.  

 

 

 

 

Nyckelord: Deltagande, Elever, Fysisk aktivitet, Idrott och hälsa, Orsaker.  
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FÖRORD 
Vi som skrivit detta examensarbete heter Felix Brink och Alexander Sakac och vi är två 

lärarstudenter på högskolan i Halmstad med inriktning idrott och hälsa, religion och historia. 

Arbetsfördelningen i examensarbetet har fördelats jämt mellan oss och vi har arbetat 

gemensamt genom hela arbetet. 

 

Vi är två personer som brinner för ämnet idrott och hälsa samt att hjälpa ungdomar till fysisk 

aktivitet. Under vår tid som studenter har vi erfarenhet av elever som väljer att inte delta i 

ämnet idrott och hälsa på grund av en mängd olika faktorer. Vi har valt att skriva om varför 

det finns ett antal elever som väljer att inte delta på lektionerna i idrott och hälsa. Med tanke 

på vårt framtida yrke som lärare i idrott och hälsa såg vi det som ytterst intressant att 

undersöka och finna de faktorer som gör att elever väljer att avstå från lektionerna i idrott och 

hälsa.  

 

Den svenska befolkningens hälsa är något vi har som mål att fortsätta förändra till det bättre i 

vårt framtida yrke. Vi ser även detta som ett viktigt uppdrag för skolan och samhället, att 

Sveriges elever deltar och är aktiva i ämnet idrott och hälsa. Det är både ett personligt intresse 

för oss båda eftersom vi ska arbeta som lärare i idrott och hälsa och undervisa elever i ämnet 

varje dag, samtidigt som det är av ett vetenskapligt perspektiv då det finns forskning på fysisk 

aktivitet och Sveriges folkhälsoproblem. Detta är något vi kommer lyfta fram i vårt arbete.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla elever som frivilligt medverkade i vår enkätundersökning 

och till lärarna som välkomnade oss till deras klasser. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Lars Kristén för den hjälp och tid han avsatt för att hjälpa oss.  
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1. INLEDNING 
“Det finns en grupp elever som helt saknar intresse för ämnet  

idrott och hälsa i skolan. De känner ofta oro inför lektionerna  

och har låg självkänsla.” (Åström, 2017. s. 1). 

Redelius (2004) skriver att elever i dagens skola kan känna ett obehag och ha en dålig känsla 

för lektionerna i idrott och hälsa vilket kan vara en faktor till att elever väljer att inte delta.  

Precis som Redelius (2004) skriver Åström (2017) att många barn och ungdomar rör sig för 

lite och att ämnet idrott och hälsa inte uppskattas av alla elever. Åström (2017) menar att 

skolan är den enda plats som möter alla barn och ungdomar. Tillgängligheten och deltagandet 

i fysiska aktiviteter och idrott och hälsa är ihopkopplat med social klass, kulturell bakgrund, 

ort, ålder och till viss del kön. Åström (2017) och Skolinspektionen (2012) skriver att lärarna 

har en skyldighet att sträva efter att inkludera samtliga elever i sin undervisning. Åström 

(2017) skriver att detta gäller inte minst de barn och ungdomar som rör sig för lite på sin fritid 

och de ungdomar med föräldrar som inte uppmuntrar till fysisk aktivitet. Redelius (2004) 

samtycker med tidigare författare och hävdar att de barn som rör sig minst på sin fritid 

behöver vara som mest aktiva i ämnet idrott och hälsa. Författarens studie visar att de barn 

och ungdomar som inte är aktiva på sin fritid i idrottsföreningar är också de barn och 

ungdomar som är negativt inställda till ämnet idrott och hälsa i skolan. Det är även dessa 

elever som rör på sig minst under lektionerna i idrott och hälsa. De elever med negativ 

inställning till ämnet idrott och hälsa känner sig ofta dåliga i ämnet och har en lägre tilltro till 

sin egen förmåga. Dessa elever visar att olika faktorer som t.ex. föräldrar, ombyte, duschning 

eller om eleven är medlem i en idrottsförening påverkar elevers deltagande i ämnet idrott och 

hälsa. Folkhälsomyndigheten (2016) menar att det finns en stor del vetenskapligt stöd för att 

barn och ungdomar som är fysiskt aktiva mår bättre och har föreslagit ökade och större 

möjligheter till fysisk aktivitet i skolan. Åström (2017) och Engström (2004) hävdar att en 

mängd forskning visar att barn och ungdomar som idrottar eller är fysiskt aktiva regelbundet, 

får stärkt självkänsla och får bättre förutsättningar för att göra hälsosamma livsstilsval. 

Författarna skriver samtidigt att ämnet idrott och hälsa är viktigt för elevernas utveckling både 

fysiskt, psykiskt och socialt.  

Skolverket (2011) och Schenker (2011) menar att ämnet idrott och hälsas syfte är att ge elever 

förutsättningar för att kunna påverka sin hälsa genom hela livet. Ämnet ska också syfta till att 

utveckla elevers intresse för att vara fysiskt aktiva. Att utveckla kunskaper om fysisk aktivitet 

och hälsa är något som ämnet ska genomsyra.  
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Skolverket (2011) skriver att ämnet idrott och hälsa ska ge kunskaper om och syfta till att ge 

elever en god bild av vikten av att vara fysisk aktiv och ha en god hälsa. Det innebär att de 

elever som på grund av olika orsaker missar eller väljer att inte delta under lektionerna i idrott 

och hälsa också missar möjligheten till att skapa ett intresse för fysisk aktivitet och god hälsa. 

Engström (2004) skriver att lektionerna i idrott och hälsa kan vara den första introduktionen 

till fysisk aktivitet och i vissa fall kan det vara den enda fysiska aktiviteten eleven får under 

veckan.  

Vi ser problemet kring elevers icke deltagande på lektionerna i idrott och hälsa som ett 

problem för oss som framtida lärare i idrott och hälsa. Elever som inte deltar är något som 

ställer oss inför många frågor. Dessa frågor vill vi gärna finna svar på och undersöka vad det 

är som gör att eleverna väljer att avstå från lektionerna. Mikaelsson (2012) skriver att det idag 

finns få studier som visar eller framhäver varför barn är fysiskt inaktiva eller varför de 

resonerar som de gör kring fysisk aktivitet. Författaren menar att mer forskning om varför 

ungdomar resonerar som de gör och vilka erfarenheter som ligger till grund för dessa 

resonemang hade hjälpt en mängd lärare och föräldrar att förstå varför elever resonerar som 

de gör.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att elever i 

grundskolans senare år väljer att inte delta på lektionerna i idrott och hälsa.  

 

Frågeställningarna är:  

x Vilka orsaker kan finnas till att elever i grundskolans senare år inte deltar i ämnet 

idrott och hälsa? 

x Hur uttrycker sig elever i grundskolans senare år om att inte delta i ämnet idrott och 

hälsa? 
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3. BAKGRUND 
3.1 Tidigare Forskning 
3.1.1 Idrott och hälsa i skolan 
Meckbach (2004) inleder och skriver att idrott och hälsa är ett av grundskolans mest populära 

ämnen. Författaren menar att det skiljer sig från alla andra ämnen och det är det som gör 

ämnet unikt. Att eleverna får använda sin kropp och olika kroppsrörelser för att genomföra 

olika moment gör det spännande för eleverna. Läraren ger eleverna en chans att lära sig både 

praktiska och teoretiska kunskaper med kroppen som redskap, det är något som gör ämnet 

spännande. Skolverket (2011) beskriver ämnet idrott och hälsas syfte i skolan och menar att 

undervisningen ska syfta till att eleverna lär sig rörelser som är allsidiga samt utvecklar sin 

rörelseförmåga. Undervisningen i idrott och hälsa ska ge eleverna en möjlighet att möta en 

mängd olika aktiviteter och lekar. Undervisningen ska också präglas av att eleverna får 

kunskap om hur de själva kan påverka sin hälsa samt vilka olika faktorer som påverkar 

hälsan. Undervisningen ska också ge eleverna en möjlighet att utveckla sin förmåga till att 

samarbeta, få en kroppskontroll och kroppsuppfattning som de kan ta del av genom livet. 

Ämnets syfte är också att ge eleverna en möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och bli 

medveten om vad som kan ske med kroppen när den utsätts för olika situationer. Syftet med 

ämnet idrott och hälsa är att det ska utveckla elevers fysiska och psykiska välbefinnande så att 

de kan utveckla en god hälsa.  

 

Engström (2004) anser att fysisk aktivitet och motorisk träning är viktig för barn och 

ungdomars fysiska, personliga och sociala utveckling. Fysisk aktivitet är viktigt och 

betydelsefullt för barn och ungdomars hälsotillstånd nu och i framtiden. 

Bråkenhielm (2008) skriver att ämnet idrott och hälsa ska bidra till att eleverna får ett ökat 

självförtroende och en starkare tro på sig själva. Eleverna ska bli medvetna om sin egen 

förmåga samt att lärare i idrott och hälsa ska inspirera eleverna till ett livslångt intresse för 

idrott och hälsa. Författaren menar att ämnet idrott och hälsa ska främja elevernas självbild 

och bidra till att eleverna accepterar sig själva och den förmåga de besitter.  

Redelius (2004) beskriver ämnet idrott och hälsa som ett viktigt ämne och som ska bidra till 

att elever skapar en tro på sig själva och ska syfta till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. 

Det är i skolan detta intresse ska skapas och särskilt till de elever som inte uppmuntras till 

fysisk aktivitet av sin familj eller vänner. Författaren skriver att det även finns elever som 

känner en viss oro eller obehag inför ämnet idrott och hälsa. Idrott och hälsa är något som 
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väcker blandade känslor hos barn och ungdomar och ämnet idrott och hälsa skapar inte alltid 

ett livslångt intresse och en tro på sig själv. 

 

Norberg (2017) lyfter upp studier som visar på att barn och ungdomar rör på sig för lite om 

dagarna. Rekommendationen för barn och ungdomar mellan 6-17 år, är att de ska röra på sig 

eller ägna sig åt fysisk aktivitet ungefär 60 minuter per dag. Aktiviteten ska också vara 

pulshöjande för att rekommendationen ska ge hälsovinster som t.ex. att främja hälsan och 

minska risken för kroniska sjukdomar. Författaren lyfter även upp Nybergs (2017) studie år 

2016 som involverade cirka 1700 elever i grundskolan och gymnasieskolan och omfattade 

mer än 50 skolor i Sverige. Eleverna fick fylla i en webbenkät som handlade om deltagande i 

ämnet idrott och hälsa, fritidsaktiviteter, matvanor, skärmtid och även hur eleverna tog sig till 

och från skolan. Resultaten i studien visar att väldigt få barn och ungdomar når 

rekommendationen att vara fysisk aktiv 60 minuter per dag och cirka 90 % av barn och 

ungdomar var stillasittande eller lågt fysiskt aktiva under perioden som undersöktes. Endast 

44 % av pojkarna kom upp i den rekommenderade aktivitetsgraden per dag och ännu färre 

flickor som endast uppgick till 22 %. I studien framkom det också andra resultat t.ex. att barn 

och ungdomar var mer fysiskt aktiva under skoldagen än på fritiden, detta gällde samtliga 

elever oavsett ålder. Författaren menar att detta är en kunskap som gör att skolan har en 

väldigt stor betydelse då det gäller att nå och aktivera barn och ungdomar.  

 

Redelius (2004) lyfter fram ämnet idrott och hälsa ur elevernas synvinkel och ämnet anses 

ganska populärt men långtifrån av alla elever. Många elever har känslan av glädje och 

trygghet under lektionerna, men det finns också elever som har en annan inställning till 

ämnet. Det finns elever i grundskolans senare år som inte tycker om ämnet och anser att 

ämnet bör ha mindre tid i skolan, författaren undersöker vilka elever detta är och varför de 

tycker som de gör. Författaren menar att de elever som är negativt inställda till ämnet idrott 

och hälsa ofta har en lägre tilltro till sin egen förmåga i ämnet, de tror också att deras föräldrar 

har en syn på ämnet som antyder att andra ämnen i skolan är viktigare än ämnet idrott och 

hälsa. 

 

Åström (2017) menar att elever också får en ökad koncentrationsförmåga, bättre arbetsminne 

och förbättrade förutsättningar för att inta kunskaper och lära sig mer i skolan. Författaren 

visar på forskning som kan förklara varför det finns elever som väljer att ta avstånd från 

idrotten i skolan, faktorer som kulturell bakgrund, kön, ålder, social klass och vart man bor 
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någonstans, är faktorer som kan förklara varför vissa elever tar avstånd från idrotten i skolan. 

Författaren menar vidare att läraren har ett ansvar att sträva efter att inkludera alla elever i sin 

undervisning och det innebär inte bara de elever som är i behov av särskilt stöd eller de som 

behöver träna på sin motorik, utan även de elever som rör på sig för lite både i skolan, på sin 

fritid och de elever som har föräldrar som inte uppmuntrar eller stimulerar till fysisk aktivitet. 

Schenker (2011) berättar också om vikten av att elever får lära sig om idrott och hälsa i 

skolan. Författaren skriver att genom idrott och hälsa i skolan får eleverna kunskap om både 

den ljusa och den mörka sidan inom idrotten och hälsans värld. Läraren får en möjlighet att ge 

eleverna kunskap om när idrotten blir ohälsosam för kroppen, idrottens baksida helt enkelt. 

Idrottsläraren har å andra sidan också chansen att påverka eleverna och leda dem till idrottens 

positiva sidor och den hälsosamma vägen samtidigt som läraren uppmärksammar eleverna om 

det negativa med idrotten. Lärarens uppgift i idrott och hälsa är att ge eleverna kunskaper som 

gör att de kan ta hand om sin kropp hälsosamt och andra frågor som berör idrott, hälsa och 

rörelse.   

 

Engström (2004) skriver att för många barn och ungdomar är lektionerna i idrott och hälsa 

deras första introduktion till fysisk aktivitet och i vissa fall är det kanske den enda fysiska 

aktivitet de får under veckan. Författaren menar att för dessa ungdomar blir ämnet idrott och 

hälsa extremt betydelsefullt och viktigt. Detta eftersom det är den enda tidpunkten under 

veckan de är fysisk aktiva och får kännedom om vad idrott och hälsa är. Detta kan också 

generera till att dessa ungdomar fortsätter att aktivera sig fysiskt någon gång i veckan under 

det fortsatta livet utanför skolan. Då blir det en vinst för varje individ. 

Världshälsoorganisationen (2010) (WHO) har även skrivit fram rekommendationer för hur 

mycket ett barn eller ungdom ska röra sig för att leva hälsosamt. WHO:s rekommendationer 

säger att barn och ungdomar mellan 5-17 år bör aktivera sig fysiskt minst 60 minuter om 

dagen i en måttlig nivå. Detta för att behålla en bra hälsa. Engström (2004) skriver att ämnet 

idrott och hälsa även ger eleverna kunskap om hur de ska sköta sin kropp och hur de ska leva 

ett hälsosamt liv. Mikaelsson (2012) skriver även att den fysiska aktiviteten minskar risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar hos barn och vuxna. Engström (2004) fortsätter och skriver att 

ämnet idrott och hälsa ger eleverna en möjlighet att utöva en mängd olika idrotter som de 

möjligtvis inte hade gjort om det inte vore för ämnet idrott och hälsa. Idrott och hälsa i skolan 

ger också eleverna en ökad självbild och ökar elevernas lust att delta i lekar och spel utanför 

skolan.  
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Redelius (2004) skriver att i en studie som genomfördes 2002 undersöktes 677 elever där 347 

av dessa var flickor och 330 pojkar. Materialet samlades in i form av frågeformulär och 40 

stycken intervjuer där fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elever intervjuades. I studien 

framkom det att alla pojkar och flickor inte alltid uppfattar saker på samma sätt ändå så brukar 

pojkar och flickor beskrivas som en grupp för sig. I studien jämfördes en positiv och en 

negativ grupp, det visade sig att få pojkar var negativa till ämnet idrott och hälsa. Flickor var 

generellt sett inte lika positiva till ämnet. Pojkarna som kände sig positivt inställda till ämnet 

och i lektionerna var de pojkarna som också kände sig duktiga i ämnet. De elever som hade en 

negativ inställning till ämnet idrott och hälsa kände ofta sig dåliga i ämnet. De elever som 

hade en positiv inställning till ämnet hade också bättre betyg i ämnet idrott och hälsa.  

Sundvall och Lundvall (2017) har gjort en uppföljning på SIH- projektet, 1203 elever 

medverkade i uppföljningen och omfattade 24 skolor i Sverige i årskurserna 6-9. Resultaten 

var här positiva, 86 % av eleverna svarade att de var fysiskt aktiva under lektionerna i idrott 

och hälsa, 80 % av eleverna har varit medlemmar i en idrottsförening under uppväxtåren, 64 

% av eleverna i studien sade sig idrotta på fritiden.  

 

Redelius (2004) hävdar att pågående forskning visar att de barn och ungdomar som inte ägnar 

sig åt fysisk aktivitet också har ökat i samhället under senare år. Det finns också en stor 

spridning mellan de barn och ungdomar som rör sig mest respektive minst. Studien visade 

också på negativt inställda elever, vilka var 109 av 677 elever, som anser att ämnet idrott och 

hälsa bör ha mindre tid i skolan. Eleverna ansåg också att ämnet inte var viktigt eller roligt. 

De negativt inställda eleverna ville också slippa delta i ämnet och tyckte att byta om och 

duscha var något negativt för ämnet. De upplever också sig som dåliga i ämnet och ser inte 

sig själva som fysiskt aktiva ungdomar, därför ser de inte sig själva som speciellt aktiva under 

lektionerna i idrott och hälsa. Av dessa 109 elever var det få som var aktiva under lektionerna 

och här såg författaren en koppling mellan dessa negativt inställda elever och deras fysiska 

aktivitet utanför skolan dvs antalet medlemmar i idrottsföreningar. De positivt inställda 

eleverna var i större utsträckning medlemmar i en idrottsförening och tvärtom vad det gäller 

de negativt inställda eleverna. Författaren hävdar också att de elever som inte är medlemmar i 

en idrottsförening är de elever som behöver röra på sig mer under lektionerna men istället 

visar studien på motsatt effekt och dessa elever är också de elever som rör på sig minst under 

lektionerna i idrott och hälsa, då de känner sig osäkra, dåliga eller helt enkelt inte tycker om 

ämnet. 
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Trudeau & Shephard (2008) skriver i sin artikel att idrott och hälsa är viktiga element för barn 

och ungdomars hälsa. Författarna menar att det finns ett samband mellan idrott och hälsa och 

de teoretiska ämnena i skolan. Genom att eleverna får aktivera sig fysiskt resulterar det i 

bättre resultat i de teoretiska ämnena. Författarna skriver också att fysisk aktivitet har en 

positiv inverkan på individens lärande och minne. Koç (2017) menar att det är skolans ansvar 

att i ett modernt samhälle utbilda elever i fysisk aktivitet och idrott och hälsa både ur fysiska 

och sociala aspekter. Författaren menar att det är av stor vikt att skolan förbereder elever för 

framtida fysiska aktiviteter. Idrott och hälsa i skolan är viktigt för barn och ungdomar, för att 

ämnet inspirerar till en hälsosam livsstil samt ger en introduktion till hur en individ lever 

hälsosamt. Författaren menar även att idrott och hälsa i skolan ska leda till att få eleverna 

fysisk aktiva även utanför skolan. Genom att låta eleverna få en möjlighet att utöva en mängd 

olika idrotter finns möjligheten att de fastnar för någon aktivitet vilket bidrar till fysisk 

aktivitet. Det är svårt att lära sig fysisk aktivitet senare i livet för att barn och ungdomars 

vanor skapas i en tidig ålder. Det ger därför bäst förutsättningar att utbilda och inspirera barn 

och ungdomar till fysisk aktivitet i skolan så att elever får möjlighet till att skapa livslånga 

vanor av idrott och hälsa samt en inspiration av daglig fysisk aktivitet som är viktig för 

hälsosam livsstil. Enligt författaren så visar också forskning på att elevers attityder till fysisk 

aktivitet och en utbildning i ämnet idrott och hälsa minskar i takt med en ökande ålder.  

 

Podulka et al. (2006) menar även dem att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet 

och bättre prestation i de teoretiska ämnena, där även socioekonomisk bakgrund spelar in. 

Författarna skriver att genom fysisk aktivitet i skolan blir eleverna upphetsade och får utlopp 

för energi vilket gör att eleverna får en bättre koncentration och lättare att fokusera under de 

teoretiska ämnena. Idrott och hälsa i skolan och den fysiska aktiviteten bidrar även med en 

förbättrad självkänsla vilket ska resultera i ett bättre klassrumsbeteende och teoretiska 

resultat. Mikaelsson (2012) skriver även som ovanstående och menar att en mängd studier har 

gjorts och resultatet visar vad fysisk aktivitet bidrar med till elever och ungdomar. Författaren 

menar att det tydligt visar att elever genom fysisk aktivitet förbättrar den mentala hälsan och 

självkänslan. Författaren skriver också att koncentrationsförmågan blir bättre och de elever 

som är fysiskt aktiva har bättre studieresultat än de elever som är fysiskt inaktiva.  

 

Schenker (2011) skriver i sin artikel att idrott och hälsa är ett viktigt skolämne men även ett 

problematiskt ämne i skolan. Författaren beskriver läraren i idrott och hälsas betydelse för att 

bibehålla betydelsen av ämnet i skolan. Genom att idrottslärarna pratar gott och 
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uppmärksammar samt förespråkar fysisk aktivitet växer även ämnets status. Författaren menar 

att fysisk aktivitet leder till ett hälsosamt liv och kropp samt att människan blir glad och får 

positiva minnen med sig. Författaren menar att fysisk aktivitet i tidig ålder gör att möjligheten 

är större för att människan bibehåller den fysiska träningen och aktiviteten i livet. Detta 

utvecklas då i en vinst för både individen själv som håller sig hälsosam och frisk men även för 

samhället i stort. 

 

Skolinspektionen (2010) gjorde år 2010 en granskning på Sveriges skolor och i deras rapport 

framgår det hur närvaron och deltagandet såg ut på lektionerna i idrott och hälsa. I rapporten 

framgår det att ett relativt stort antal elever var frånvarande på lektionerna i idrott och hälsa 

utifrån de lektioner skolinspektionen granskade. Snittet på elever som inte deltog var så pass 

högt som var femte elev. I granskningen framgår det att på var tionde lektion i idrott och hälsa 

var det 30- 50 % av eleverna som inte var närvarande eller deltog av olika anledningar eller 

bortförklaringar. Skolinspektionen (2010) menar att dessa siffror är alldeles för höga och att 

det är oroväckande att det är ett så stort antal elever som inte deltar eller är närvarande under 

lektionerna i idrott och hälsa. I rapporten framgår det att nästan två procent av alla elever på 

något sätt var befriade för att delta eller närvara under lektionerna i idrott och hälsa. Då 

skollagen strängt begränsar befrielser till undervisning känns det oroväckande att antalet 

elever är befriade från hela eller delar av undervisningen.  

 

Skolinspektionen (2010) betonar vikten av att inkludera alla elever och finna lösningar till att 

alla elever ska vara delaktiga utifrån deras egen förmåga. Det är viktigt att läraren anpassar 

undervisningen så att den passar alla elever och att varje elev kan delta utifrån egen förmåga 

innan elever blir befriade från undervisningen. Skolinspektionen (2010) menar att kursplanen 

i idrott och hälsa är så pass bred vilket ger utrymme för anpassning till elever som har 

speciella behov. I rapporten framgår det även att det inte är någon skillnad mellan pojkar och 

flickor i vilka som blivit befriade mest från lektionerna i idrott och hälsa. I skolinspektionens 

(2010) granskning framgår det också skillnaden och utvecklingen kring pojkar och flickors 

deltagande på lektionerna i idrott och hälsa. I en granskning 2003 var det betydligt fler flickor 

som inte deltog under lektionerna i idrott och hälsa, 36 % var ofta inte ens närvarande. Detta i 

jämförelse med pojkarna där 14 % av eleverna inte var deltagande eller närvarande. 

Skolinspektionen (2010) beskriver dock skillnaden från 2003 till 2010 och skriver att så inte 

är fallet 2010. Resultatet av granskningen 2010 var att det antalet hade jämnats ut och det var 

inte speciellt stora skillnader på pojkar- och flickors deltagande och närvaro.  
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Redelius (2004) lyfter fram en SIH- studie som gjordes år 2001. I studien undersöktes den 

fysiska aktiviteten och aktivitetsgraden av ungdomar i årskurs 9, det visade att två till tre 

ungdomar hade en mycket hög aktivitetsgrad och ungefär en lika hög siffra visade att två till 

fyra ungdomar hade en låg eller mycket låg aktivitetsgrad. Negativt inställda elever till ämnet 

idrott och hälsa är inte heller aktiva i en idrottsförening i lika hög grad som de positiva 

eleverna, endast var 10:e flicka eller pojke var medlem i en idrottsförening. De negativt 

inställda eleverna uppfattar heller inte sig som lika fysiskt aktiva som de positivt inställda 

eleverna. I studien framkom också en identifikation hos de positivt inställda eleverna, att de 

blev svettiga och andfådda flera gånger i veckan. De eleverna med negativ inställning anser 

att pojkar och flickor inte alltid ska ha idrott tillsammans, elevernas föräldrar anser oftast att 

ämnet är oviktigt, eleverna hade också ett lägre betyg och en lägre tro på sin egen förmåga. 

Eleverna var inte heller medlemmar i en idrottsförening och tillhörde inte de eleverna som 

rörde på sig mycket under lektionerna i idrott och hälsa. De negativt inställda eleverna kände 

heller ingen identifikation med att bli svettig och andfådd flera gånger i veckan. 

 

Skolinspektionen (2012) gjorde år 2012 en granskning på 36 skolor runt i Sverige där de 

granskade närvaron och deltagande situationen på lektionerna i idrott och hälsa. 

Skolinspektionen (2012) skriver klart och tydligt att bara för att en elev är närvarande på 

lektionen är inte det detsamma som att eleven är aktiv och deltagande på lektionen. Av de 36 

granskade skolorna var det 27 av dem som hade elever på lektionerna i idrott och hälsa som 

var närvarande men inte deltog. Granskningen visade att av totalt 123 lektioner i idrott och 

hälsa var det elever som inte deltog på mer än hälften av dessa lektioner. Skollagen säger att 

elever ska delta i den planerade undervisningen och de moment som genomförs om inte 

giltiga skäl presenteras. Skolan och den undervisning som bedrivs är obligatorisk och det 

krävs att eleverna deltar i undervisningen för att få en möjlighet till betyg. Det räcker inte med 

att vara närvarande.  

 

Norberg (2017) skriver i sin rapport om ungas deltagande i skolämnet idrott och hälsa, där 

olika studier har visat på elever som deltar sällan eller aldrig i ämnet idrott och hälsa är 

ungefär 5-6 % av eleverna i respektive undersökning. Åström (2017) skriver om ungdomars 

relation till ämnet idrott och hälsa. Författaren genomförde en enkätstudie där 593 elever i 

åldrarna 11-12 år på 22 olika skolor i en medelstor kommun i norra Sverige deltog. Eleverna 

delades sedan upp i högt motiverade elever och lågt motiverade elever. Resultatet visade på 
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att de flesta eleverna var positiva till ämnet idrott och hälsa men en del av eleverna cirka 5 % 

såg ämnet som dåligt eller mycket dåligt. Den slutsats som gavs var att eleverna med låg 

motivation hade stor ängslan inför lektionerna i idrott och hälsa, oro att visa upp och prestera 

inför andra elever, låg tro på sig själv, låg vilja att utvecklas i ämnet samt såg de inget värde i 

ämnet varken i nutid eller i framtiden. Av de lågt motiverade eleverna så var 42 % av eleverna 

inte aktiva i en idrottsförening på fritiden. 

 

Skolinspektionens (2012) granskning visade att det fanns ett stort antal elever som kom till 

lektionen i idrott och hälsa och satte sig vid sidan som åskådare och inte deltog i den fysiska 

undervisningen. I granskningen framgår det att de tydligaste bortförklaringarna eller 

ursäkterna från elever för att inte delta i undervisningen var hälsoskäl, glömt idrottskläder 

eller ombyte. Det fanns också bortförklaringar som t.ex. att eleven inte vill inte delta i detta 

moment och stöd eller extra undervisning i annat ämne. Skolinspektionen (2012) skriver 

också varför det kan bli såhär och menar att det är en helt annan sorts utsatthet inom ämnet 

idrott och hälsa. Om en elev sitter på en mattelektion och ritar solar i blocket syns det inte lika 

tydligt för övriga i klassen som om en elev som inte vanligtvis är fysisk aktiv plötsligt ska 

vara det och “förväntas” vara bra på det. Eleverna som väljer bort ämnet idrott och hälsa blir 

då helt inaktiva under dessa få tillfällen av fysisk aktivitet och icke deltagande på lektionen. 

Mikaelsson (2012) skriver att det finns idag få studier som visar varför barn och ungdomar är 

inaktiva och varför de resonerar som de gör till att inte delta i fysisk aktivitet. Författaren 

menar att genom undersökningar och studier om varför ungdomar och elever resonerar som 

de gör angående fysisk aktivitet och vilka erfarenheter som ligger till grund för detta 

resonemang skulle hjälpa lärare och föräldrar till att förstå varför eleverna inte deltar i fysisk 

aktivitet. 

 

Lunde (2016) lyfter upp forskning som visar att självbild, självkänsla och kroppsuppfattning 

står i nära relation till ämnet idrott och hälsa. Författaren skriver att majoriteten av eleverna 

under de tidiga tonåren kan få en försämrad kroppsuppfattning. Detta kan då skapa beteenden 

som gör att elever försöker undvika ämnet idrott och hälsa i skolan. Det finns de elever som 

upplever sig själva som mer långsamma och sämre fysiskt än andra elever i ämnet idrott och 

hälsa som är obligatoriskt och detta kan framkalla negativa känslor som t.ex. ångest och 

obehag, vilket i sin tur kan leda till passivitet och frånvaro från lektionerna i idrott och hälsa. 

Författaren påvisar också att elever känner en ovilja och ett obehag vid omklädning och 

duschning i samband med lektionerna i idrott och hälsa, detta gör att vissa elever undviker att 
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bli svettiga genom att vara passiva och inte röra på sig så mycket under lektionerna eller helt 

enkelt undviker att delta på lektionerna i idrott och hälsa. En forskning som gjorts på cirka 

3000 elever i Sverige visar på att 60 % av dessa elever inte duschar efter lektionerna i idrott 

och hälsa, för att de inte är bekväma med att visa sig nakna inför sina klasskamrater. 

 

Skolinspektionens (2012) granskning avslutar med att påpeka ämnet idrott och hälsas tyngd 

och betydelse. Idrottslärarna på skolorna runt om i Sverige måste aktivt arbeta för att eleverna 

ska delta på lektionerna i idrott och hälsa och inte bara vara närvarande som åskådare. Det är 

inte ett valbart ämne för eleverna där de väljer vilka lektioner de ska vara med på. Elever som 

inte har ett giltigt skäl att delta blir tilldelad en annan uppgift och sitter inte bara som åskådare 

och tittar på. Skolinspektionen (2012) påpekar också att det är viktigt att andra lärare inte tar 

dyrbar tid från ämnet idrott och hälsa för att eleverna ska arbeta med andra ämnen. 

Granskningen visade också att omklädningsrum och duschningen i samband med ämnet idrott 

och hälsa var något som eleverna upplevde som något otryggt och negativt med ämnet. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
 Den franske sociologen Pierre Bourdieu har en teori om hur klass är kopplat till vår identitet. 

Gytz Olesen (2004) skriver att teorin beskriver hur samhällsklassen utifrån bakgrunden som 

en individ har, kan förklara de val en individ senare gör när det gäller utbildning och yrken, 

individen gör de val som deras föräldrar gjorde. Teorin bygger på socialisationen, en individs 

värderingar, språk, dialekt och hur en individ agerar i olika situationer, är något som individen 

fått efter sina föräldrar och detta känns igen utifrån den sociala position en individ har t.ex. 

arbetarklass, medelklass eller överklass. Detta är något som en individ har med sig och kallas 

habitus. Bourdieus teori tar upp många begrepp och förklarar varför människor agerar som de 

gör i olika situationer. Bourdieus teori ger oss en teoretisk förståelse för människans praktik 

enligt Gytz Olesen (2004). Gytz Olesen (2004) beskriver Bourdieus begrepp om kapital. 

Författaren nämner ekonomiskt kapital, symboliskt kapital, kulturellt kapital och socialt 

kapital. Kortfattat handlar det ekonomiska kapitalet om det välstånd och den materiella 

rikedom en människa har. Det symboliska kapitalet beskriver Broady (1990) som de 

egenskaper, kunskaper och livsstil en människa har, som leder till social respekt, prestige, 

status eller ett anseende som sedan sätts i relation till andra människor eller andra människor i 

grupper. Det kulturella kapitalet enligt Gytz Olesen (2004) grundar sig på en människas 

kapital som den enskilde har och det är präglat av vilken kultur som värderas högst av just den 

människan. Det handlar således inte om ekonomiskt kapital eller det sociala kapitalet, vilket 

innebär att ha rätt kontakter. Enligt Broady (1990) kan det kulturella kapitalet beskrivas som 

bildningskapital och kan också förvärvas genom utbildning. Kapitalbegreppet hänger samman 

med det sociala arvet en människa har och är inte för alltid fastställt utan är trögrörligt och 

kan omvärderas inom olika sociala grupper. I det kulturella kapitalet avspeglas uppväxten och 

miljön, om en individ är uppvuxen i en miljö där studier och utbildning varit en kultur så är 

det kulturella kapitalet och försprånget gentemot andra individer stort redan före skolan har 

börjat. 

 

Gytz Olesen (2004) lyfter fram att det kulturella kapitalet är förknippat med vilket språk, 

kunskap, musik, idrott eller fritidsaktiviteter en individ väljer. Bourdieu (1990) lyfter fram en 

av grundtankarna, att människan skapar sin kunskap efter föreställningar utifrån tidigare 

erfarenheter och upplevelser som hen får i livet. Detta är också något som formar och 

påverkar en människas val senare i livet. 
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 Broady (1985) förklarar att det kulturella kapitalet hänger ihop med ett av Bourdieus centrala 

begrepp, nämligen habitus. I habitus finns allt kapital som en människa har med sig sedan 

födseln och bidrar till att forma en person. Habitus är socialt och kulturellt förvärvade 

dispositioner som har betydelse för hur en människa tänker, talar, handlar och formas i 

relation till kulturella och ekonomiska villkor. 

Broady (1990) beskriver habitus som de erfarenheter en människa har med sig från uppväxten 

och påverkar och bestämmer hur en människa uppfattar och värderar olika sociala 

sammanhang. Bourdieu (1993) pekar på habitus och att människor redan från födseln formas 

vid mötet med familjen, skolan och andra sociala sammanhang som människan ingår i. 

Enligt Broady (1983) så menar Bourdieu att bildningen av habitus börjar i kroppen och i 

sinnet eftersom det där finns tydliga dispositioner hur människan ska agera och uppträda i det 

sociala rum hen är i. Bourdieu (1993) förklarar att habitus är trögt att förändra och att det 

finns lagrat i kroppen vilket gör det möjligt för människan att hantera och bemästra olika 

situationer. Vidare menar författaren att om två skilda individer växer upp i olika miljöer så 

skapas det olika habitus och därmed olika sociala livsstilar. 

 

Enligt Bourdieu (1991) visar sig en människas habitus i form av smak, vilket innebär att 

smaken visar sig i t.ex. livsstil, litteratur, musik, kläder, idrott eller fritidsaktiviteter etc. En 

människas smak är de val hen gör och det valet beror på vilken status just det valet har för den 

enskilde. För att smak ska kunna finnas överhuvudtaget så måste det finnas bra och dålig 

smak, därefter väljer individen efter bekvämlighet, en social miljö som hen förstår, när det 

gäller bra och dålig smak.  

 

Gytz Olesen (2004) lyfter fram det kulturella kapitalets betydelse för den sociala ställningen i 

samhället och ett viktigt kulturellt kapital är då utbildningskapital. Det är det kapitalet som 

sedan går vidare till nästa generation. Skolan har minst två funktioner, dels att lära nästa 

generation de kulturella tillvägagångssätt som gör det möjligt för människan att klara sig i 

livet och få ett arbete genom att lära sig läsa, skriva och räkna etc. Skolan ska också 

reproducera samhällets kulturella och ideologiska fundament. Skolan erbjuder kanske inte det 

kapital en individ behöver vid just den aktuella tidpunkten och i den sociala verklighet som är 

användbart för individen i just den kontexten och då blir individens val också efter detta. 

Författaren menar att det går att förändra habitus långsiktigt hos en människa.  

 



19 
 

Den utgångspunkt studien tar utifrån Bourdieus teori omfattar det kulturella kapitalet, habitus 

och utbildningskapitalet, vilket innebär skolan och ämnet idrott och hälsa. Larsson (2008) 

menar att ungdomars idrottsvanor är starkt knutna till deras socioekonomiska bakgrund. 

Författaren hävdar att om ungdomar har ett starkt idrottshabitus, så innehar individen ett 

habitus som bekräftar idrottsverksamheter. Innehar individen ett starkt idrottshabitus så har 

individen inristade anlag eller en fallenhet för t.ex. kroppsövningar och idrottsaktiviteter. De 

individer som innehar ett svagt idrottshabitus saknar helt dessa anlag eller fallenhet för 

idrottsaktiviteter. Barn och ungdomar från högutbildade familjer innehar också i högre grad 

ett starkare idrottshabitus. En liten andel av de undersökta ungdomarna innehar ett svagt 

idrottshabitus, 3 av 10 flickor och 2 av 10 pojkar. Dessa resultat är baserade på barn och 

ungdomars regelbundna fysiska aktivitet, betyg i ämnet idrott och hälsa samt om de är 

medlemmar i en idrottsförening. 
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5. METOD 
Till denna undersökning har en kvantitativ metod använts och Denscombe (2016) skriver att 

vid en kvantitativ undersökning används siffror och procentsatser för att analysera och få fram 

ett resultat. Författaren menar att den kvantitativa forskningen handlar om att forskaren med 

hjälp av statistisk utläser information och ett resultat att analysera. I en kvantitativ 

undersökning spelar inte forskarens värderingar, identitet, erfarenheter eller övertygelse någon 

roll då det blir oberoende i resultatet. Författaren menar att skillnaden till en kvalitativ metod 

är användandet av ord och visuella bilder för att analysera och insamla ett resultat. En 

kvalitativ metod kan exempelvis vara intervjuer och författaren menar att forskarens 

värderingar, identitet eller erfarenheter kan påverka det slutliga resultatet.  

 

Dahmström (2011) skriver att gruppenkäter är en typ av frågeformulär som delas ut till en 

grupp människor. Denna enkät besvaras samtidigt i gruppen och lämnas sedan in. Trost 

(2012) skriver att enkäter oftast är av kvantitativ utformning för att få fram en procent eller 

siffror för hur många som tycker på ett visst sätt. Dahmström (2011) skriver att fördelar med 

att arbeta med enkäter och gruppenkäter är att många personer kan undersökas både billigt 

och snabbt. Författaren menar samtidigt att genom användandet av denna metod minskar 

bortfallet. Bortfall kan vara frånvaro eller vägran vilket genom denna typ av enkät inte blir 

avgörande, vilket är positivt. Dahmström (2011) skriver samtidigt om nackdelarna med 

gruppenkäter och menar att det finns en stor risk till att respondentens svar blir påverkade av 

“gruppledaren” eller från övriga respondenter. Det finns också en risk för grupptryck vilket 

kan göra svaren oärliga eller oseriösa. Det kan också vara så att respondenten väljer att avstå 

från att svara på vissa frågor vilket gör att det blir ett mätfel och risk för bortfall.  

 
5.1. Urval 
Urvalet av elever gjordes på en skola i en kommun i sydvästra Sverige. Skolan var en mellan- 

och högstadieskola med årskurserna 4-9. Skolan var en kommunal skola och det var 95 elever 

som deltog i undersökningen och samtliga gick i åk 6 samt var från fem olika klasser. Valet 

av skola och elever gjordes via ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2016) skriver att ett 

bekvämlighetsurval är ett urval som forskaren använder vid mindre undersökningar. Detta 

urval används för att det är lätt och smidigt för forskaren och en stor fördel med denna typ av 

urval är att den är tidseffektiv och snabb. Valet av skola föll på tidigare kontakter knutna till 

skolan och samtliga elever gick på samma skola. Av de 95 elever som deltog i 

undersökningen förekom det inte att någon inte svarade på hela enkäten utan det förekom 
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bortfall i enstaka frågor där eleverna valt att inte svara. Inget urval i kön gjordes utan de 

elever som ville delta i undersökningen fick delta. Anledningen till urvalet av elever föll på de 

kontaktade lärarna. De undervisade enbart elever i åk 6 och därför föll vårt urval av elever på 

det.    

 

5.2. Instrument 
Enkäten utformades på så vis att den skulle vara lätt att förstå samt täcka så många olika 

aspekter av elevers känslor och upplevelser i ämnet idrott och hälsa. Syftet med enkäten var 

att den skulle vara och kännas enkel att svara på samt inte ta speciellt långt tid för eleverna. 

Syftet var också att den skulle kännas relevant för eleverna och gärna att de skulle känna igen 

sig själva i dagens situation i ämnet idrott och hälsa.  Enkäten innehöll 15 frågor varav fyra av 

dem innehöll öppna svar. Enkätens svarsform var kryssfrågor men på de öppna svaren fick 

eleverna skriva fritt. Enkäten var även frivillig och anonym vilket gjorde att eleverna själva 

fick välja hur mycket eller lite de ville svara på enkätundersökningen. Enkäten utformades på 

så vis att den inleder med grundläggande frågor kring kön och årskurs. Därefter följer tre 

frågor kring om eleven i fråga idrottar på sin fritid, om elevens föräldrar och vänner idrottar 

på fritiden. Efter dessa tre frågor följde två frågor kring om eleven trodde deras föräldrar såg 

idrott och hälsa som ett viktigt skolämne samt om deras föräldrar var intresserad av elevens 

betyg i idrott och hälsa. De två följande frågorna efter dessa var igen riktade till eleven i fråga 

och handlade om ifall eleven var positiv eller negativt inställd till ämnet idrott och hälsa samt 

om hur viktigt eleven tycker idrott och hälsa är i skolan. På frågan om hur viktigt eleven 

ansåg att idrott och hälsa är fick hen även svara varför hen ansåg att det var så. Följande fråga 

riktade sig till om eleven i fråga deltog på lektionerna i idrott och hälsa. Fråga 11 och 12 var 

två öppna frågor som handlade om vilka de vanligaste orsakerna var till att eleven i fråga inte 

deltar på lektionerna i idrott och hälsa samt vad de vanligaste orsakerna till att hens 

klasskompisar inte deltar på lektionerna. Efter dessa öppna frågor följde två frågor där 

eleverna kunde kryssa i fler än ett alternativ. Frågorna handlade om vilka känslor och ord som 

eleverna förknippar med ämnet idrott och hälsa samt om de upplever något negativt med 

lektionerna i idrott och hälsa. Slutligen och sista frågan var en övrigt fråga som var öppen där 

eleverna fick skriva om de tyckte det saknades något eller om de hade någon annan tankar om 

ämnet.   

 

 



22 
 

5.3. Genomförande 
Tidigt i arbetsgången togs en tidig kontakt med rektorn på den berörda skolan. Efter att ha 

kontaktat rektorn skickades ett missivbrev (se bilaga 1) till denne för att ge information om 

arbetets innehåll, arbetets syfte samt vilka det är som skriver arbetet. Efter rektorns 

godkännande att skolan kunde tänka sig att medverka i undersökningen togs en kontakt med 

de berörda lärarna i idrott och hälsa. Efter mailkontakt med lärarna i idrott och hälsa bokades 

två datum för genomförande av först en pilotstudie och senare den ordinarie 

enkätundersökningen.  

 

Pilotstudien genomfördes för att säkerställa enkätens innehåll. Pilotstudiens syfte var först och 

främst att fastställa att eleverna förstod frågorna eller om enkäten behövde justeras samt att 

bekräfta enkätens relevans till undersökningen. Pilotstudien genomfördes på fyra elever som 

slumpmässigt valdes ut. Dessa elever hade även rätt till anonymitet och enkäten var frivillig 

likt den slutgiltiga enkätundersökningen.  

 

Innan eleverna påbörjade pilotstudien informerades eleverna om varför enkäten var viktig för 

denna undersökning samtidigt som informationen angående anonymitet gick fram till 

eleverna. När pilotstudien var gjord framgick det att tre frågor var problematiska att förstå för 

eleverna vilket gjorde att vi valde att ta bort en fråga och omformulera och förbättra 

resterande två. Enkäten kortades ner till 15 frågor istället för 16 samt att två frågor 

omformulerades för att förtydliga dess mening och syfte. Efter dessa förändringar var enkäten 

redo att delas ut till resterande deltagande elever.  

 

Enkäten delades ut till 95 elever i åk 6. Enkäten delades ut under fyra olika lektionstillfällen 

till fem olika klasser vilket gjorde att eleverna fick svara på enkäten samma dag och kunde 

inte dela med sig av svar eller annat till varandra. I samband med utdelningen av enkäten 

klargjordes elevernas rättigheter såsom att enkäten var frivillig, alla elever var anonyma samt 

att de fick avbryta att svara på frågorna när det ville under enkäten.  

 

5.4. Dataanalys 
Analysen av datamaterialet som samlades in behandlades i två olika statistikprogram. De 

statistikprogram som användes för att behandla datamaterialet var det som Backman (2009) 

nämner, SPSS och Google form. Fråga 1-10 behandlades i SPSS då dessa var kryssfrågor och 

studiens variabler kunde sedan presenteras och korsas i resultatet i form av tabeller och 
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cirkeldiagram. Fråga 11-14 var flervalsfrågor och frågor med öppna svar vilka behandlades i 

Google form. Anledningen till att datamaterialet behandlades och sammanställdes i två olika 

program var att de öppna svaren kunde presenteras och kategoriseras på ett tydligare och 

enklare tillvägagångssätt med programmet Google form. Kategoriseringen av fråga 11 och 12 

som var de öppna frågorna gjordes i Google form. 

 

5.5. Etiskt förhållningssätt     
Vetenskapsrådet (2002) berättar om fyra forskningsetiska principer som en forskare ska ta 

hänsyn till och följa för att skydda de enskilda individerna som deltar i 

forskningsundersökningar. Dessa forskningsetiska principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera deltagarna om deras uppgift och vilka villkor samt rättigheter de har 

när de deltar i forskningsundersökningen. Deltagarna ska upplysas om att deltagandet är 

frivilligt och om deras rätt att avbryta sin medverkan. Till denna enkätundersökning 

informerades deltagarna om undersökningens syfte samt deras rättigheter innan de påbörjade 

enkäten.   

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att samtyckeskravet beskriver hur forskaren ska inhämta 

deltagarnas samtycke. Deltagarna som deltar i forskningsundersökningen ska själva ha rätten 

att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Deltagarna ska själva kunna 

avbryta sin medverkan utan att det ska innebära negativa följder. I vår undersökning var 

eleverna informerade om att enkäten var frivillig och deras rätt till att avbryta svarandet 

oberoende av tidpunkt. Vi valde heller inte att kommentera om det var någon som inte ville 

delta då det var deras fria val.   

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som kan 

identifiera den deltagande personen ska antecknas, lagras och avrapporteras så att 

utomstående personer inte kan identifiera den deltagande personen. Detta gäller speciellt 

uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Det innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för någon utomstående att komma åt uppgifterna om den deltagande personen. 

Respondenterna i denna undersökning var helt anonyma och deras svar kunde inte kopplas till 

dem. Det framgick tydligt för eleverna att deras svar inte kommer visas enskilt för någon utan 
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kommer sammanställas tillsammans med alla andras. Insamlandet av enkäter skedde en bit 

bort från resterande klasskamrater för att undvika identifikation av deltagaren.   

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att nyttjandekravet innebär att all information om individen 

som har samlats in för undersökningen inte får användas utanför studien. Det material som rör 

individen som t.ex. personuppgifter lämnas utanför studien. I denna undersökning har inte 

något material från respondenterna samlats in och använts utanför studien. Personuppgifter 

eller andra kopplingar till individen har inte samlats in då enkäten har varit anonym.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS  
Nedan presenteras ett urval av enkätfrågorna i cirkeldiagram, figurer, tabeller och citat 

efterföljande av analyser och redogörelser. Urvalet baserades på relevans kopplat till syfte och 

frågeställningar. Figurerna och tabellerna presenteras nedan i ordningsföljd från enkäten (se 

bilaga 2). I figur 4, 5 och 6 presenteras resultat från öppna frågor där en kategorisering har 

gjorts utifrån undersökningens resultat. I figur 4 presenteras även ett urval av citat som 

kopplas till undersökningen. I figurerna presenteras även bortfall av eleverna som valde att 

inte svara på frågan. Citatens urval baserades på relevans kopplat till undersökningen och 

frågeställningarna. Slutligen i resultatet presenteras två citat från övrigt- frågan på enkäten. 

Av de 95 deltagande elever var det 24 elever som skrev på övrigt- frågan.   

 

 

 
Figur 1. Elevers idrottande på fritiden. 

Figuren visar att 70,53 % av eleverna kryssade i att de idrottar på fritiden medan 20 % av 

eleverna svarade att de ibland idrottar på fritiden. 9,47 % av eleverna svarade att de inte 

idrottar på fritiden.  
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Figur 2. Elever vars föräldrar idrottar på fritiden.  

Figuren visar att 50,53 % av eleverna svarade att deras föräldrar idrottar på fritiden. 42,11 % 

av eleverna svarade att deras föräldrar ibland idrottar på fritiden medan 7,37 % av eleverna 

svarade att deras föräldrar inte idrottar på fritiden.  

 

 
Figur 3. Elevers deltagande på lektionerna i idrott och hälsa. 

Figuren visar att 76,84 % av de elever som deltog i undersökningen alltid deltar på 

lektionerna i idrott och hälsa. 22,11 % av eleverna deltar oftast och 1,05 % av eleverna valde 

att inte svara på frågan vilket blir bortfall.  
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Figur 4. En kategorisering av vad respondenterna trodde var den vanligaste orsakerna till att 

klasskamraterna inte deltar på lektionerna i idrott och hälsa.  

Figuren visar ett resultat av en fråga med flervalsalternativ och öppna svar i form av citat. 

Totalt föll ett bortfall av 7 svar. Tabellen visar att 45,7 % av eleverna svarade att den 

vanligaste orsaken till att deras klasskamrater inte deltar är för att de glömt idrottskläder. 25,9 

% av eleverna svarade att de inte deltar på grund av att aktiviteten är tråkig och 23,5 % 

svarade att deras klasskamrater inte deltar när de är skadade. 22,7 % av eleverna svarade att 

deras klasskamrater inte deltar för att de inte orkar och 22,2 % svarade att de inte deltar för att 

dem anser sig vara sämre än alla andra på aktiviteten. 21 % kryssade i sjukdom och 8,6 % 

svarade att deras klasskamrater inte deltar för att andra klasskamrater klagar på deras fysiska 

insats. 2,5 % svarade att klasskamraterna inte vill visa sig i idrottskläder framför andra. Detta 

var en öppen fråga där eleverna fick svara fritt, här följer fyra citat från eleverna. “Vissa 

känner sig dåliga och ibland kommenterar en som: - Gud var dålig du är.”, “Tror ej på sig 

själv och tycker man är dålig” och “Jag tror man är rädd för att göra fel. Eller så är det för att 

man egentligen inte vill gå i skolan.”. Det fjärde citatet lyder “För att alla brukar skratta åt 

mig om jag gör fel.” 
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Figur 5. Elevers känslor och upplevelser i ämnet idrott och hälsa.  

Figuren visar ett resultat med flervalsalternativ där respondenterna fick kryssa i ett eller flera 

alternativ. Totalt föll ett bortfall av 4 elever. Figuren visar att 91,2 % kryssade i att de 

förknippar ämnet idrott och hälsa med glädje. 53,8 % svarade att de känner gemenskap under 

lektionerna i idrott och hälsa samt att 49,5 % kryssade i att de känner en trygghet under 

lektionerna i idrott och hälsa. 9,9 % upplever prestationsångest i samband med lektionerna i 

idrott och hälsa och 6,6 % upplever stress i samband med ämnet. 5,5 % har kryssat i att de 

upplever oro kring lektionerna i idrott och hälsa.  

 

 

 
Figur 6. Negativa aspekter i samband med ämnet idrott och hälsa enligt elever i grundskolans 

senare år. 

Figuren visar ett resultat med flervalsalternativ där respondenten fick kryssa i ett eller flera 

alternativ. Totalt föll ett bortfall av 43 elever. Figuren visar att 53,8 % svarade att duschning 

är något de upplever som negativt i samband med ämnet. 28,8 % svarade att omklädning är 

negativt och 25 % av eleverna svarade att de såg förflyttning till idrottshallen som negativt. 

19,2 % upplever innehållet på lektionerna som negativt och 15,4 % av eleverna kryssade i att 

de såg deras klasskompisar som en negativ aspekt under lektionerna i idrott och hälsa. 9,6 % 

upplevde prestation som något negativt och 1,9 % kryssade i att samgymnastik var negativt 

under lektionerna i idrott och hälsa.  
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Tabell 7. Samband mellan idrott på fritiden och deltagandet i ämnet idrott och hälsa. 

  

Idrottar du på fritiden? 

Ja Nej Ibland Totalt 

    
Deltar du på lektionerna i 

idrott och hälsa? 
Alltid 60 5 8 73 

Oftast 7 4 10 21 

Sällan 0 0 0 0 

Aldrig 0 0 0 0 

Totalt 67 9 18 94 
 

 

Tabellen presenterar antalet elever som idrottar på fritiden och de eleverna som deltar på 

lektionerna i idrott och hälsa. Totalt föll ett bortfall av 1 elev. Tabellen visar att 77,6 % av 

eleverna alltid deltar på lektionerna i idrott och hälsa och 82,1 % av dessa idrottar på fritiden. 

Tabellen visar att 22,3 % av eleverna oftast deltar på lektionerna i idrott och hälsa och 47,6 % 

av dessa idrottade ibland på fritiden. 0 % av eleverna svarade att de sällan eller aldrig deltar 

på lektionerna i idrott och hälsa.  
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Tabell 8. Samband mellan föräldrars idrottande på fritiden och elevers deltagande i ämnet 

idrott och hälsa. 

 

  

Idrottar dina föräldrar på 

fritiden? 

Ja Nej Ibland Totalt 

    
Deltar du på lektionerna i 

idrott och hälsa? 
Alltid 40 3 30 73 

Oftast 8 4 9 21 

Sällan 0 0 0 0 

Aldrig 0 0 0 0 

Totalt 48 7 39 94 

 

Tabellen presenterar elevernas föräldrars idrottande på fritiden i samband med elevernas 

deltagande på lektionerna i idrott och hälsa. Totalt föll ett bortfall av 1 elev. Tabellen visar att 

51 % av eleverna svarade att deras föräldrar idrottar på fritiden och 83 % av dessa elever 

deltar alltid på lektionerna i idrott och hälsa. Resterande 17 % av dessa elever deltar oftast i 

idrottsundervisningen. Tabellen visar att 7,4 % av eleverna inte hade föräldrar som idrottade 

på fritiden och av dessa deltar 57 % oftast på lektionerna i idrott och hälsa. Resterande 43 % 

av dessa elever deltar alltid i ämnet. 41 % av samtliga elever svarade att deras föräldrar ibland 

idrottar på fritiden och av dessa elever deltar 76,9 % alltid på lektionerna i idrott och hälsa. 

Resterande 23,1 % av eleverna deltog oftast. 

 

Den sista frågan i enkäten var en övrigt fråga där eleverna fick skriva fritt, två citat som 

kopplas till undersökningen är: ”Lite stelt och duscha osv när en annan klass är där.” och det 

andra citatet lyder ”Det är oftast jobbigast att man ska byta om med de andra man vill ju helst 

byta om själv när man är ensam.”. 
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7. DISKUSSION 
7.1. Resultatdiskussion 
7.1.1. Vilka orsaker kan finnas till att elever i grundskolans senare år inte deltar i ämnet 
idrott och hälsa? 
Syftet med denna undersökning var att finna vilka olika faktorer som bidrar till att elever 

väljer att inte delta på lektionerna i idrott och hälsa. Efter en sammanställning av resultatet 

kunde det konstateras att en hög procent av de deltagande eleverna alltid deltar på lektionerna 

i idrott och hälsa. 76,84 % av de deltagande eleverna på skolan svarade att de alltid deltar på 

lektionerna i idrott och hälsa vilket är en positiv siffra. 22,11 % av eleverna svarade att dem 

oftast deltar på lektionerna i idrott och hälsa. Denna siffra är mer anmärkningsvärd då frågan i 

detta fall blir vad är oftast, hur många lektioner i idrott och hälsa missar eleven i fråga och hur 

många lektioner deltar eleven på. Skolinspektionen (2012) skrev i sin rapport att bara för att 

en elev är närvarande på lektionen är inte det detsamma som att eleven är deltagande. 

Skolinspektionen (2012) uppmärksammade också ett flertal elever som kom till lektionen i 

idrott och hälsa men satte sig bredvid som åskådare och som inte kunde delta fysiskt på 

lektionen. 

 

Kan det finnas ett samband mellan de elever i Skolinspektionens (2012) granskning och de 

elever gällande denna undersökning som svarade att det oftast deltar. Risken finns att de 

elever som svarade att de oftast deltar på lektionerna i idrott och hälsa kommer till lektionen 

och är närvarande men inte deltagande. Ett annat samband kan också finnas mellan de elever 

som svarade att de oftast deltar på lektionerna i idrott och hälsa i undersökningen och de svar 

vi fick i vår undersökning att 53,8 % av eleverna upplever duschningen som något negativt. 

Finns det kopplingar gällande detta till varför elever väljer att inte alltid delta på lektionerna i 

idrott och hälsa. En annan anledning kan vara omklädningen då 28,8 % kryssade i att det såg 

det som en negativ aspekt i ämnet idrott och hälsa. Lunde (2017) lyfter fram forskning som 

visar att 60 % av 3000 elever avstår från att duscha efter lektionerna i idrott och hälsa för att 

de inte vill visa sig nakna inför sina klasskamrater. Författaren menar att detta har att göra 

med elevers självbild, självkänsla och kroppsuppfattning. Elever försöker därför att undvika 

att bli svettiga under lektionerna eller helt enkelt inte gå på lektionerna i idrott och hälsa för 

att slippa byta om och duscha. Duschning och omklädning kan leda till ångest och obehag för 

att visa sig inför andra klasskamrater och detta kan i sin tur leda till passivitet och frånvaro i 

ämnet idrott och hälsa.  
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Finns det möjlighet att minska dessa två tongivande negativa aspekterna för att eleverna ska 

få en positiv och finna mindre negativa aspekter som gör att dem inte deltar i ämnet idrott och 

hälsa. Resultatet i denna undersökning visar att elever i årskurs 6 anser att duschning och 

omklädning är två stora negativa aspekter i ämnet idrott och hälsa, detta är något skolan och 

ämnet idrott och hälsa måste ta på allra största allvar. Att ämnet idrott och hälsa anses negativt 

på grund av omklädning och duschning är något som oroar och är alarmerande då ämnet som 

enligt Skolverket (2011) ska syfta till att elever utvecklar fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Att det finns en så stor andel elever som upplever att omklädning och duschning som något 

negativt ger nästan motsatt effekt än vad ämnet ska syfta till. 

Skolinspektionen (2012) visade i sin granskning att omklädningsrum är en plats för eleverna 

som skiljer sig från andra platser på skolan, elever blottar här sina kroppar och det kan 

förekomma känsliga situationer. Omklädningsrummet är också en plats där läraren inte alltid 

har tillgång. I granskningen framkom det att en del skolor inte hade en trygg miljö med 

hänsyn till detta och elever kände sig utsatta i omklädningsrum och vid duschning. En del 

skolor hade tagit tag i problemet och skapat en bättre miljö i omklädningsrum med draperier 

och närvarande vuxna.  

 

Positivt för denna undersökning är att resultatet tydligt visade att majoriteten av eleverna 

upplevde glädje, trygghet och gemenskap under lektionerna i idrott och hälsa. Problematiken 

finner vi inte hos dessa elever utan hos de 9,6 % som upplevde att prestationen i fråga var en 

negativ aspekt i ämnet eller de 9,9 % elever som förknippar ämnet idrott och hälsa med 

prestationsångest. Detta är nästan 10 elever av de 95 eleverna som kryssade i alternativet att 

de upplever prestationsångest i flervalsfrågan. 9,9 % kanske inte låter så mycket men det hade 

varit intressant att se om denna siffra är lika hög i andra ämnen. Det innebär att cirka 9,9 % 

mår dåligt under lektionerna i idrott och hälsa och detta är något skolan och lärarna måste 

arbeta mer med. Precis som Skolinspektionen (2012) skriver ska undervisningen anpassas till 

varje elevs förutsättningar och läraren i idrott och hälsa måste ge alla elever en chans att 

uppnå målen utifrån sina förutsättningar. Vad kan man som lärare i idrott och hälsa göra för 

att få eleverna att förstå att alla elever är olika och presterar olika bra på olika moment. Finns 

det något sätt där lärarna i idrott och hälsa kan tona ner prestationens betydelse för eleverna 

och mer fokusera på rörelseglädjen och glädjen till att aktivera kroppen fysiskt. Precis som 

Meckbach (2004) skriver ger ämnet idrott och hälsa så mycket mer än bara ett betyg till 

eleverna. Eleverna får en chans att lära sig nya kunskaper med hjälp av kroppen samt 
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utforskar eleverna kroppen och dess funktioner vilket är en spännande del i ungdomarnas 

utveckling.  

 

I denna enkätundersökning ställdes frågan vilka de vanligaste orsakerna till att elevernas 

klasskamrater inte deltar på lektionerna i idrott och hälsa. Frågan gav eleverna fri möjlighet 

till att spekulera kring varför dennes kamrater inte väljer att delta på lektionerna i idrott och 

hälsa. 45,7 % av eleverna svarade att deras klasskamrater inte deltar för att dem har glömt 

kläder till lektionerna i idrott och hälsa. Detta är en hög siffra för lärarna i idrott och hälsa. Av 

alla elever som deltog i undersökningen svarade nästan hälften att deras klasskamrater inte 

deltar när de glömt idrottskläder. Redelius (2004) visar på att det finns ett antal elever som 

anser att ämnet inte är viktigt eller roligt. De negativt inställda eleverna ville också slippa 

delta i ämnet. Dessa elever tyckte också att omklädning och duschning var något negativt för 

ämnet. De upplever sig som dåliga i ämnet och ser inte sig själva som fysiskt aktiva ungdomar 

och därför ser de inte sig själva som speciellt aktiva under lektionerna i idrott och hälsa i 

skolan. En anledning till att inte delta kan då bli som Redelius (2004) och Lunde (2017) 

menar att glömma kläderna med mening. Lunde (2017) hävdar även att elever känner ett 

obehag och ångest inför omklädning och duschning vilket leder till att de undviker att svettas 

för att slippa duscha eller i värsta fall undviker ämnet med mening och glömmer kläder.     

 

I undersökningen framgår det även att eleverna trodde att deras klasskamrater inte deltog för 

att de ansåg att dem var sämre än resterande klasskamrater på aktiviteten. 22,2 % eleverna 

kryssade i det alternativet och återigen läggs det fokus på prestation och jämförelse mellan 

elever i klassen. 8,6 % svarade att deras klasskamrater inte deltar för att möjligheten till att 

deras insatser blir nedvärderade eller att klasskamraterna klagar på deras fysiska insatser. 

Skolverket (2011) skriver att ämnets syfte är att ge eleverna en möjlighet att utvecklas utifrån 

sin egen förmåga och bli medveten om vad som sker med kroppen när den utsätts för olika 

situationer. Vad kan lärarna i idrott och hälsa göra för att få eleverna till att förstå att deras 

prestationer inte jämförs med någon annan och det är dennes egen utveckling som räknas. 

Skolverket (2011) är tydliga i sitt skrivande om ämnet syfte och menar att det är viktigt att 

låta eleverna få utvecklas och genomföra de undervisande momenten utifrån sin egen 

förmåga. Problematiken blir här större än bara under lektionerna i idrott och hälsa och fokus 

för att dessa elever ska trivas i idrottshallen blir att få ett bra klassrumsklimat. 
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25,9 % av eleverna trodde att deras klasskamraters icke deltagande berodde på att aktiviteten 

var tråkig. Detta resultat blir problematiskt för lärarna i idrott och hälsa då det nästintill 

omöjligt är att få varje elev i klassen nöjd under en lektion i idrott och hälsa. Alla är vi olika 

och alla har olika intressen. Vikten i detta blir att få dessa elever deltagande även när det inte 

är en aktivitet som faller eleven i smaken. För precis som Engström (2004) skriver så kan 

lektionerna i idrott och hälsa vara den enda fysiska aktivitet eleverna får i veckan. Då blir 

arbetet att få dessa elever deltagande extra viktigt.   

 

I resultatet korsades frågorna om eleverna idrottar på fritiden och om de deltar på lektionerna i 

idrott och hälsa. Majoriteten av eleverna 77,6 % deltar alltid på lektionerna idrott och hälsa 

och av dessa idrottade 82,1 % även på fritiden. Resultatet visade alltså att om en elev idrottar 

på fritiden så deltar denne nästan alltid på lektionerna i idrott och hälsa. Resultatet från 

undersökningen stämmer också överens med Redelius (2004) studie där eleverna som hade en 

positiv inställning till ämnet idrott och hälsa oftast också var medlemmar i en idrottsförening. 

Även i Sundvall och Lundvalls (2017) studie framkom det att 86 % av eleverna var fysiskt 

aktiva under lektionerna i idrott och hälsa och av dessa elever så var också 80 % medlemmar i 

en idrottsförening. Åström (2017) och Redelius (2004) undersökningar visar också att de 

eleverna med negativ inställning till idrott eller elever med låg motivation till ämnet inte 

heller är lika aktiva i en idrottsförening. Åström (2017) skriver att 42 % av de eleverna med 

låg motivation inte heller idrottade på fritiden. 

 

I resultatet korsades även frågorna om elevernas föräldrar idrottar på fritiden och om eleverna 

deltar i idrottsundervisningen. Resultatet visade att 51 % av eleverna angav att deras föräldrar 

idrottade i någon form på fritiden och av dessa så deltog 83 % alltid på lektionerna i idrott och 

hälsa.  Detta resultat ger en väldigt hög procent och ett högt deltagande på lektionerna i idrott 

och hälsa. Resultatet visade alltså att om en elev har en förälder som idrottar på fritiden så är 

det större möjlighet att eleven också deltar i ämnet idrott och hälsa. Larsson (2008), Redelius 

(2004) och Åström (2017) hävdar att föräldrar har en påverkan på ett eller annat sätt när det 

gäller barn och ungdomars deltagande i idrott och hälsa. Åström (2017) menar att deltagandet 

i idrott och hälsa är kopplat till bland annat kulturell bakgrund och social klass som innefattar 

föräldrarna. Redelius (2004) menar att föräldrars intresse för elevernas betyg i ämnet idrott 

och hälsa påverkar elevernas deltagande och intresse för ämnet. Enligt Larsson (2008) så är 

deltagandet kopplat till idrottshabitus vilket är ett habitus som har anlag eller fallenhet för 
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idrottsaktiviteter, alltså är ungdomars idrottsvanor starkt knutna till deras socioekonomiska 

bakgrund samt till deras utbildningskapital. Är individen uppvuxen i en familj eller en miljö 

där idrott och fysisk aktivitet varit naturligt är det också stor sannolikhet att individen bejakar 

detta starka idrottshabitus. Likaså gäller om individen inte alls är bekant med idrottsaktiviteter 

så är det troligt att individen istället innehar ett svagt idrottshabitus. Författaren menar att 

detta påverkar elevers deltagande i idrottsaktiviteter.  

 

7.1.2. Vad kan dessa orsaker bero på att elever i grundskolans senare år inte deltar i 
lektionerna i idrott och hälsa? 
Dessa orsaker flyttar oss närmare Bourdieus teori om det kulturella kapitalet och om habitus. 

Precis som Gytz och Olesen (2004) skriver så är det kulturella kapitalet förknippat med vilka 

t.ex. fritidsaktiviteter och idrottsaktiviteter en individ väljer. Bourdieu (1993) menar att det 

habitus en människa har, är format sedan födseln genom olika möten och situationer med 

familj och föräldrar. Detta ligger till grund för hur en människa agerar i olika situationer. I 

studien som gjordes finns spår av vad man kan tolka som habitus. Om elevens föräldrar 

idrottar på fritiden finns möjligen positiva upplevelser och erfarenheter av idrottsaktiviteter 

vilket kan resultera till ett deltagande i idrottsundervisningen. Detta visas även i denna studie 

där cirka 83 % av de elever som hade idrottande föräldrar också alltid var med på lektionerna 

i idrott och hälsa. Bourdieu (1991) hävdar att en människas habitus visar sig i just smak, alltså 

vilken klädstil, aktiviteter, vilken musik eller vilken idrott en individ kommer att syssla med. 

Undersökningen visar också att 7,4 % av eleverna svarade nej på frågan om deras föräldrar 

idrottar på fritiden, av dessa så visade det sig att 57 % endast oftast deltar på lektionerna i 

idrott och hälsa. Larsson (2008) menar att föräldrarna och den sociala bakgrund eleverna har 

påverkar elevers deltagande i idrottsaktiviteter, har eleverna aktiva föräldrar eller kommer 

från en familj där idrott och hälsa alltid varit väldigt närvarande är det också större 

sannolikhet att eleven får ett idrottshabitus och därmed deltar i idrottsaktiviteter eftersom det 

finns en fallenhet och anlag till det genom tidigare erfarenheter och upplevelser.  

 

Det kulturella kapitalet går också att diskutera vidare. Att det påverkar den sociala ställningen 

är enligt Gytz och Olesen (2004) självklar och skriver att det är det kapital som går vidare till 

nästa generation via utbildningskapital är att barnen och ungdomarna lär sig och tar efter sina 

föräldrar. Författaren framhäver också skolans ansvar i samhället genom utbildning och 

menar att skolan är med och påverkar barn och ungdomars habitus. Skolan är även med och 

styr individer i deras vardag samt en människas val och uppfattningar. Författaren menar att 
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dessa val och uppfattningar påverkas av en människas habitus. Skolan kanske inte erbjuder 

det kapital som passar individen just vid den aktuella tidpunkten, individens habitus kanske 

inte överensstämmer med kapitalet, vilket gör att elever gör valen efter deras habitus d.v.s. att 

t.ex. delta eller inte delta på lektionerna i idrott och hälsa. Detta är något Koç (2017) anser att 

skolan och läraren ska göra i en tidig ålder, forma och utbilda elever i fysisk aktivitet så att det 

blir en livslång vana, att röra sig dagligen för att nå en hälsosam livsstil senare i livet. Ju 

tidigare barn och ungdomar får dessa vanor av fysisk aktivitet desto bättre förutsättningar får 

de för idrott och hälsa och fysisk aktivitet senare i livet. Enligt Broady (1985) är det habitus 

som avgör hur en människa talar, tänker och handlar i olika situationer. Detta blir relevant då 

skolan är en del av det sociala rum en elev rör sig i. Skoldagen kräver även att eleverna måste 

ta många beslut exempelvis beslut om att delta eller inte delta i ämnet idrott och hälsa. Koç 

(2017) menar att det är just skolans uppgift att utbilda elever i fysiska och sociala aspekter 

eftersom det är ett modernt sätt att utbilda elever, genom fysisk aktivitet och den sociala 

utbildningen så förbereder skolan eleverna inför framtida fysiska aktiviteter och sociala 

sammanhang.  

 

Åström (2017) lyfter också fram att flertalet studier som visar på att kön, ålder, kulturell 

bakgrund, geografisk ort och social klass påverkar deltagandet i idrott och fysiska aktiviteter. 

Detta lyfter även en elev i denna undersökning fram när hen svarade på frågan, vilka tror du 

är de vanligaste orsakerna till att dina klasskamrater inte deltar på lektionerna i idrott och 

hälsa. Eleven svarade “ De kanske inte har samma idrottsförmågor som andra och känner sig 

utanför”. Svaret ligger relativt nära Bourdieus tankar och den forskning som Larsson (2008) 

och Åström (2017) lyfter fram med att deltagandet i idrott och fysiska aktiviteter är i relation 

till social klass och kulturell bakgrund. Enligt Larsson (2008) får en individ dessa 

idrottsförmågor som eleven ovan nämner, utav sina föräldrar och den sociala bakgrund en 

individ har. Idrottsförmågor som eleven ovan nämner är enligt författaren förvärvade 

dispositioner en individ har utifrån sin uppväxt och uppfostran från familjen. Författaren delar 

upp idrottshabitus i lågt och starkt idrottshabitus. Elever som saknar idrottsförmågor är enligt 

författaren en individ med lågt idrottshabitus vilket innebär att individen saknar dessa 

dispositioner eller anlag utav idrott i sin sociala bakgrund.   

 

Gytz och Olesen (2004) menar att habitus går att förändra och påverka men att det tar tid och 

vår ansats i teorin är att vi vill få fram faktorer och orsaker om hur elever tänker och tycker, så 
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att vi som lärare kan vara med och påverka deras habitus och förändra deras upplevelser och 

erfarenheter av ämnet idrott och hälsa till det positiva. Detta kan i sin tur generera ett intresse 

för fysisk aktivitet och god hälsa som kan hjälpa elever och ungdomar till ett mer hälsosamt 

liv men som samtidigt kan övergå till nästa generation osv. Bourdieus teori och Larssons 

(2008) tankar kring idrottshabitus anser vi kan vara en teori om varför elever i dagens skola 

inte deltar i ämnet idrott och hälsa. Teorin förklarar varför människor agerar som de gör i 

olika situationer. Detta är en relevant teori för vår studie att studera närmare för att undersöka 

om Bourdieus tankar kan förklara varför elever agerar som de gör i ämnet idrott och hälsa och 

varför vissa elever väljer att delta medan andra elever väljer att stå vid sidan av. De elever 

som ibland inte deltar kan vara de elever som innehar ett lågt idrottshabitus och de elever som 

alltid deltar kan vara de elever som innehar ett starkt idrottshabitus. 

 

Nyberg (2017) och Åström (2017) menar i deras undersökning att denna grupp av individer 

som sällan eller aldrig deltar i idrottsundervisningen är en grupp elever på ca 5-6 %.  

I denna undersökning visade det sig vara 0 % av de deltagande eleverna som svarade att de 

sällan eller aldrig deltar på lektionerna i idrott och hälsa vilket är en stor skillnad mot 

Skolinspektionens (2010) granskning år 2003. Skolinspektionens (2010) granskning visade att 

en av fem elever inte deltar i idrottsundervisningen i skolan. Att 0 % av respondenterna 

svarade sällan eller aldrig angående deras deltagande är såklart utmärkande för studien men 

samtidigt hade det varit intressant att granska dessa elever i ett närmare och djupare 

perspektiv genom t.ex. observationer och se om dessa siffror är tillförlitliga. De elever som 

svarade att de oftast deltar på lektionerna i idrott och hälsa uppgick till 22.11 %, och utifrån 

dessa 22,11 % hade det varit intressant att göra en uppföljning och studera denna grupp 

närmare för att se om resultatet hade blivit mer likt Nybergs (2017) och Åströms (2017) 

studier. 

 

7.2. Metoddiskussion 
Anledningen till att en kvantitativ metod valdes till denna undersökning var för att eleverna 

inte skulle känna sig utsatta som svarspersoner i exempelvis en intervju. Genom enkäter finns 

chansen att svaren från respondenten blir mer ärliga och inte påverkade av någon annan. Detta 

var något som ansågs viktigare och vägde tyngre när diskussionerna om vilken metod som 

skulle användas till denna undersökning ägde rum. Genom den kvantitativa metoden blev 

också försökspersonerna fler vilket gör att svaren och resultatet får en större generaliserbarhet 
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enligt oss. Vid en intervju som först diskuterades blev undersökningspersonerna färre vilket 

gör att undersökningen inte blir täckande över en hel klass eller en skola. Detta var argument 

som vägdes in i beslutet om vilken metod som passade bäst till denna undersökning. Det som 

kan diskuteras i efterhand är att vi hade kunnat komplettera vår studie med t.ex. ett fåtal 

intervjuer för att få ett mer ingående svar från eleverna. Enkäten gav oss inte några bortfall 

men bortfall på enskilda frågor förekom.  

 

Anledningen till att urvalet föll på en skola var för att intresset i att undersöka mångfald, 

kultur eller skolors värderingar var ointressant. Prioritet var att fånga elevernas åsikter och 

tankar för att finna vilka faktorer som påverkar elevers val att inte delta på lektionerna i idrott 

och hälsa. Intresset fanns inte i denna undersökning att jämföra olika skolor utan det var 

eleverna som var det intressanta för studien. Våra erfarenheter från tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar som ägt rum på flera olika skolor har bekräftat att det finns 

ett flertal elever som inte deltar på lektionerna i idrott och hälsa. Därför var det inte relevant 

för vår studie att jämföra olika skolor med varandra. Fokus lades istället på eleverna. När 

enkäten besvarades av eleverna fanns både Felix och Alexander på plats för att vara 

behjälpliga vid frågor eller funderingar.   

 

7.2.1. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Denscombe (2016) skriver att validitet belyser undersökningens precision av insamlad data. 

Författaren skriver att validitet innebär om det insamlade datamaterialet stämmer överens med 

sanningen och verkligheten samt hur väl det insamlande datamaterialet stämmer överens med 

undersökningens frågeställning och syfte. Täcker det insamlade datamaterialet de avgörande 

frågorna och hur exakt blir resultatet. Författaren menar att undersökningens validitet baseras 

på noggrannheten i mätningar och värden som presenteras i resultatet. Till denna 

undersökning utfördes en pilotstudie där syftet var att säkerställa validiteten. Pilotstudien 

bekräftade om enkätundersökningen besvarade frågeställningarna och undersökningen syfte.  

 

Denscombe (2016) skriver att reliabilitet framhäver undersökningens tillförlitlighet. Med 

tillförlitlighet menar författaren att andra forskare ska kunna lita på undersökningens 

mätningar och resultat. Författaren menar att mätningarna i undersökningen inte får vara 

påverkade av några hjälpmedel som gör att resultatet ser olika ut vid olika mätningar. Utan 

undersökningens tillförlitlighet bekräftas om resultatet av mätningarna ser lika ut oberoende 
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när eller av vem mätningarna utförs. För att ge så hög reliabilitet som möjligt i denna 

undersökning har alla respondenter genomgått samma enkät. Enkäten har sammanställts och 

analyserats på ett noggrant sätt av oss genom objektivitet. Vi kan dock inte garantera att 

svaren sett lika ut om undersökningen gjorts på en annan skola med andra respondenter vid en 

annan tidpunkt.  

 

Denscombe (2016) skriver även om generaliserbarhet och beskriver det som möjligheten att 

genomföra undersökningen på andra skolor eller elever för att få fram samma resultat. 

Författaren menar att generaliserbarhet innebär att om undersökningen gjorts på en skola, kan 

samma undersökning genomföras på en annan skola eller med andra elever och blir resultatet 

samma eller skiljer det sig från olika skolor eller i olika årskurser. Författaren menar att 

kvalitativa undersökningar får en del kritik för att undersökningens resultat enbart 

generaliseras till den undersökta platsen eller urvalet av personer. I denna kvantitativa 

undersökning har de 95 elever som deltagit gått i årskurs 6 vilket gör att detta resultat kan ge 

en indikation även för andra liknande undersökningar. Om undersökningen gjorts på en annan 

skola i andra årskurser kan resultatet se annorlunda ut och slutsatsen kan bli annorlunda.     

 

7.2.2. Kritik mot egen undersökning 
I undersökningen samlades 95 enkäter in av deltagande elever. I sammanställningen 

uppmärksammades ett stort bortfall av svar på enkätfråga 14. Anledningen till bortfall var då 

eleverna inte såg något negativt i ämnet idrott och hälsa och valde att inte kryssa i något 

alternativ på enkäten. Eleverna valde istället att skriva att de såg ämnet som positivt vid sidan 

av frågan och därför gav det oss ett stort bortfall på frågan. Trots det stora bortfall valde vi att 

använda frågan i resultatet för att svaren gav en indikation på varför eleverna inte deltar på 

lektionerna i idrott och hälsa. Resultatet är baserat på relevans till undersökningen och knyter 

även an till den tidigare forskning som gjorts inom området. Vid framtida studier 

rekommenderas ytterligare ett alternativ i enkätfrågan där respondenten får möjligheten att 

ange ett positivt alternativ. Vi rekommenderar även att lägga till ett femte alternativ på 

enkätfråga 8 då det uppkom frågor och funderingar från deltagande elever. Dahmström (2011) 

skriver att ett alternativ där respondenterna har möjlighet att svara varken eller 

rekommenderas.    
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8. SLUTSATS OCH IMPLIKATIONER 
I detta avsnitt kommer slutsatser presenteras i samband med undersökningens frågeställningar 

och syfte kopplat till de resultat forskningen och enkätundersökningen visade.  

 

Positivt för denna undersökning var att majoriteten av eleverna var positiva till ämnet idrott 

och hälsa. Majoriteten av eleverna deltog alltid på lektionerna i idrott och hälsa och mest 

positivt av allt var att en stor del av eleverna kände glädje, trygghet och gemenskap under 

lektionerna i idrott och hälsa. Detta stämmer också överens med vad Norberg (2017) skriver 

där författaren menar att det endast är 5-6 % elever som sällan eller aldrig deltar på 

lektionerna i idrott och hälsa. Trots detta positiva resultat går det inte att undgå de elever som 

känner eller upplever negativitet kopplat till ämnet. Det framgår tydligt i undersökningen att 

de deltagande eleverna ser duschning och omklädning som en negativ aspekt i ämnet idrott 

och hälsa. Detta stämmer överens med vad Redelius (2004) och Lunde (2017) också skrivit i 

sin forskning där författarna menar att många elever känner ångest, oro och obehag inför 

momenten omklädning och duschning i ämnet idrott och hälsa. Detta är ett problem som vi 

tror finns på fler skolor än den undersökta och menar att det är något som skolorna behöver 

arbeta med för att få eleverna att se till ämnets syfte.  

 

Skolverket (2011) är tydliga i sitt syfte och menar att ämnet idrott och hälsa ska syfta till att 

elever utvecklar kunskaper om rörelser som är allsidiga och att eleverna lär sig vikten av att 

ha en god hälsa. Redelius (2004) skriver också att ämnet ska låta eleverna utveckla en tro på 

sig själva och syfta till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Skolorna behöver arbeta så att 

detta blir mer positivt och att eleverna inte får negativa upplevelser av omklädning och 

duschning vid lektioner i idrott och hälsa. Skolinspektionen (2012) ger även förslag på hur 

skolor kan minska problematiken kring omklädning och duschning. Skolorna bör se över 

miljön i omklädningsrum, genom att skolan sätter upp duschdraperi i omklädningsrum eller 

bygga in duschbås gör det möjligt för eleverna att duscha mer avskärmat, detta kan minska 

oron och ångesten hos eleverna.  

 

I undersökningen framgick det även att elever känner oro och obehag i samband med ämnet 

idrott och hälsa. Detta stämmer också överens med vad Åström (2017) skriver att långt ifrån 
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alla elever upplever glädje och trygghet i samband med lektionerna i idrott och hälsa. Detta 

anser vi kan ha en koppling till Pierre Bourdieus teori om kapital och habitus och vad Larsson 

(2008) skriver om idrottshabitus. Bourdieus teori och Larssons (2008) tankar kring 

idrottshabitus kan vara en anledning till att elever inte deltar på lektionerna i idrott och hälsa 

men också varför eleverna känner ett obehag eller känner sig otrygga i ämnet. Teorin bygger 

bland annat på att människor agerar utifrån sina tidigare erfarenheter och upplevelser. Om 

exempelvis en elev kommer från en idrottsfamilj med mycket rörelse och idrottande har den 

eleven goda erfarenheter av idrott och tycker om ämnet. Om en elev däremot kommer från en 

familj där idrotten inte ligger i fokus och föräldrarna inte är speciellt intresserade av idrott 

speglar det även sig till elevens val och resonemang kring ämnet. Det kan också göra att 

eleven känner sig otillräcklig och finner oro i samband med ämnet idrott och hälsa. Intressant 

hade varit att forska vidare för att undersöka om det går att finna tydliga band eller ytterligare 

faktorer som knyter Bourdieus teori kontra att inte delta på lektionerna i idrott och hälsa.   

 

Som lärare i idrott och hälsa går det inte att blunda för problematiken kring de elever som 

upplever negativitet i samband kopplat till ämnet. Totalt 22 % av samtliga respondenter 

upplever någon form av prestationsångest, stress eller oro förknippat med lektionerna i idrott 

och hälsa. Likt vad Skolinspektionen (2012) skriver finns det en problematik där eleverna på 

grund av dessa faktorer väljer att närvara vid lektionen men inte delta fysiskt. Vilka 

hjälpmedel kan lärare använda sig av för att få dessa elever till de positiva och delta. I denna 

undersökning var det anmärkningsvärda 0 % av elever som sällan eller aldrig deltar på 

lektionerna i idrott och hälsa, vilket vi anser borde vara en förhoppning på samtliga skolor 

runt om i Sverige. Vi har dock erfarenhet av att ett större bortfall i olika årskurser. Likt vad 

Skolinspektionen (2012) skriver är inte en elev deltagande enbart för att denne är närvarande. 

Det är något varje skola måste ta på största allvar och motverka då som Engström (2004) 

skriver att lektionerna i idrott och hälsa i skolan kan vara den enda fysiska aktivitet en elev får 

under veckan.  

 

Slutligen ställer vi oss frågan hur resultatet hade sett ut om samma undersökning hade gjorts 

på andra skolor. Vi är medvetna om att resultatet troligen inte sett likadant ut vid en annan 

tidpunkt och med andra förutsättningar, vad beträffar elever och klassrumsklimat men studien 

ger en indikation på vad elever i grundskolans senare år finner för orsaker för att delta 

respektive att inte delta i ämnet idrott och hälsa. Till framtida forskning vill vi även 
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rekommendera att komplettera dessa enkäter med ett urval av intervjuer då forskaren kan få 

en djupare inblick i hur eleverna tänker och resonerar. Vi ser också att undersökningar likt 

denna kan vara till hjälp för lärare runt om i skolorna då de får en inblick i varför elever inte 

alltid deltar eller varför de tänker och tycker som de gör. Skolan som medverkade i denna 

studie ska enligt oss fortsätta med det positiva arbete då majoriteten av respondenterna 

förknippade ämnet idrott och hälsa med glädje och positivitet.  
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10. BILAGOR 
10.1. Bilaga 1 

Missivbrev 

 Hej! 

  

Vi heter Felix Brink och Alexander Sakac och studerar på högskolan i Halmstad. Vi läser 

utbildningen ämneslärare, åk 7-9, idrott- och hälsa, religion och historia 270hp. Vi sitter nu 

med examensarbetet i idrott och hälsa och undrar om ni vill hjälpa oss i denna undersökning. 

Vi undersöker elevers deltagande i ämnet idrott och hälsa. Då vi har erfarenhet av att det finns 

elever som väljer att inte delta på lektionerna i idrott och hälsa så är syftet med vårt arbete att 

undersöka vilka faktorer som bidrar till att eleverna i dagens skola väljer att inte delta i ämnet 

idrott och hälsa. 

  

För att undersöka detta har vi valt att göra en enkätundersökning och skulle vara tacksamma 

om elever på just er skola skulle vilja hjälpa oss att svara på denna. Enkäten tar ca 10 minuter 

att svara på och är helt anonym och frivillig. Varje elev kommer också ges möjligheten att 

avbryta enkäten när som helst. Vi önskar att få besöka klasserna på er skola och låta eleverna 

svara på enkäten. Vi kommer att informera varje klass innan de påbörjar att svara på enkäten 

vilka rättigheter de har och att deras medverkan är frivillig och anonym. 

Ni på skolan kommer få en möjlighet att ta del av forskningsarbetet innan och efter det 

publiceras om så önskas. 

  

Vi skulle vara tacksamma om ni ville hjälpa oss att medverka i vår undersökning. 

Kontakta oss gärna senast den 8/12- 17 om ni skulle kunna tänka er att medverka i vår 

undersökning. Om ni har frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till oss eller vår 

handledare. 

  

Felix Brink 

Email: felbri13@student.hh.se 

Alexander Sakac 

Email: alesak13@student.hh.se 

Handledare: Lars Kristén 

Email: Lars.Kristen@hh.se 
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10.2. Bilaga 2 
Gruppenkät 
Hej! Vi skriver ett examensarbete om elevers deltagande till idrott och hälsa i skolan. Vi 
undersöker varför elever av olika anledningar väljer att inte delta under lektionerna i idrott 
och hälsa.  

Du som deltar i denna undersökning gör det frivilligt och kommer att vara anonym vilket 
innebär att dina svar på frågorna inte kommer kunna kopplas till dig. Ingen kommer alltså 
veta att det är ditt svar som är på enkäten. Du kan även avbryta enkäten när du vill och sluta 
svara på frågorna.   

Tack så mycket för din hjälp!  

Studenter: Felix Brink, mail: felbri13@student.hh.se och Alexander Sakac, mail: 
alesak13@student.hh.se  

Lärarstudenter i Idrott och hälsa, historia och religionsvetenskap på högskolan i Halmstad.  

Handledare: Lars Kristén, mail: lars.kristen@hh.se  

 

1. Kön? 

□ Pojke  □ Flicka  □ Annat 

 

2. Årskurs? 

□ Åk 6  □ Åk 7  □ Åk 8  □ Åk 9 

 

3. Idrottar du på fritiden? 

□ Ja  □ Nej  □ Ibland 

 

4. Idrottar dina föräldrar på fritiden? 

□ Ja  □ Nej  □ Ibland 

 

5. Idrottar dina vänner på fritiden? 

□ Ja  □ Nej  □ Ibland 

 

6. Tror du dina föräldrar anser att idrott och hälsa är ett viktigt skolämne? 
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□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

7. Är dina föräldrar intresserade av ditt betyg i idrott och hälsa? 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

8. Är du positivt eller negativt inställd till skolämnet idrott och hälsa? 

□ Mycket positiv □ Positiv □ Negativ □ Mycket negativ 

 

9. Hur viktigt anser du idrott och hälsa är och varför? 

□ Väldigt viktigt □ Viktigt □ Både viktigt och oviktigt □ Oviktigt 

Varför svarade du som du gjorde? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

10. Deltar du på lektionerna i idrott och hälsa? 

□ Alltid  □ Oftast  □ Sällan  □ Aldrig 

 

11. Vilka är de vanligaste orsakerna till att du inte deltar på lektionerna i 
idrott och hälsa? 

Svara 
här:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

12. Vilka tror du är de vanligaste orsakerna till att dina klasskompisar inte 
deltar på lektionerna i idrott och hälsa?  

Svara 
här:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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13. Vilka känslor/ ord förknippar du med ämnet idrott och hälsa? (Kryssa i 
de/dem som stämmer bäst in på dig) 

□ Glädje □ Trygghet □ Oro □ Prestationsångest □ Stress 
 □ Gemenskap □ Tråkigt □ Annat____________________ 

 

14. Upplever du något av följande som negativt när det är idrott och hälsa 
på schemat? (Kryssa i de/dem som stämmer bäst in på dig) 

□ Förflyttning till idrottshallen □ Omklädning □ Duschning 
 □ Samgymnastik (idrott pojkar och flickor ihop) □ Läraren 
 □ Prestation   □ Klasskompisar 
 □ Innehåll på lektionen   □ Annat_____________________ 

 

15. Övrigt 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                                                                  
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10.3. Bilaga 3 
 

Litteratursökning:  

Sökord som har används: 
Fysisk aktivitet i skolan, fysisk aktivitet, Idrott och hälsa deltagande, Idrott och hälsa i skolan, 
PE education, Physical education, Physical activity. 
  
Sökmotorer som har använts: 
ERIC, google schoolar, högskolebibliotekets databas i Halmstad. 
 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Felix Brink

Alexander Sakac


