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”Jag är ju lite lat. Så det är nog lite där det ligger också men sedan så är 

det obehagligt att hålla på medan alla står och tittar, och gör man fel så 

skrattar dom och … sedan har jag lite problem med läraren också så …” 

(Anna, elev i år 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT          
Ämnet idrott och hälsa lyfts ofta fram som en viktig komponent för att utveckla en hälsosam 

livsstil. Fysisk aktivitet framhålls av forskare som den viktigaste friskfaktorn. Vid den senaste 

utvärderingen av ämnet idrott och hälsa visade det sig att 16 procent av eleverna inte tyckte 

ämnet var intressant och ett par procent av eleverna deltar aldrig i undervisningen i idrott och 

hälsa.  Studiens syfte har varit att undersöka vilka bevekelsegrunder elever i år 7-9 har för att 

inte delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Såväl de grunder som eleverna framför till 

sina lärare som de som eleverna inte framför har undersökts. Andra frågeställningar har varit: 

vilka förändringar eleverna önskar för att delta i undervisningen samt hur elevernas skäl att 

inte delta påverkas av den rådande samhällsdiskursen om allt fler inaktiva och/eller 

överviktiga barn. Tre intervjuer med totalt fem intervjupersoner har genomförts och 

analyserats med en hermeneutisk ansats. Resultaten visade att de bevekelsegrunder eleverna 

anger för sina lärare inte är de samma som de verkliga. Eleverna som intervjuats har en 

negativ inställning till ämnet idrott och hälsa. De upplever att de ingenting lär sig och de är 

rädda att göra bort sig och misslyckas. Några tycker inte att de kommer så bra överens med 

läraren och några tycker inte att de lever upp till de kroppsideal som förmedlas via 

massmedia. Ingen av eleverna duschar i de duschutrymmen som anvisas. De förändringar som 

eleverna efterfrågar är enskilda duschutrymmen, större valmöjligheter samt mer lek och 

mindre traditionella bollsporter. 

 

Nyckelord: idrott och hälsa, inte delta, kroppsideal, rädsla, undervisning 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRORD 
Innan jag påbörjade min lärarutbildning arbetade jag som idrottslärare på några olika 

grundskolor. Jag upptäckte då att det finns olika kategorier av elever. Dels så finns det de 

elever som alltid kommer ombytta och deltar i undervisningen i idrott och hälsa med liv och 

lust och de är sällan någon större utmaning för en idrottslärare. De är pigga på det mesta. Men 

det finns också en annan grupp elever. De är de som sällan eller aldrig deltar i 

undervisningen. När de väl är med så är de inte speciellt aktiva. Det är om denna elevkategori 

denna uppsats handlar. 

 

Det finns några personer utan vars hjälp denna uppsats aldrig hade blivit till. De jag tänker på 

först och främst är de elever som ställt upp och låtit sig intervjuas och delat med sig av sina 

erfarenheter och tankar kring ett, för de flesta, känsligt ämne. Jag vill också tacka de 

idrottslärare som hjälpt mig att hitta informanterna och dessutom ordnat allt praktiskt runt 

intervjuerna. Dessutom vill jag tacka alla studenter och handledare i handledningsgruppen. Ett 

särskilt tack till Lars Kristén som har läst, kommenterat och kommit med förslag och 

synpunkter. 
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1. INLEDNING 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2000) beskrivs ämnets syfte och roll i 

utbildningen bland annat med följande meningar:  

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska 
och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens 
betydelse.[…] Ämnet skall […] väcka nyfikenhet och intresse för nya 
aktiviteter. Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa 
förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina villkor, utveckla 
gemenskap och samarbetsförmåga och respekt för andra. (s.22) 

 
Ett av målen med undervisningen är att eleven ska utveckla sin lust att röra på sig och 

stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet. Vidare ska ämnet 

simulera elever till att själva ta ansvar för uppläggning och genomförande av motion och vad 

som benämns fysisk träning. Aktiviteterna under lektionerna förväntas lägga en grund för en 

aktiv och hälsofrämjande livsstil (ibid.). 

 

Inte bara under lektionerna i idrott och hälsa förväntas skolan erbjuda eleverna fysisk 

aktivitet. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lpo 94 (Skolverket, 2006) beskrivs skolans uppdrag och därav framgår att ”Skolan skall 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”      

(s. 5). 

 

Engström (2000) har i sin studie om motionsvanor visat att sambandet mellan idrottsutövning 

i ungdomen och motionsutövning i medelåldern är mycket svagt. Av studien framgår att 

motionsvanorna var föränderliga men att den grupp som var minst förändringsbenägen var 

den grupp som inte var aktiv alls under tonåren. Denna grupp var även i medelåldern en 

fysiskt inaktiv grupp. Slutsatsen av detta är att det är betydande att grundlägga en fysiskt aktiv 

livsstil redan i ungdomsåren. Här spelar undervisningen i idrott och hälsa en betydande roll 

och det gäller i enighet med kursplanens mål att få med alla. 

 

Att delta i undervisningen i idrott och hälsa är inte bara en fråga om att eleverna ska nå 

betyget Godkänd i ämnet i skolan utan om att grundlägga en aktiv och hälsofrämjande livsstil 

(Skolverket, 2000). En fysiskt aktiv livsstil är av stor betydelse för hälsan i det moderna 

samhället där maskiner tar över en allt större del av det arbete som tidigare utfördes med 

människokroppen och där allt fler utför sina arbeten stillasittande (Engström, 2002a).  
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Då det gäller elever som inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa finns det inte så mycket 

forskning. En intervjustudie med gymnasieelever gjord av Larsson (2002) på Idrottshögskolan 

i Stockholm visar att några orsaker till att inte delta är: medicinska skäl, tråkigt, dåligt 

självförtroende och kroppsuppfattning. Genom mina intervjuer vill jag undersöka om eleverna 

på grundskolan har samma skäl att inte delta i undervisningen i idrott och hälsa. Av intresse är 

också att undersöka om eleverna påverkas av den rådande samhällsdiskursen att dagens 

ungdomar blir allt mer inaktiva och/eller överviktiga påverkar elevernas val att inte delta i 

undervisningen i idrott och hälsa.  Som utgångspunkt för detta har en teoretisk ansats baserad 

på teoretiska begrepp hämtade från Michel Foucault valts. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika anledningar elever har att inte delta i 

undervisningen i idrott och hälsa. Med formuleringen elever som inte deltar i 

idrottsundervisningen avser jag elever som kommer till lektionen men som av någon 

anledning inte byter om och deltar och som sitter vid sidan och är åskådare eller eventuellt gör 

något annat. Anledningen att jag vill fokusera på dessa elever är först och främst att försöka få 

reda på deras bevekelsegrunder för att inte delta.  

 

En annan anledning är att jag som blivande lärare i idrott och hälsa vill och har till uppgift att 

skapa en lärmiljö för alla elever och då måste även denna elevgrupp kunna nås. För mig som 

blivande lärare i ämnet idrott och hälsa och även för andra lärare i ämnet är det viktigt att ha 

kunskap om varför vissa elever inte deltar i undervisningen. Med kunskap om detta är det 

lättare att möta dessa elevers behov och på så sätt hjälpa dem att ta del av undervisningen. 

Kunskapen om vad som kan orsaka att elever inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa är 

även viktig för personer som arbetar inom lärarutbildningen. Redan under utbildningens gång 

behöver lärarstudenter få kunskap i hur man som lärare kan bemöta elever som inte deltar i 

undervisningen i idrott och hälsa.  

 

Mitt intresse för de elever som inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa har vuxit fram 

dels under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, dels under de fem terminer 

som jag arbetat som lärare i ämnet idrott och hälsa innan jag påbörjade lärarutbildningen.  
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2. SYFTE 
 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilka olika bevekelsegrunder det kan 

finnas till att elever i skolår 7-9 avstår från eller väljer att inte delta i undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa. Av intresse är också att undersöka hur den rådande samhällsdiskursen om att 

barn och ungdomar blir allt mer inaktiva och/eller överviktiga påverkar elevers 

bevekelsegrunder att inte delta i skolans idrott och hälsa-undervisning. Tanken med uppsatsen 

är inte att hitta en minsta gemensam nämnare för de elever som inte deltar i undervisningen 

utan att lyfta fram olika anledningar till varför dessa elever inte deltar.  

 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilka bevekelsegrunder för att inte delta i undervisningen i idrott och hälsa har eleverna? 

Avsikten är att ta reda på vilka skäl eleverna har att inte delta i undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa samt vilka skäl de säger sig föra fram till sina lärare. 

 

2. Hur vill eleverna att undervisningen i idrott och hälsa ska vara utformad för att öka deras 

deltagande? 

Avsikten är att undersöka om det finns aktiviteter som eleverna föredrar framför andra samt 

att undersöka vilka förändringar eleverna efterfrågar för att delta i idrott och hälsa-

undervisningen. 

 

3. Hur påverkas elevernas skäl att inte delta av den rådande samhällsdiskursen om allt fler 

inaktiva och/eller överviktiga barn och ungdomar? 

Avsikten är att ta reda på om de skäl eleverna för fram för att inte delta är kopplade till den 

rådande samhällsdiskursen.  
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3. BAKGRUND 

Betydelsen av fysisk aktivitet 

Under senare år har motionsvanorna hos den svenska befolkningen enligt Folkhälsorapport 

2005 (Socialstyrelsen, 2005) förbättrats. Detta gäller dock inte alla grupper i samhället. 

Gruppen ungdomar 11-15 år som helhet är inte tillräckligt fysiskt aktiv. Två av tre svenska 

ungdomar är för lite fysiskt aktiva. Pojkar tränar mer än flickor på sin fritid. Det finns 

dessutom en trend mot ett ökat stillasittande bland barn och ungdomar. Andelen överviktiga 

skolbarn har sedan mitten av 1980-talet och fram till början av 2000-talet fördubblats. Den 

ökade kroppsvikten härrör sannolikt från en ökad mängd fettväv i kroppen.  I rapporten 

framhålls vikten av generella insatser för ökad fysisk aktivitet redan tidigt i åldrarna. 

 

Fysisk aktivitet har betydande hälsoeffekter (Engström et al., 1993; Ekholm & Åstrand, 1999; 

Folkhälsoinstitutet, 1997; Press, 2003). Forskningen visar att flera av de vanliga 

folksjukdomarna påverkas av mängden fysisk aktivitet. Några av dessa folksjukdomar är 

hjärt- och kärlsjukdomar, tumörsjukdomar och olika typer av sjukdomar i rörelseorganen. 

Redan vid låga nivåer av regelbunden fysisk aktivitet finns hälsovinster. Ekblom och Nilsson 

(2000) lyfter fram forskning som visar att fysisk aktivitet är den viktigaste friskfaktorn. Med 

begreppet friskfaktor avser författarna en faktor som förbättrar livsbetingelserna. Författarna 

lyfter fram skolämnet idrott och hälsa som en viktig komponent för att utveckla en hälsosam 

livsstil, och då speciellt för grupper som inte är aktiva på fritiden. 

 

Folkhälsomål 

Ett av Statens folkhälsoinstituts målområden för förbättrad folkhälsa är målområde 9 som 

syftar till ökad fysisk aktivitet, eftersom det anses vara en förutsättning för en god 

hälsoutveckling. Målet för insatserna är en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen men 

som en av tre särskilda insatser nämns mer fysisk aktivitet i skola och förskola (Statens 

folkhälsoinstitut, 2007). I Fysisk aktivitet och folkhälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2006) 

beskrivs målen för folkhälsopolitiken. Det framgår att för att mäta resultatet används vissa 

mål eller indikatorer som är knutna till skolan. Den ena indikatorn är andelen elever med 

minst betyget Godkänd i ämnet idrott och hälsa i grundskolans slutbetyg. Som 
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utvecklingsindikator för utbildningspolitiken används andelen skolor som förverkligar målet 

om att tillgodose daglig fysisk aktivitet inom ramen för elevernas skoldag. 

Tidigare forskning 

Då det gäller det aktuella problemområdet med orsaker till att elever i grundskolans senare år 

inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa finns inte mycket forskning att tillgå. De flesta 

rapporter behandlar det faktum att denna företeelse finns men går inte djupare in på dess 

orsaker.  

 

En undersökning av Larsson (2002), med fokus på elever som inte deltar i gymnasieskolans 

kurs Idrott och hälsa A, visade stora skillnader i deltagande mellan de studieförberedande och 

de yrkesförberedande programmen. Undersökningens syfte var att utifrån ett 

kultursociologiskt perspektiv öka kunskapen om de elever som inte deltar i undervisningen i 

idrott och hälsa. Det visade sig att elever på yrkesförberedande program i större omfattning 

inte deltog i undervisningen i idrott och hälsa än de elever som gick studieförberedande 

program. Skillnaden gällde både flickor och pojkar. De kategorier av skäl att inte delta i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa som Larsson fann i sin undersökning var: medicinska 

skäl, tråkigt, dåligt självförtroende, grupptryck, skoltrötthet och problem utanför skolan, 

kroppsuppfattning samt lathet och glömska. 

 

Brooks och Magnusson (2006) genomförde en intervention i Storbritannien där syftet var att 

låta elever som inte deltog i idrottsundervisningen själva ge förslag till förändringar för att de 

skulle gå från icke-deltagare till deltagare. Förändringarna som eleverna önskade var bland 

annat en ny uniform att använda under lektionerna, vissa förändringar i den fysiska miljön 

som till exempel: ommålning, uppfräschning av duschutrymme med nya tvålbehållare med 

tvål, inköp av material samt möjligheter att själva välja typ av aktivitet. Förutom dessa 

åtgärder infördes också ett belöningssystem för deltagande. Dessutom ändrades fokus från 

strävan efter idrottslig fulländning till att prioritera deltagande i fysiska aktiviteter. Resultatet 

utvärderades och det visade sig att ungdomarna inte hade en fix inställning till fysisk aktivitet 

och att denna gick att påverka med hjälp av ungdomarnas egna förslag till förändring. 

Pojkarna upplevde att de blev mentalt stärkta och dessutom mindre aggressiva gentemot 

andra. Flickorna uppgav ökat självförtroende och mod att delta i fysiska aktiviteter utanför 

skolan. 
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Vid en större genomgång av totalt 20 studier gällande 11 til1 16-åringars uppfattning av 

hinder och möjligheter till fysisk aktivitet fann Rees et al. (2006) att framför allt flickor 

upplevde hinder att delta skolans idrottsundervisning. Både pojkar och flickor uppgav bland 

annat bristande valmöjlighet när det gäller undervisningsaktiviteter som något som bidrog till 

en negativ uppfattning av idrottsundervisningen. Flickorna uppgav dessutom att bristfälliga 

omklädnings- och duschmöjligheter, tid för ombyte samt olämpliga idrottskläder som till 

exempel korta kjolar låg till grund för deras negativa uppfattning av idrottsundervisningen.  

 

Carpenter (1994) menar att icke-deltagare i idrottsundervisningen är ett unikt problem inom 

skolan. Idrottsämnet är i princip det enda ämne i vilket en elev kan förhindras att delta på 

samma villkor som alla andra. Carpenter tar inte upp vilka orsaker som kan ligga bakom att 

eleverna inte kan delta men det framgår att han inte tänker sig andra orsaker är skada och 

sjukdom. Han menar att läraren måste klargöra att det förväntas, av de elever som inte deltar i 

själva aktiviteten, att de på något sätt kommer att bli involverade i undervisningen i alla fall. 

Varje gång en elev lämnar fram en lapp om att eleven inte kan delta bör eleven samtidigt 

fråga vad denne förväntas göra i stället. Vidare anser Carpenter att själva utförandet 

(performing) inte är den enda process, i vilken elever lär sig inom idrottsundervisningen.  

 

I USA förekommer en annan typ av problematik då det gäller elever som inte deltar i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Stewart (2006) beskriver att lärare i idrott får lappar 

där andra lärare på skolan ber att eleverna ska bli befriade från lektionen i idrott för att i stället 

ägna sig åt andra ämnen, till exempel engelska. Stewart menar att detta är ett problem som 

måste tas itu med och det på flera nivåer. Vad Stewart föreslår är bland annat att undersöka 

bakomliggande orsaker till att vissa lärare har en inställning som innebär att de anser 

idrottsämnet mindre viktigt än deras egen ämne. Dessutom behövs bättre information till 

elevernas föräldrar om att eleverna får utbildning som de har nytta av i ett livslångt 

perspektiv. För att göra detta använder artikelförfattaren ny teknik i form av stegräknare och 

pulsklockor och presenterar på föräldramöten hur tekniken kan användas för att på så sätt få 

föräldrarna att förstå nyttan med idrottsundervisningen. 

 
2002 gjordes en stor utvärdering av ämnet idrott och hälsa. Utvärderingen av ämnet idrott och 

hälsa är ett samarbete mellan Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn 

och ungdom (NCFF) och Örebro universitet och den låg till grund för Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003, även kallad NU-03 (Skolverket, 2005). 16 procent av 
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eleverna uppger i undersökningen att ämnet idrott och hälsa inte intresserar dem. Andelen 

elever som sällan deltar i undervisningen i idrott och hälsa är fyra procent och ett par procent 

deltar aldrig i undervingen i idrott och hälsa. Vidare visade det sig att andelen elever som 

tycker att ämnet är intressant är ganska stort. Allra störst är intresset bland pojkar i år 6 för att 

sedan minska i år 9 och på gymnasiet. Oavsett skolår tycker pojkarna i större utsträckning än 

flickorna att ämnet är intressant. Då det gäller frånvaron från lektionerna i ämnet svarade sju 

procent av eleverna i år 6 att de ofta är borta från undervisningen i ämnet. Jämfört med år 9 

och gymnasiet är detta nästan dubbelt så många. En trolig orsak till detta tros vara betygen i 

de högre skolåren. Undersökningen visade att betygen var en anledning till att en del elever 

deltog i undervisningen i idrott och hälsa. Var femte elev deltar i ämnet bara för att få betyg. I 

samma studie undersöktes också hur aktiva eleverna var under lektionerna. Det visade sig att i 

år 6 är de flesta aktiva i undervisningen. Endast två procent var sällan eller aldrig aktiva. I år 9 

var siffran elva procent och i gymnasiet sju procent. Då det gällde könsfördelningen visade 

det sig att flickorna, oavsett ålder och skolår, i större utsträckning än pojkarna inte var aktiva 

och rörde på sig under lektionerna i idrott och hälsa. Andra saker som framkom av studien var 

att 14 procent av eleverna inte vill byta om och duscha tillsammans med andra och att på 

frågan hur eleverna känner sig på lektionerna i idrott och hälsa svarade elva procent av 

eleverna att de känner sig klumpiga, sju procent rädda och tio procent dåliga. Tolv procent av 

eleverna i år 9 instämmer inte alls i påståendet att det är viktigt med kunskaper i ämnet idrott 

och hälsa för att skapa en meningsfull fritid. 41 procent av eleverna anser att de endast kan 

påverka innehållet i idrott och hälsa ganska lite eller inte alls (ibid.). 

 

I den så kallade COMPASS-studien (Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Statens 

Folkhälsoinstitut, 2004) svarade 90,1 % av flickorna och 96,0 % av pojkarna angående fysisk 

aktivitet på idrottslektionerna att de alltid eller för de mesta deltar. Av de 3142 ungdomarna 

som deltog i studien var det endast 42 elever som uppgav att de aldrig brukade delta i 

idrottsundervisningen. Studien visade inga skillnader mellan de olika stadsdelarna i 

studieområdet. Ungdomarnas etniska bakgrund medförde inte heller några skillnader då det 

gäller att inte delta i idrottsundervisningen. Vidare framkom vid COMPASS-studien att 80,8 

% av pojkarna och 58.7 % av flickorna brukade röra på sig hela tiden under idrottslektionerna. 

De ungdomar, både flickor och pojkar, som i studien klassas som högaktiva är också de som 

är mest aktiva under lektionerna i idrott och hälsa.  
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4. TEORETISK ANSATS 

I det moderna samhället har intresset för kroppen och hur den kan disciplineras blivit mycket 

påtagligt (Engström, 2002b). Massmedias budskap är att vi själva kan skapa våra kroppar och 

vårt utseende. Vårt yttre, vårt utseende fokuseras allt mer och det är, framför allt för kvinnor, 

som den smala kroppen framhävs som ett ideal. Detta kan leda till att individer, vars utseende 

inte stämmer överens med idealutseendet kan känna sig oattraktiva eller till och med 

frånstötande. Kroppen har också i det moderna samhället kommit att signalera vilka 

egenskaper en människa besitter.  ”Man riskerar att bli betraktad som man ser ut” (s. 24). 

 

Nilsson (2002) menar att det finns ett intresse för kropp och utseende. Detta gör sig påmint 

genom ett överflöd av bilder på slanka och vältränade människokroppar. En människa skapar 

sin identitet genom en sammansmältning mellan kroppens yttre framtoning och dess inre 

egenskaper. Begreppet identitet innebär i detta sammanhang en kombination av hur individen 

ser sig själv samt hur andra individer ser på en. 

 

I dagens samhälle förs en debatt om att allt fler barn och ungdomar är fysiskt inaktiva 

och/eller överviktiga (Gustafsson, 2005). Detta att unga människor utmålas på detta vis är, 

menar författaren, den rådande samhällsdiskursen. Begreppet diskurs har Gustafsson lånat 

från den franske samhällskritikern Michel Foucault. Foucault (1993) använde begreppet 

diskurs som ett namn på hela den praktik som åstadkommer en viss typ av yttranden, till 

exempel medicinens eller ekonomins diskurs.  

 

Gustafsson (2005) menar vidare att den rådande samhällsdiskursen om att allt fler unga är 

fysiskt inaktiva och/eller överviktiga avspeglas i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. 

Författaren menar att skolan, och då framför allt grundskolan som är obligatorisk, är en plats 

där elevers beteenden kan påverkas så att den fysiska aktiviteten ökas i syfte att förhindra att 

individer hamnar i medicinska riskgrupper. Medicinska riskgrupper medför nämligen 

betydande kostnader för stadsmakterna. Tanken att skolan påverkar eleverna i riktning mot en 

viss livsstil kan ses som en modern maktteknik.  

 

I boken Övervakning och straff visar Foucault (1987) hur synen på disciplin när det gäller 

soldater, från 1600-talets början till 1700-talets slut, kan överföras till det civila samhället. 

Utifrån Foucaults teorier om makt menar Gustafsson (2005) att den moderna makttekniken 
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har sitt ursprung i disciplinen. Foucault (1987) beskriver disciplin som ” … metoder, som 

möjliggör en minutiös kontroll av kroppens verksamheter, som vidmakthåller en ständig 

behärskning av dess krafter och påtvingar dem en förening av foglighet och nytta…” (s. 139). 

I dagens samhälle utövas makt även via massmedia. Budskapet från massmedia består i att 

människor genom disciplinering skapar sina kroppar (Engström, 2002b). Foucault (1987) 

menar vidare att en foglig kropp är en kropp som kan tvingas att underordnas, användas, göras 

om och göras bättre. Kroppen har i alla samhällen varit hårt trängd av olika former av makt. 

Makten utsätter kroppen för tvång, förbud och förpliktelser. Kontrollen över kroppen tar sig 

uttryck i att kroppen bearbetas i detalj. Genom att kontrollera kroppen skaffas ett grepp om 

dess mekanik. Enligt kursplanen för ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2000) skall eleverna 

redan i slutet av det femte skolåret ”… behärska olika motoriska grundformer och utföra 

rörelser med balans och kroppskontroll…” (s. 24). 

 

Gustafsson (2005) menar vidare att det faktum att det i Lpo 94 står inskrivet en strävan om att 

alla elever skall erbjudas daglig fysisk aktivitet är ett resultat av den rådande samhälls-

diskursen om att barn och ungdomar är fysiskt inaktiva och/eller överviktiga. Dessutom anser 

författaren, med utgångspunkt från Foucaults tankar, att den nu aktuella läroplanen syftar till 

att eleverna utvecklar en inre disciplin, eller vad författaren kallar en självdisciplin. 

Gustafsson grundar detta på att eleverna i den aktuella kursplanen betraktas som subjekt, 

något som blir extra tydligt i och med att ansvar läggs över på eleven. Ett av målen som 

eleven skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret är att eleven skall ”… kunna forma och 

genomföra aktiviteter för egen motion…” (Skolverket, s. 24). 

 

Detta att dagens barn och ungdomar enligt den rådande samhällsdiskursen betraktas som 

fysiskt inaktiva och/eller överviktiga får, menar Gustafsson (2005) konsekvenser för dessa 

människor. Dessa konsekvenser innebär att de upplever sig på ett negativt sätt, känner sig 

klumpiga, oattraktiva och dåliga på att utföra fysiska aktiviteter. I enlighet med Nilssons 

(2002) uppfattning om att vi skapar vår identitet utifrån hur individen ser på sig själv i 

kombination med hur andra ser på en får detta också konsekvenser för unga människors 

identitetsskapande. 
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5. VETENSKAPSTEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Hermeneutik 

Hermeneutiken syftar till att söka kunskap om: 

 
… hur innebörder och intentioner hos unika människor och företeelser 
sedda i sitt sammanhang av tid, rum och mening kan förstås. Det handlar 
om att synliggöra hur det ter sig för enskilda unika människor att existera 
under sina villkor eller att klargöra innebörden i unika mänskliga 
förhållanden och sammanhang. (Sjöström: 1994, s. 73) 

 
Sjöström framhåller att den kunskap om enskilda unika individer som man kan få, kan vara 

till nytta och bidra till att man kan få ökade förutsättningar att möta, förstå och förhålla sig till 

andra individer. Genom att sammanställa kunskap om flera enskilda personer kan man enligt 

författaren finna mönster vilka kan generaliseras till att gälla en grupp (ibid.).  

 

En av grundtankarna inom hermeneutiken är att människan betraktas som intentionell, det vill 

säga att en människas handlingar alltid sker med utgångspunkt från det som sker inne i 

människan. Det finns en avsikt med människans handlande. Allt som händer runt en människa 

tolkas och skapar betydelse för henne. Det är mot bakgrund av detta som människan väljer att 

handla på ett visst sätt (Sjöström, 1994). 

 

Traditionellt har hermeneutiken behandlat tolkning av avslutade texter. När hermeneutiken 

används vid forskningsintervjuer blir det en skillnad mot den traditionella användningen. En 

forskningsintervju innebär både skapandet och tolkandet av en text. Intervjutexten framträder 

således samtidigt som den tolkas (Kvale, 1997). 

 

Ända sedan hermeneutikens början har ett huvudtema inom hermeneutiken varit att man bara 

kan förstå meningen av en del om den sätts i samband med helheten. En av utvecklingarna 

inom hermeneutiken innebär att tolkningen eller förståelsen alltmer har kommit att förknippas 

med empati. Detta innebär att man försöker leva sig in i den handlandes situation. I och med 

att försöka leva sig in i den handlandes situation försöker man också förstå innebörden av 

handlingen (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Thurén (1991) beskriver förenklat hermeneutik som vetenskapen som bedriver tolkningar av 

förstående. Dessa tolkningar bygger på att människor förstår andra människor. Våra 
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tolkningar gör vi utifrån vår förförståelse. Thurén menar att utan vår förförståelse kan vi över 

huvud taget inte förstå någonting. Den förförståelse en människa har ligger till grund för dess 

uppfattningar. Utifrån uppfattningarna tolkar och upplever vi omvärlden. De upplevelser vi 

erfar tolkar vi till en erfarenhet som i sin tur ligger till grund för en ny och förändrad 

förförståelse. Detta växelspel mellan förförståelse och erfarenheter, mellan del och helhet 

kallas ofta för den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln beskrivs av Kvale 

(1997) som en process som utgår från en text i vilken man söker enskilda delar. De enskilda 

delarna kan sedan plockas ihop till en ny helhet, vilken i sin tur kan förändra meningen hos de 

enskilda delarna och så vidare. 

 

Stensmo (2002) framställer den hermeneutiska spiralen som en textanalys i en flerstegs-

process i fyra steg. Denna process utgår från helheten för att därefter granska enskildheter i 

texten, varpå man återvänder till helheten. När man återvänder till helheten har man 

förhoppningsvis fått en fördjupad förståelse av budskapet. Det första steget går ut på att 

forskaren försöker bilda sig en uppfattning om texten som helhet. I det andra steget letar 

forskaren efter teman i texten. I steg tre kan forskaren jämföra texter med likartade teman för 

att på så vis säkerställa det väsentliga i varje tema. I det fjärde och sista steget återvänder man 

till texten som helhet men denna gång med en fördjupad förståelse som man fått genom steg 

två och tre. 

 

En annan variant av den hermeneutiska cirkeln och viktiga delar i den presenteras i Alvesson 

och Sköldberg (1994). Författarna menar att det i god hermeneutisk tolkning finns fyra 

aspekter. Den första aspekten är det som kallas tolkningsmönster. Med utgångspunkt från 

uttolkarens förföreställningar utformas ett tolkningsmönster i dialog med texten. Det är här 

viktigt att det inte finns logiska motsägelser eftersom det är att betrakta som motargument. 

Det är också viktigt att tolkningsmönstret stämmer med existerande tolkningsmönster eller att 

det finns orsaker till att inte stämmer med existerande tolkningsmönster. Den andra aspekten 

är texten. Ur texten framgår fakta genom att texten tolkas. Vad som är fakta kan förändras 

under processens gång. Uttolkaren måste vara medveten om detta och vara beredd att ändra 

sin referensram. De fakta som framgår ur texten är resultat. Något som kännetecknar 

hermeneutiken är att texten eller de fakta som framträder ifrågasätts genom en dialog med 

texten. Denna dialog, som är den tredje aspekten, innebär att uttolkaren ställer frågor till 

texten, frågor som utgår från uttolkarens förförståelse.  Den fjärde och sista aspekten som 

författarna lyfter fram är uttolkningen. Uttolkningen sker under hela processen genom 
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deltolkningar. Deltolkningarna ändras under processens gång och nya fakta framträder och 

ersätter då gamla fakta. 
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 6. METOD 

Val av metod 

Kvalitativ metod kännetecknas av att den syftar till att finna och bestämma för forskaren ännu 

okända eller inte tilltäckligt kända egenskaper, företeelser och innebörder hos ett visst 

fenomen. Genom kvalitativ metod söker forskaren efter variationer och strukturer hos det som 

undersöks (Starrin, 1994). Ytterligare ett kännetecken för kvalitativ metod är att den utgår 

från studiesubjektens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det har i denna studie inte 

funnits något intresse av att göra en beskrivning av hur läget ser ut utan att hitta olika 

bevekelsegrunder för att inte delta i idrott och hälsa-undervisningen. Därför har 

undersökningen syftat till att söka efter variabler eller kategorier som Trost (1993) uttrycker 

det hela finns på nominalskala. 

 

Den metod som har använts är kvalitativa intervjuer i form av gruppintervjuer. En 

gruppintervju är en intervju där mer än en person intervjuas samtidigt. Intervjuerna hade låg 

grad av standardisering, vilket innebär att frågorna ställs i den ordning det passar och 

eventuella följdfrågor kan formuleras utifrån informanternas svar på tidigare frågor. Frågorna 

var ostrukturerade i den meningen att det inte fanns fasta svarsalternativ (Trost, 1993).  

 

I en kvalitativ intervju är endast frågeområdena bestämda. En kvalitativ intervju liknar till stor 

del ett samtal där intervjuaren har bestämt vilket ämne som avhandlas. Frågorna i sig kan 

variera från intervju till intervju, allt beroende på hur den intervjuande svarar. Frågorna ställs i 

syfte att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner, 

2006).  

 

Informanter 

För att hitta informanter har jag använt mig av personliga kontakter med idrottslärare. Det 

finns i den kommun i västra Sverige där studien genomförts ett nätverk där idrottslärare 

träffas någon eller några gånger per termin och utbyter erfarenheter. Eftersom jag tidigare har 

arbetat som idrottslärare känner jag ett flertal av dessa idrottslärare och deltar i deras träffar. 

Jag tog tillfället i akt att vid en idrottslärarträff berätta om mitt examensarbete och frågade 

idrottslärarna om de undervisade elever som inte deltar och som kunde tänkas vara 
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intresserade av att delta i en intervju. Några lärare berättade att de hade grupper som inte 

deltog i undervisningen och som troligtvis skulle ställa upp i en intervju. Lärarna fungerade i 

detta sammanhang som ett mellanting av vad Denscombe (2004) kallar dörrvakter och 

personliga garanter. En dörrvakt är en person som kan ge tillstånd och bevilja tillträde och en 

personlig garant är en person som agerar för forskarens ärliga uppsåt. 

 

Urvalet har skett med hjälp av elevernas lärare. Det urvalskriterium som använts är att 

eleverna vid en tredjedel av lektionstillfällena kommer till lektionen men utan att vara 

ombytta och delta. De lärare som vid idrottslärarträffen meddelade att de hade elever som 

kunde vara aktuella för studien kontaktade de berörda eleverna och frågade om de var villiga 

att ställa upp för en intervju. Några elever som fick kännedom om mina intervjuer anmälde 

sig frivilligt. Dessa uppfyllde dessutom kriteriet att inte delta i undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa.  

 

Eleverna har efter förfrågan själva valt att delta i undersökningen. Jag har inte haft några 

möjligheter att motivera dem att delta genom någon konkret belöning. Min förhoppning har 

varit att eleverna upplever att de har egentlig behållning av att delta i undersökningen. 

Denscombe (2004) beskriver denna egentliga behållning som att informanterna har sina egna 

skäl att vilja samarbeta och att det på något sätt ligger i deras intresse att delta i 

undersökningen.  

 

De elever som ingår i undersökningen går alla i skolår 7-8 på två olika F-9-skolor i en 

kommun i västra Sverige. Totalt har sex elever deltagit i de tre intervjuerna och eleverna är 

intervjuade två och två. En av eleverna är en pojke, resten är flickor. Fem av eleverna 

uppfyller kravet på att inte delta i undervisningen i idrott och hälsa. Den sjätte 

intervjupersonen är ingen intervjuperson i egentlig mening utan ställde upp som stöd för en 

intervjuperson eftersom den elev som skulle ha deltagit i den intervjun gått hem på grund av 

sjukdom. Då det gäller den sjätte intervjupersonen redovisas inte hennes utsagor då det gäller 

vilka skäl att delta som hon framför till sin lärare eftersom det inte finns några sådana skäl. 

Däremot förekommer utsagor i andra sammanhang i resultatet då jag har gjort bedömningen 

att dessa utsagor är nödvändiga för sammanhanget. Av de fyra elever som går i år 8 var det 

två elever som förra terminen nådde betyget Godkänd i ämnet idrott och hälsa. En av dessa 

elever ansåg sig vid intervjutillfället inte längre nå det betyget. En av de elever som förra 
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terminen inte nådde betyget Godkänd har nu ökat sitt deltagande i syfte att nå målen för 

betyget Godkänd.  

 

Tre tänkta intervjupersoner, en från varje planerad intervju, deltog inte. Dessa tre elever var 

flickor. En av flickorna har enligt lärarna generellt stor frånvaro och att hon var frånvarande 

den dagen hon skulle delta i intervjun behöver inte innebära att hon ville undvika själva 

intervjun. En flicka var sjuk den dagen intervjun genomfördes. Hon hade själv frågat om hon 

fick delta i undersökningen så hennes frånvaro under dagen för intervjun har sannolikt inte att 

göra med att hon ville undvika intervjun. Den tredje eleven, en flicka hade varit i skolan 

samma dag som intervjun skulle genomföras men mådde inte bra och hade gått hem. Det kan 

inte uteslutas att denna flicka gått hem tidigare för att undvika intervjun. 

 

Material 

Intervjuerna har utgått från en intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuguiden har inte följts uppifrån 

och ner vid intervjutillfällena utan mer fungerat som en forma av checklista. Intervjuguiden 

behandlar frågor som rör själva undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Frågor som rör 

hemförhållanden och skolgången i allmänhet har utelämnats. Tanken med frågorna har varit 

att försöka ringa in faktorer som i huvudsak rör själva ämnet och undervisningen. Som grund 

för de frågeområden som undersökningen utgår från ligger, dels egna erfarenheter i samband 

med att ha arbetat som idrottslärare, dels den undersökning som Larsson (2002) genomfört. 

Anledningen till att frågeställningarna även utgår från Larssons studie är att undersöka om det 

finns eventuella likheter. Struktureringen av frågorna har utgått från Kvale (1997) och börjat 

med mer övergripande och inledande frågor, för att sedan följa upp med uppföljningsfrågor.  

 

Den första frågan tar upp hur eleverna upplever undervisningen i idrott och hälsa. I samband 

med detta finns också ett intresse av att få reda på om eleverna alltid upplevt ämnet på detta 

sätt och vad som ligger bakom att de upplever ämnet som de gör. Därefter kommer frågor 

som handlar om hur ofta eleverna deltar i undervisningen. Utgångspunkten för denna fråga 

har varit att ta reda på hur ofta eleverna deltar och inte fråga hur ofta de inte deltar. I detta 

sammanhang finns också ett intresse av att få veta hur aktiva eleverna är när de faktiskt deltar. 

Anledningen till denna fråga är att jag utifrån min egen erfarenhet av att arbeta som 

idrottslärare tycker mig se att de elever som sällan deltar i idrott och hälsa-undervisningen 

också är inaktiva under de lektioner där de faktiskt deltar. 
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Efter de inledande frågorna kommer frågor som rör det faktum att eleverna inte deltar i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Frågor om betyg och personer som puffar på har 

valts för att försöka få reda på om det finns yttre faktorer som kan påverka deltagandet i 

undervisningen. Frågan om fysisk aktivitet på fritiden syftar till att undersöka om eleverna är 

avogt inställda till att röra på sig över huvud taget. Några frågor rör elevernas värdering av 

hur viktigt ämnet idrott och hälsa är, både i förhållande till andra ämnen i skolan och för den 

egna individen, men också för att se om eleverna sätter idrott och hälsa-ämnet i ett större 

sammanhang eller bara ser det ur ett eget personligt perspektiv.  

 

Några frågor handlar om enskilda faktorer som eventuellt skulle kunna påverka deltagandet i 

undervisningen i idrott och hälsa. Dessa frågor har valts mot bakgrund av min tidigare 

erfarenhet, då jag känner till att sådana saker kan påverka elevernas deltagande.  

 

Två frågor mot slutet hänger till viss del samman. Det är frågan om betydelsen av 

kroppsfixering och skönhetsideal samt frågan om omklädnings- och duschsituationen. Att 

eventuellt känna sig obekväm i omklädnings- och duschsituationen skulle kunna ha att göra 

med att man som elev inte känner att man lever upp till det skönhetsideal som förmedlas via 

till exempel massmedia. 

 

Avslutningsvis finns frågor om vad som faktiskt är bra med undervisningen i idrott och hälsa, 

i syfte att lyfta det som eleverna upplever som positivt. Den avslutande frågan rör elevernas 

önskemål om hur undervisningen i idrott och hälsa kan förbättras för att de skulle vilja delta. 

 

Kopplat till syftet och de frågeställningar som ligger till grund för undersökningen behandlar 

merparten av frågorna elevernas bevekelsegrunder att inte delta i undervisningen i idrott och 

hälsa. Frågorna om ämnets betydelse ur ett samhällsperspektiv, kroppsfixering och 

skönhetsideal samt i viss mån frågan om fysisk aktivitet på fritiden är kopplade till frågan om 

den rådande samhällsdiskursen om allt inaktivare och/eller överviktiga barn. De frågor som 

rör vad som är särskilt bra i undervisningen i idrott och hälsa samt vad eleverna anser kan 

göras för att förändra och förbättra är kopplade till frågan om hur eleverna vill att 

undervisningen ska vara utformad för att öka deras deltagande. 
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Procedur 

Urvalet gjordes av de intervjuade elevernas lärare. När lärarna hade fått klartecken från 

eleverna och deras vårdnadshavare kontaktade de mig och en tid för intervju bokades. Innan 

intervjuerna genomfördes hade en intervjuguide konstruerats och testats. Eftersom antalet 

elever som fanns tillgängliga för studien inte var så stort fanns det inte möjlighet att göra 

någon pilotintervju med elever ur målgruppen elever som inte deltar i idrott och hälsa-

undervisningen. Därför fick två flickor i år 6 och en pojke i år 9 lyssna på själva fråge-

ställningarna och lämna synpunkter på dessa innan intervjuerna genomfördes. Eftersom de 

inte tillhörde målgruppen för själva undersökningen kunde de inte svara på alla frågor men 

det var möjligt att kontrollera att de förstod frågeställningarna.  

 

Intervjuerna, som varade mellan 30 minuter och en timma, har genomförts på de skolor där 

eleverna går och eleverna har deltagit i intervjuerna under lektionstid. Elevernas idrottslärare 

har ordnat lämpliga lokaler på skolorna för att kunna genomföra intervjuerna. För att slippa 

anteckna under själva intervjuerna har alla intervjuer spelats in på två olika media för att 

säkerställa att inspelningen lyckas. De media som använts är dels en mobiltelefon med 

inspelningsmöjlighet samt en bärbar dator med en mindre mikrofon tillkopplad. Alla 

intervjuer har dessutom transkriberats i sin helhet.  

 

Databehandling 

Vid analys av intervjuerna har både den skrivna texten samt avlyssning av intervjuerna 

tillämpats. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Eftersom det endast är innehållet i 

informanternas utsagor som analyseras och inte den språkliga nivån på utsagorna har alla ord, 

pauser, skratt med mera transkriberats, men inte till talspråk utan till ett skriftspråk. 

Databehandlingen har skett utifrån en hermeneutisk metod. I enighet med hermeneutiken 

utgick databehandlingen från texten som en helhet. Texten lästes först så som den 

transkriberats. Därefter lästes texten i syfte att hitta enskildheter. Dessa enskildheter 

markerades och klipptes ut ur den stora textmassan. De olika enskildheterna lästes igen och 

sorterades i högar utefter gemensamma teman eller kategorier. Till att börja med fanns flera 

kategorier.  Efter genomläsning och jämförelse av de olika kategorierna stod det klart att det 

fanns gemensamma nämnare för flera av dem och de kunde då slås samman och få rubriker. 

En sammanställning av de olika kategorierna bildade en ny helhet, vilken gav en fördjupad 

förståelse.  
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Etiskt förhållningssätt 

Den målgrupp som jag vände mig till var elever i skolår 7-9. I de tre intervjugrupperna deltog 

elever från skolår 7-8. Eftersom dessa elever inte är myndiga har jag också fått deras 

vårdnadshavares samtycke att genomföra intervjuerna. Kontakten med elevernas vårdnads-

havare har skett via elevernas lärare. I samband med intervjuerna har jag redogjort för 

eleverna på vilket sätt insamlad data kommer att användas och på vilket sätt jag kommer att 

redovisa deras utsagor i arbetet. Jag berättade att jag inte använder deras namn, skolans namn 

eller kommunens namn i min rapport (Johansson & Svedner, 2006). Jag har utgått från 

principen om så kallat informerat samtycke (Denscombe, 2004). Eleverna har också tillfrågats 

om inspelning av intervjuerna och de accepterade alla detta. Innan intervjuerna startade fick 

eleverna också information om att de när som hels kunde avbryta intervjun och att de inte 

behövde svara på frågor som de inte ville svara på (Johansson & Svedner, 2006). Eleverna har 

också blivit informerade om att jag inte för vidare den information jag fått till deras lärare 

men att lärarna kan komma att läsa den färdiga uppsatsen. 

 

Då det gäller redovisningen har jag valt att inte namnge eleverna, de skolor eleverna går i eller 

i vilken kommun skolorna ligger. Alla namn utom mitt eget är fingerade i texten. Denscombe 

(2004) betonar att informanterna vill kunna känna sig säkra på att deras intressen inte kommer 

till skada och att garantier om anonymitet och konfidentiell behandling av data bidrar till att 

informanterna samarbetar med forskaren. 
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7. RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras resultatet av intervjuundersökningen. Resultatredovisningen 

följer de frågeställningar som formulerats under rubriken syfte och delas in i tre delar. I den 

första delen (A) presenteras de skäl att inte delta i undervingen i idrott och hälsa som eleverna 

faktiskt för fram till sina lärare. Därefter presenteras de skäl som eleverna inte för fram till 

sina lärare men som visar sig i intervjuerna. I del två (B)presenteras elevernas önskemål om 

förändringar och förbättringar för att de ska öka sitt deltagande i undervisningen i idrott och 

hälsa. I del två presenteras också hur yttre motivationsfaktorer som betyg och att andra puffar 

på, påverkar eleverna. I det tredje (C) och sista avsnittet presenteras kopplingen mellan den 

rådande samhällsdiskursen om allt fler inaktiva och/eller överviktiga barn och ungdomar och 

deras bevekelsegrunder att inte delta i undervisningen i idrott och hälsa.   

 

Resultaten presenteras i löpande text med citat från informanterna för att belysa och 

förtydliga. Citaten från intervjuerna presenteras i kursiv stil och eventuella förtydligande från 

min sida är skrivna inom parentes och okursiverat. I resultatredovisningen förekommer 

eleverna i olika kategorier. Detta beror på att de svarat på ett sådant sätt att det finns flera 

tolkningsmöjligheter av deras utsagor. I citaten används ibland termen gympa i stället för 

idrott och hälsa. Anledningen till detta är att eleverna själva kallar ämnet gympa. 

 

A. Elevernas skäl att inte delta i undervisningen i idrott och hälsa 

Intervjupersonerna anger olika skäl att inte delta i undervisningen i idrott och hälsa. De skäl 

de uppger för sina lärare är: medicinska orsaker, att ha glömt gympakläderna, att inte orka 

eller att inte vilja. 

 

Medicinska orsaker:  

Elsa: Jag har problem med ryggen. 
Maria: Vet du vad det är för problem? 
Elsa: Ja, jag har korsett. 
       ~     
Anna:  Jag har opererat mitt knä […]. 
       ~     
Ylva: Jag brukar säga att jag har ont någonstans […]. 
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Glömt gympakläder: 

Lisa:  Förra terminen var jag inte med så jättemycket då, och då sa jag liksom. Jag 
har glömt idrottskläder eller… öh men, för det mesta var det att jag inte hade 
några idrottskläder med mig […] 

       ~     
Ylva: Jag brukar säga att jag har […] glömt gympakläderna. 

 

Orkar inte: 

Isak: Jag säger bara att jag inte orkar vara med. 

 

Vill inte: 

Lisa:   […] någon gång sa jag nej jag vill inte, eller liksom så eller jag var med 
ibland och ibland var jag inte med. 

 

Det som är gemensamt för de elever som inte har medicinska skäl att inte delta är att de 

upplever undervisningen i idrott och hälsa på ett negativt sätt.  

 
Maria: Hur upplever ni det? 
Ylva: Tråkigt 
Isak:  Tråkigt  (Båda svarar i kör) 
Maria: Båda två. Hur kan det komma sig? Vad tror du det beror på? 
Isak: Jag tycker det. Jag har aldrig gillat, eller jo, när jag var mindre gillade jag att 

spela fotboll och så men. Jag vet inte. Jag tycker det är astråkigt nu. 
Maria:  Och du? 
Ylva: Jag vet inte. Vi gör typ astråkiga saker. 
       ~     
Maria:  Hur upplever ni idrott och hälsa? Alltså skolämnet. 
Lisa:  Jobbigt. Det beror på ganska mycket på vad man gör, men jag brukar, jag 

tycker, jag kan inte så mycket och jag vågar inte gå upp i Romerska ringarna 
och göra volter och hålla på och göra kullerbyttor och sånt å typ på trapetsen 
är att man ska typ hoppa och göra kullerbyttor och en massa sånt. Då känner 
jag mig klumpig och så ska göra sånt som jag inte kan göra för att jag inte 
vågar… 

Anna:  Precis, och så ska alla göra fel och så skrattar dom. 
 

Förutom att eleverna har en negativ inställning till ämnet idrott och hälsa har de en allmänt 

negativ uppfattning om idrott även på fritiden. Ingen av de intervjuade eleverna håller på med 

någon idrott på fritiden. Några har provat olika idrotter men inte hittat något som passar dem. 

Elsa som har ryggproblem tränar inte någonting men går lite promenader ibland och cyklar till 

skolan. Isak, Ylva, Anna och Lisa har alla provat flertalet idrotter men tycker inte att något 

varit kul. 
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Eleverna har lite olika uppfattningar om vilka skäl för att inte delta i idrott och hälsa-

undervisningen som är godtagbara. Mycket av detta speglar deras lärares bemötande av elever 

som inte deltar i idrott och hälsa-undervisningen. Några elever tycker att en godtagbar 

anledning att inte delta kan vara någon form av skada eller sjukdom medan det för andra 

elever i princip inte finns några godtagbara anledningar: 

 
Anna:  Har man ont i foten så måste man vara med för det är ett sånt litet fel. 
Lisa:  Ja. 
Maria:  Vilka fel eller vilka orsaker är det då som är OK och komma till läraren och 

säga: ”- Jag kan inte vara med i dag därför att…” Vad är det som är OK? 
Lisa:  Jag vet inte vad det är. 
Anna: Det är väl om man har brutit benet typ, för om man har brutit armen då kan 

man springa eller använda något annat än armen. 
Lisa:  Mm. Jag vet inte 
Anna:  Dom hittar alltid på något som man kan göra. […] 

 
Vissa lärare hittar alltid på något att göra om eleverna inte deltar i den planerade aktiviteten. 

De aktiviteter som eleverna får göra i stället är till exempel att träna i ett gym, att gå ut och gå 

med en stegräknare. Lärarna försöker också hitta lösningar för simning där eleverna får 

simma på sin fritid och be om intyg från simhallspersonal om de inte vill simma med klassen. 

I en del fall vill inte eleverna göra något annat och de flesta tittar mest på. Deras lärare verkar 

inte lägga ner så mycket kraft på att engagera dessa elever i undervisningen. Det händer att 

eleverna får göra någon annan aktivitet men det är inte så ofta. Det som eleverna får göra då 

är att agera domare eller gå en promenad. 

 
Isak: Ibland säger dom om man inte har varit med på länge ”- Nu får du vara med 

eller nu får du vara domare” eller någonting sånt säger dom. 
Ylva: Ja. 
Maria: Så dom drar in er i något annat då. Det är inte så att dom hittar på andra 

aktiviteter? 
Isak:  Jo, ibland får man gå eller någonting… 
       ~     
Maria: När du då inte kan vara med på det som dom andra gör, vad gör du i stället 

då? 
Elsa: Kollar på eller ibland så går jag men det är inte så ofta. 
Maria: Så du går en promenad här utanför? 
Elsa: Mm, men jag kollar mest på. 

 
Anna upplever att det är jobbigt att lärarna inte verkar förstå att det finns andra orsaker till att 

hon inte deltar i undervisningen.  
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Anna:  Dom hittar alltid på något som man kan göra. Dom fattar liksom inte att det 
kanske är något annat som stör en. 

 

Vid närmare genomgång av intervjumaterialet framstår, förutom de skäl som eleverna faktiskt 

uppger för sina idrottslärare, fyra olika huvudkategorier till att eleverna inte deltar i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Dessa fyra kategorier är: man lär sig ingenting, 

skönhets- och kroppsideal, rädsla samt problem med läraren. 

 

Man lär sig ingenting 

En gemensam nämnare som finns hos de intervjuade är att de upplever ämnet idrott och hälsa 

som tråkigt. De vet inte vad de ska ha ämnet till och de tycker inte att de lär sig något. I 

jämförelse med de andra ämnena i skolan så tycker de flesta att ämnet är det minst viktiga 

ämnet. Några elever tycker att det enda man gör på gympan är att man rör på sig. Någon 

tycker inte ens att man gör det. 

 
Maria: Men ämnet, är det då lika viktigt? 
Lisa:  Ja det är det jag undrar… om det är så viktigt om man bara vill ha ett jobb där 

man sitter vid en dator halva dagen. Då behöver man ju inte kunna något om 
idrott. (ohörbart) Det är ju jättebra och vara med på idrotten för man får ju 
träning. Man får ju träning liksom varje vecka ändå, även om man inte gör 
något på fritiden… 

       ~     
Isak: Jag tycker alla ämnen är viktigare än gympa. Man lär sig ingenting på gympa 

och så, så man rör på sig. 
Maria: Man lär sig ingenting? 
Isak: Nej. 
Maria: Det enda du gör är att du rör på dig? 
Isak: Ja. 
Maria: Och det är det minst viktiga ämnet? 
Isak: Ja. 
Maria: Mm. 
Ylva: Jag tycker nog inte att det är det minst viktiga ämnet eller så men jag tycker 

nog inte heller att man lär sig något och det gör ju inte att man rör sig så 
mycket mer ändå. 

       ~     
Maria: Är detta ämnet lika viktigt som alla andra ämnen? 
Sara: Nej, tycker inte jag. 
Elsa: Nej, eller jo det är la viktigt men eftersom inte jag är med så tycker jag dom 

andra är viktigare. 
Maria: Men du tyckte inte det var lika viktigt? 
Sara: Nej, jag tycker det är viktigare att kunna saker. Man lär sig ingenting i 

gympan. 
Maria: Ingenting? 
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Sara: Nej, jag har inte lärt mig någonting och jag lär mig bara på andra lektioner, 
svenskan, matten, SO:n och sånt. 

 

Skönhets- och kroppsideal 

Eleverna uttrycker flera faktorer som har att göra med utseendet. Dessa utseendefaktorer visar 

sig på olika sätt. För de flesta är det mest påtagligt i och med att eleverna undviker att duscha 

tillsammans med andra. Att visa sin kropp är något som de allra flesta inte vill göra. De elever 

som har sina idrott och hälsa-lektioner som sista lektion för dagen duschar i princip alltid 

hemma. Dessa elever upplever inte att det är ett problem att duscha tillsammans med andra 

men de utsätts å andra sidan inte för fenomenet heller. Även om de duschar hemma tycker de 

att det hade varit bättre med enskilda duschar. 

 
Elsa: Det är ju skönare, eller bättre och byta om hemma än i skolan. 
Maria: Så du tror att det är anledningen till att ingen duschar här utan att man 

duschar hemma i stället. 
Elsa: Mm. 
Maria:  Mm. Så då spelar det ingen roll att duscharna ser ut som dom gör, att dom är i 

ett stort rum med duschar i och att alla duschar i samma dusch. 
Elsa:  Det hade kanske varit bättre om det typ är sådana här 
Sara:  Enskilda. 
Elsa:  Ja, enskilda. 

 
Några elever berättar att de inte anstränger sig så mycket under lektionerna så att de blir 

svettiga. Blir man inte svettig behöver man inte duscha tillsammans med klasskamraterna.  

 
Isak: Duscha gillar jag inte. 
Ylva: Nej det gör inte jag heller. 
Isak: Nej. Byta om 
Ylva: Det skulle vara bättre om det typ var så här 
Isak: Bås. 
Ylva: en och en duschar. 
Isak: Ja, bås eller sån plast. 
Maria: Är det en av orsakerna till att ni inte är med? 
Isak: Ja. 
Ylva: Nej, inte för mig fast man anstränger ju sig inte lika mycket, för man vill ju inte 

bli svettig eller så för man inte vill duscha efteråt med dom andra. 
Maria: För dig hade du varit med mer om du fått ett eget omklädningsrum och en egen 

dusch 
Isak: Ja 
Maria: eller om alla haft ett eget? 
Isak: Ja det hade jag nog. Jag hade i alla fall gjort mer på lektionerna eller så. Om 

jag är med så gör jag ju nästan ingenting… så… mm. 
Maria: Om man inte gör någonting, behöver man inte duscha då? 
Isak: Nej då har man inte rört sig något knappt. 
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En av eleverna har varit med om att en annan klasskamrat kommenterat hennes kropp i 

duschen. Detta är en anledning till att hon inte vill duscha tillsammans med sina 

klasskamrater. Det finns också en oro att andra ska se kroppen och tycka eller tänka negativa 

tankar om kroppen. Även om alla verkar säga att ingen bryr sig så finns det en rädsla att vissa 

elever faktiskt bryr sig och eleverna uttrycker att man faktiskt inte kan veta vad andra tycker. 

Just i duschen blir kroppen extra exponerad. En av intervjupersonerna uttrycker också att hon 

aldrig varit nöjd med sin kropp. 

 
Anna:  Och så när man byter om och alla står och tittar på så blir. 
Lisa:  Duschar gör inte jag. 
Anna:  Inte jag heller. 
Lisa:  Jag går in på toaletten och tvättar av mig […] men när kompisen började 

kommentera om man hade fått liksom bristningar och sånt. […] inte så kul. 
[…] 

Maria:  Kommenterar klasskamrater? 
Lisa:  Nej, men man är ändå har ändå, jag är ändå 
Anna:  (ohörbart) tänker liksom. Tänker dom de och de och då blir man så där osäker. 
Lisa:  Alla säger jämt "– Men det är ingen som bryr sig." Men det kan man ju inte 

veta. Det kanske är någon som tycker att man är konstig och så där. 
Maria:  Har det mycket då med kroppen att göra, eller utseendet? 
Lisa:  Ja. Jag har aldrig varit nöjd med mig själv. 

 

Men det är inte bara i duschsituationen som kroppen utsätts för granskning. Några av eleverna 

har speglar både i den sal där de har dans och i gymmet där de är under sina lektioner i idrott 

och hälsa. Speglarna visar inte alltid kroppen så, i elevernas tycke, fördelaktigt. Dessutom 

finns det elever som står framför speglarna och uttrycker att de är tjocka fast de kanske inte är 

det. Det framträder ett skönhetsideal där det inte är godkänt att vara tjock. 

 
Anna:  då står man och gör och så är det en spegel mittemot som man ser liksom 
Lisa:  å den spegeln på våran skola, den gör liksom så man ser jättebred ut så man 

bara eh! Inte så kul och stå där och hålla på och sparka i luften och sånt. 
       ~     
Lisa:  Ja för dom ställer sig typ bara och kollar sig i spegeln hela tiden och 

kommenterar sina kroppar och tycker att dom är tjocka. Jag blir så irriterad 
på sånt. 

 
Kroppens form gör sig också påmind när det gäller att få vara delaktig under lektionerna. Det 

är inte alltid så lätt att få passningar och känna sig delaktig om kroppen inte signalerar att den 

är sportig. 

 
Lisa:  Nä. För så har det ju alltid varit. De, så har det alltid varit bara för, ja, jag ser 

väl kanske inte så sportig ut kanske. Nä (fnys). 
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Maria:  Vad menar du med att se sportig ut? 
Lisa:  Jag vet inte, smal och… (ohörbart) 
Maria:  Vad sa du? 
Lisa:  Att man är med hela tiden eller… ja… att man är smal helt enkelt. 

 
Ett annat moment där kroppen blir tydligt exponerad och granskad är vid simning. Några 

elever deltar inte i simning över huvud taget. Att visa sig för sina klasskamrater i baddräkt 

eller bikini är helt otänkbart. I badkläder är det inte bara kroppens form som exponeras utan 

även huden och den ska helst vara brun och fin och man ska inte vara en ”blekfis”. Det är 

bilder i tidningar och andra människors kroppar som utgör referensram för flickorna. 

 
Lisa:  Och alla är så bruna och fina och jag har typ inte… sen jag var liten har jag 

inte solat så mycket så jag är ju blek som en… alltså jag är ju helt vit. […] jag 
känner mig som 

Anna:  Jag har tjocktröja på mig. 
Lisa:  blekfis liksom. 
Maria:  Är det också något som ni har, som ni ser och jämför er med tidningar och så 

här? 
Lisa:  Ja… och med folk på stranden. 
Anna:  Alla som har bikini och är trådsmala och… 

 
Några av flickorna håller med om att de styrs av till exempel tidningarnas bilder av hur tjejer 

ska se ut. 

 
Maria:  Är det en sorts, kan man säga att det är någon form av kroppsfixering eller 

kroppsideal och skönhetsideal som styr mycket av det här? 
Anna:  Mm 
Lisa:  Ja 
Anna:  Jag tror att man blir förvirrad av allting som, för det finns så mycket 
Lisa:  Det finns så mycket, som i alla tidningar. Tjejerna är perfekta. […].  För 

liksom, jag tror också att det kan ligga bakom att jag inte… tycker det är så kul 
och visa upp mig så att säga. 

 
Utseendets och kroppsfixeringen avspeglar sig även i elevernas val av gympakläder. En av 

flickorna menar till och med att hon gärna är med på lektionerna i idrott och hälsa i sina 

vanliga kläder. Om man är med i sina vanliga kläder slipper man dessutom byta om och då 

har man tagit sig förbi det problemet. De elever som inte är riktigt nöjda med sin kropp väljer 

att klä sig i stora säckiga kläder, gärna i dubbla lager, där kroppens form inte framträder.  

 
Lisa:  Stretchgrejer. Och man bara, jag kan nog inte ha det på mig det för då… ser 

jag ut som en korv. 
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Den enda pojken som blivit intervjuad har en helt annan bild av gympakläder. Kläderna ska 

varken framhäva eller dölja utan vara sådana att man kan röra sig i dem och så ska de inte 

vara för varma. Några av flickorna tycker inte att kläderna spelar någon särskild roll och att 

man väljer de kläder man trivs i. 

 
Isak: Man får ha kläder man kan röra sig i och inte för varma kanske. 
Maria: Mm. Är det några speciella kläder? 
Isak: Kortärmad, kortbyxor, gympadojor. 

 
 
Rädsla 

En annan faktor som gör att eleverna väljer att avstå från deltagande i idrott och hälsa-

undervisningen är rädsla. Rädslan tar sig uttryck i olika former. Det vanligaste är rädslan att 

göra bort sig. Göra bort sig är något som eleverna anser sig både ha gjort och de tror också att 

det kommer att hända igen. Sammankopplat med rädslan att göra bort sig finns också rädslan 

att klasskamraterna ska skratta åt en eller bli arga för att de förstör för laget. Vanligast är 

elevernas rädsla att göra bort sig i olika typer av bollsporter. 

 
Maria: Nej. Kan man vara rädd för att göra bort sig på idrotten? 
Elsa: Mm. 
Sara: Mm. 
Maria: På vilket sätt då? 
Sara: Jag vet inte men, man kanske inte klara någonting så kanske några börjar 

skratta eller så. 
Maria: Att man misslyckas? 
Sara: Mm. 
Maria: Att kroppen inte räcker till? 
Elsa: Att man inte kan göra det och så skrattar någon. 
Maria: Mm. Är det att man är inte tillräckligt stark eller tillräckligt vig eller? 
Elsa: Det är la olika saker, det kan ju typ vara vad som helst som man inte är bra på. 

Det kan ju vara så här att man inte kan kasta bollar och typ om man är i något 
lag och så kanske man ska göra mål och så… kanske det var så här jätteviktigt 
för andra och så missar man och då skyller dom på en och så där och det kan 
bli lite jobbigt eller så. 

       ~     
Isak: Vissa grejer är man så jävla dålig på så då vill man inte vara med för då 

skämmer man bara ut sig. 
Ylva: Ja (fnys) 
Maria: Mm. 
Isak: Volleyboll är omöjligt att spela. 
Ylva: Ja, så blir typ dom i laget arga och sånt om man är dålig och så. 
Isak: Deras kommentarer är… 
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Lisa:  För samtidigt som man vill att någon ska ge en bollen så vill man absolut inte. 
Ifall man skulle göra bort sig. Så jag… avstår hellre från fotboll och handboll 
och sånt. 

Maria:  Är det en rädsla du har att du ska misslyckas eller göra bort dig? 
Lisa:  Ja, för varje gång jag har varit med så har jag ju gjort bort mig på något sätt. 

Nästan varje gång så att. Eller det kanske inte dom tänker på men jag själv 
tycker det är jobbigt och… att… man typ missar och så. 

 

Men det är inte bara i situationer med bollspel som rädslan att göra bort sig infinner sig. Om 

kroppen känns otymplig och eleverna inte klarar av alla moment kan de uppleva sig klumpiga 

och är rädda att andra skratta åt en för det. 

 
Lisa:  Man ska göra så mycket liksom på idrotten och man ska kunna göra si och så 

och sånt fast man kanske inte vågar och vill och känner sig klumpig och kan 
inte och så ska alla andra vara där inne också och kolla på. Och alla andra är 
ju så, typ alla i våran klass är ju så atletiska och så och det känns ju inte så 
bra. Hålla på och ha redskapsträning och sånt där. 

       ~     
Maria: Det är inte det man är rädd att misslyckas i? (Här har vi pratat om regler för de 

olika bollsporterna.) 
Lisa:  Nej. 
Maria:  Är det mer det här att kroppen inte räcker till? 
Lisa:  Ja 
Maria:  Att man inte har den kroppsliga förmågan att göra olika moment? 
Lisa:  Ja 

 

En annan aspekt av rädsla är att vara bollrädd. En av flickorna beskriver att hon är rädd för 

alla sorters bollar. Hon tycker inte att det gör ont om hon blir träffad av en boll men säger att 

hon blir lite upprörd. Hon har en strategi för att inte visa sina kamrater att hon är rädd. Dels är 

hon inte med så mycket när bollaktiviteter förekommer, dels håller hon sig undan. 

 
Maria: Hur gör du då om ni gör gränsbrännboll eller sånt i skolan där man ska kasta 

och bränna varandra med bollar? 
Elsa: Alltså jag vågar kasta bollar och så. Jag är ju med ändå men jag kanske håller 

mig undan och så där. 
 […] 
Maria: Du håller dig undan. Hur gör du när du håller dig undan? 
Elsa: Jag typ bara står vid kanten eller någonting och inte gör så mycket. 

 
Att hålla sig undan är en strategi som eleverna har för att klara sig från att göra bort sig. Detta 

att hålla sig undan kan ta sig uttryck i att man som i exemplet ovan står vid kanten eller håller 

sig i hörnen, eller så sätter eleverna sig helt enkelt på bänken vid sidan om. Några elever 

uttrycker också att de går därifrån. 
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Maria: […] rädslan att göra bort sig, finns den? 
Elsa: Mm. 
Maria: Den finns? 
Elsa: Ja. 
Maria: Tycker du det med? 
Sara: Mm. 
Maria: Även fast du brukar vara med? 
Sara: När vi gör bollsporter som jag inte är bra på så brukar jag bara ställa mig vid 

kanten och inte vara med mycket. 
       ~     
Ylva: Men alltså, det blir typ att man går och sätter sig och snackar med några 

andra eller någonting. 
Maria : Så du är inte på planen alls då? 
Ylva: Nej. 
        ~     
Maria: Gör du någonting för att undvika det då eller bryr du dig inte om att du kanske 

misslyckas? 
Isak: Jag brukar inte bry mig så men det är inte roligt och spela fotboll till exempel 

om man inte är bra, så… ja… är man dålig så är det ju tråkigt. 
Maria: Mm. Drar du dig undan då eller är du med i alla fall? 
Isak: Ibland är jag med men annars är det bara och gå därifrån eller någonting. Om 

vi gör saker i olika salar, två olika saker, går man till andra och är inte någon 
sak rolig så är man inte med. 

        ~     
Maria:  Mm. … Men om ni är med i undervisningen, är ni aktiva då och? Eller försöker 

ni? Hur gör ni då, när ni är med? 
Anna:  Det beror på vad det är. 
Lisa: Det beror på vad det är. Om man ska spela fotboll eller. Det brukar finnas att 

välja på men om det är någon slags, någon sport, då brukar jag hålla mig så 
långt ut i hörnen som möjligt liksom. För att jag inte ska få bollen eller jag ska 
kunna göra bort mig. För jag har gjort det jättemånga gånger när jag får 
bollen så bara typ och så åker den åt andra hållet när jag sparkar åt det ena, 
så jag tycker inte om det. 

Anna:  Om det är fotboll och det inte finns någon annan, någon annan sak och göra 
då är jag väl lite envis så jag går därifrån. Om någon tjatar så… ja… det är 
ingen idé att tjata heller för har jag bestämt mig för något så… då är det så 
och då tänker jag inte göra det. 

 
 
Läraren 

En av anledningarna till att eleverna inte deltar i idrott och hälsa-undervisningen är 

förhållandet till läraren. Några av flickorna tycker att det är svårt att kommunicera med 

manliga lärare och tror att det kanske hade varit enklare med kvinnliga lärare. En av flickorna 

beskrev att hon inte ens vågade prata med sin lärare om att hon hade mens. Ordet mens var 

inte ens något som hon nämnde vid samtalet. 
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Anna:  Dom frågar alltid och sen om det är… personliga och naturliga skäl… då 

accepterar dom inte det och säger att man ska var med ändå. Och så har dom 
sagt att när man har det då ska man berätta det och sen när man väl har det då 
måste man vara med… och så… ja. Men grejen är att när det sen när det väl 
gäller, då gäller något helt annat. […] Och jag vill inte säga det till honom så 
en kompis sa det för hon skulle säga att hon hade det och så sen när jag satt 
där på bänken och tittade på så stod han där och skällde på mig. ”- Antingen 
så byter du om och är med eller så åker du hem.” 

Maria:  Det är mens du pratar om? 
Anna:  Ja […] 

       ~     
Lisa:  Det hade varit kanske enklare om man hade haft kvinnliga lärare. 

[…] Då känns det som att kanske tjejer förstår tjejer mer… eller så… 
 

Förutom kommunikationsproblem mellan lärare och elever så har det betydelse för eleverna 

om läraren av eleverna uppfattas som rolig eller tråkig. Detta gäller dock inte bara läraren i 

idrott och hälsa utan i alla ämnen. 

 
Maria: Hur påverkar förhållandet till läraren? 
Ylva: Mycket. 
Maria. Hur? På vilket sätt? 
Ylva: Typ om man ska gå till en lektion och det är en jätterolig lärare eller 

någonting då blir det mycket roligare att gå dit än om det är en jättetråkig 
eller någonting. 

Isak: Ja. 
Maria: Mm. Och det gäller för idrotten eller för alla ämnen? 
Ylva: För alla ämnen. 
Isak: Ja, det är alla. 

 

B. Elevernas önskemål om utformningen på lektionerna i ämnet och hälsa 

Eleverna har lite olika uppfattningar om vad som är kul och bra med ämnet idrott och hälsa. 

Några av eleverna tycker inte att det finns något som är speciellt bra eller kul med lektionerna 

i idrott och hälsa. Några kan inte komma på något som är bra med idrott och hälsa-

undervisningen. 

 
Maria: Mm. Finns det någonting som är bra med idrott och hälsa-

undervisningen?...Vad är bäst? 
Ylva: (suck) 
Maria: Du bara skakar på huvudet. 
Isak: Jag vet inte, jag kommer inte på något bra i gympa. 
Maria: Inte något bra? 
Isak: Nej. 
Ylva: Nej, jag vet inte. 
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Några elever ser ljuspunkter i lärarnas val av aktiviteter och tycker att en del saker är kul. 

Detta är främst lekar av olika slag och om bollar är inblandade så är det bra med mjuka bollar. 

Det får inte vara lekar till exempel Ambulansen där eleverna ska bära varandra för då känner 

sig de som är kraftiga sig utsatta. Det ska inte heller vara sådana lekar som Kramkull där 

eleverna ska krama varandra för då blir det spänt och pinsamt. Om eleverna själva fick önska 

hur det skulle vara med undervisningen i idrott och hälsa så är det mest valmöjligheter och 

medbestämmande som de önskar.  

 
Lisa:  Kanske……Man ska givetvis göra sådant som alla tycker om. Man ska inte 

alltid göra sådant som bara några tycker ”- Det här är jättekul” eller göra 
något annat som andra tycker. Det blir ju alltid så att någon gång är det något 
som man inte tycker om så mycket, men det kanske kan vara så här att man 
kanske inte behöver tvinga alla, någon som dom verkligen inte vill till och vara 
med om man, om den inte vill då. Man kanske kan hitta på något annat eller 
typ och ha något att välja på. Men det är lite mer så nu, typ att man kanske kan 
få ta en stegräknare och gå ut och gå liksom, eller gå till gymmet eller så. 

Maria:  Mm. Skapa valmöjligheter? 
Lisa:  Ja. 

      ~     
Ylva Kanske lite mer så dom hör efter vad vi vill göra eller så. 
Isak: Ja fråga vad vi vill göra allihopa. 
Ylva: Mm. 
Isak: Fråga, ja så säger några det och några det och säger: ”- Hur många vill göra 

det?” och så räcker du upp handen, så den som, så om dom flesta vill göra 
någon grej så gör man ju den i stället för att läraren bestämmer. 

  

Något som också kommer upp när det gäller önskemål om förändring är duschsituationen. 

 
Isak: Menar du vad man ska göra så vi är med och så då? 
Maria: Mm 
Isak: Ja det med omklädningsrummet 
Ylva: Ja 
Isak: och egna duschar och grejer, så roligare saker. 

 
Det framkom också ett konkret förslag för hur man som lärare på ett enkelt sätt kan förändra 

upplägg av till exempel redskapsgymnastik för att skapa möjligheter för eleverna att delta 

utan att de känner att hela klassen står och tittar på. 

 
Anna:  Det är ju det att om man kör till exempel redskap då skulle man kunna dela 

upp det i små grupper, inte ha hela klassen som står och kollar på utan man 
kan ha: några gör det och några gör det och några gör det. Då blir det inte så 
många i grupperna och då känns det inte lika … 

Lisa:  Svårt. 
Anna:  Ja. Man vågar mer då. 
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Det finns några yttre motivationsfaktorer som i vissa fall hjälper eleverna men i vissa fall inte 

spelar någon som helst roll för att eleverna ska delta i undervisningen i idrott och hälsa. En av 

dessa yttre motivationsfaktorer är betyget. Alla har ännu inte betyg eftersom några elever går i 

år 7. Eleverna har lite olika inställning till betyg i ämnet. En av eleverna bryr sig helt enkelt 

inte om ifall hon har betyg eller inte. 

 
Anna:  Jag har inget betyg och jag bryr mig inte om det för… jag har ingen lust att 

anstränga mig. Jag är inte intresserad heller. 
 

För några av eleverna är betyget mer betydelsefullt och i något fall är betyget den enda 

anledningen till att vara med över huvud taget. 

 

Maria: Ja. Vilken betydelse har det att man har ett betyg i ämnet? 
Ylva: Jag hade nog inte varit med alls över huvud taget om det inte hade varit det. 
Maria: Det är ändå en liten drivkraft? 
Ylva: Mm. 
Isak: Mm 
Maria: Spelar det någon roll för dig? 
Isak: Jag har inte så bra betyg i dom andra ämnena så jag måste nästan ha ett betyg 

i gympa sedan för att komma in på något. 
       ~     
Lisa:  Denna terminen har jag varit med varje lektion för att… förra terminen fick 

jag inte godkänt, så att jag tror inte det är … Så jag är med fast vi får göra, vi 
får vara i gymmet om vi vill vara det nästan varje gång. […] Det känns som att 
idrotten, betyget i idrott borde inte ha någon, betyda någonting om man inte 
ska gå en linje på gymnasiet som har med idrott att göra. Fast det är ju ändå 
viktigt för att alla betyg ger poäng, 

 
När det gäller stöd från andra personer och att andra ställer krav eller puffar på så tar eleverna 

det på lite olika sätt. En elev tycker att det känns jobbigt med krav hemifrån och detta gör att 

hon känner sig misslyckad. 

 
Anna:  Ja, för hela min familj förutom min storebror och jag… det är han och jag som 

inte håller på med idrott och sånt och alla andra dom är jättesportiga och… 
så, då känns det som att man är helt misslyckad och då bara för att alla andra 
gör det och inte jag gör det så är dom liksom besvikna på en……..så. 

 
De flesta föräldrar verkar ställa vad eleverna anser rimliga krav och önskemål när det gäller 

deras barns deltagande i ämnet idrott och hälsa. För de flesta eleverna verkar föräldrarna 

engagera sig på något sätt. 
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Lisa:  Det är nog ingen som ställer några krav på mig egentligen. Mamma säger, 
mamma går med, mamma vet hur jag känner och hon tycker det är OK, men 
hon tycker inte det är OK att jag skippar idrotten bara för det. Mm, liksom, ja, 
för jag tycker det är bra egentligen att hon inte bara skiter i vad jag gör och 
inte för det är ju inte heller bra, om hon inte bryr sig. 

        ~     
Isak: Dom blir ju inte glada men… 
Ylva: Mamma säger att jag ska var med och pappa säger också att jag ska vara med. 
Maria: Hemifrån så känns det som era föräldrar, dom vill att ni ska vara med? 
Isak: Ja. 
Ylva: Ja. 

 
Förutom föräldrar finns det andra klasskamrater som gör vad de kan för att påverka eleverna 

att delta i idrott och hälsa-undervisningen eller att inte delta. 

 
Isak: Olof (fingerat namn). Han säger det varje gång att jag ska vara med men jag 

orkar inte. (skratt) 
Maria:  Din klasskompis. 
Isak: Ja. 
Ylva: För mig är det nog mer tvärt om att de säger att jag inte ska var med. ”- Vi kan 

väl göra något annat” eller så. 
Maria: Här i skolan? 
Ylva: Ja 

 

C. Hur elevernas skäl att inte delta i undervisningen i idrott och hälsa påverkas av den 

rådande samhällsdiskursen om allt inaktivare och/eller överviktiga barn 

I intervjumaterialet framkommer en del utsagor som kan kopplas till den rådande 

samhällsdiskursen. På frågan om det är viktigt för samhället att eleverna har idrott och hälsa-

undervisning i skolan svarar de flesta att det inte är viktigt eller att de inte tänkt på det. En av 

eleverna tycker dock att det har pratats mycket om detta. 

 
Maria:  Hur viktigt tror ni att det här är för samhället, att folk är intresserade av det 

här och att folk, elever är med i idrott och hälsa, i undervisningen? 
Lisa:  Hur viktigt det är för samhället? 
Maria:  Ja. 
Lisa:  Dom måste ju tycka att det är viktigt. Jag vet inte…för…det har la varit mycket 

om svenska ungdomar, dom är för tjocka typ, dom är onyttiga och sitter bara 
framför datorn och kollar på TV typ. Det är la kanske därför dom har mer 
idrott i skolan. (ohörbart) 

 
På en fråga hur eleverna påverkas av samhällsdiskursen om allt inaktivare och/eller 

överviktiga barn och ungdomar så anser sig de tillfrågade inte påverkas av detta.  
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Maria: Det pratas ju ganska mycket om detta att dagens ungdomar blir alltmer 
stillasittande och dom sitter bara framför TV:n och framför datorn och rör sig 
inte och rör sig för lite och äter fel mat och det här. Påverkas ni av det? 

Ylva: Nej. 
Isak: Nej, jag vet inte. 
Ylva. Nej…jag tror inte det. Nej. 

 
Bara en av de intervjuade eleverna verkar se ett samband mellan den rådande 

samhällsdiskursen om allt inaktivare och/eller överviktiga barn och ungdomar och mer idrott 

och hälsa-undervisningen i skolan men ingen av de tillfrågade säger sig påverkas av den 

rådande samhällsdiskursen om allt inaktivare och/eller överviktiga barn och ungdomar. Trots 

detta finns det ändå klara tendenser till att eleverna känner sig klumpiga oattraktiva och 

dåliga. Detta tar sig uttryck som i Lisas fall att hon inte tycker sig kunna, vilja eller våga och 

hon upplever sig själv inte så atletisk som sina klasskamrater.  

 
Lisa:  Man ska göra så mycket liksom på idrotten och man ska kunna göra si och så 

och sånt fast man kanske inte vågar och vill och känner sig klumpig och kan 
inte och så ska alla andra vara där inne också och kolla på. Och alla andra är 
ju så, typ alla i våran klass är ju så atletiska och så och det känns ju inte så 
bra. Hålla på och ha redskapsträning och sånt där. 

 
Även i andra sammanhang gör sig medvetenheten om att kroppen påmind. Ett exempel är i 

jämförelse med andra som är större eller mindre än vad man själv är. 

 
Lisa:  Nej men…jag har kanske tänkt så här: Ja, ja, jag ser, eller man ser någon på 

stan som är mycket större än mig själv då brukar jag trösta mig med det men 
om jag ser liksom i skolan och alla är så här…… dom är smala och dom har 
fin form på rumpan och dom har fina bröst och dom är söta och så…så jämför 
jag med det… och jag bara. Jag har platt rumpa, jag är tjock och…har bomber 
till bröst, typ men… OK, Jag tycker inte jag är så himla ful i ansiktet men…och 
så. Men annat…själva kroppen.  
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8. ANALYS OCH DISKUSSION 

Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka anledningar det finns till att elever i år 7-9 

inte deltar i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Förutom huvudsyftet finns också 

ytterligare frågeställningar. Dessa frågeställningar är att undersöka elevernas önskemål om 

förändringar i och kring undervisningen i ämnet idrott och hälsa samt att undersöka om 

elevernas bevekelsegrunder att inte delta i undervisningen i idrott och hälsa är förknippade 

med den rådande samhällsdiskursen om allt fler inaktiva och/eller överviktiga barn och 

ungdomar. Detta avslutande kapitel består av tre huvuddelar. Först (A) summeras och 

analysera resultaten i undersökningen mot bakgrund av de fakta som presenterats tidigare i 

arbetet. Därefter (B) följer en diskussion kring den för arbetet valda metoden samt 

tillförlitligheten i resultaten. Avslutningsvis (C) presenteras slutsatser samt förslag till 

praktiska implikationer och fortsatt forskning.  

 

A. Summering och analys av resultaten i undersökningen 

Studien visar att elevernas bevekelsegrunder för att inte delta i undervisningen i idrott och 

hälsa inte är de samma som vad de faktiskt säger till sina lärare. Vad eleverna säger till sina 

lärare är för det mesta svepskäl. De faktiska och bakomliggande orsakerna får deras lärare 

gissa sig till. De elever som uppger medicinska skäl har visserligen medicinska skäl, men inte 

i sådan omfattning att de inte kan delta på något sätt. De elever som säger sig glömma sina 

kläder, glömmer i själva verket inte sina kläder utan de orkar inte ta med sig kläderna eller 

bryr sig inte om att ta med sig kläderna. Det kan säkert hända att kläderna faktiskt glöms 

någon gång då och då men i de flesta fall är det en medveten handling att faktiskt lämna 

kläderna hemma för att slippa delta. En av eleverna brukar säga till sin lärare att han inte 

orkar vara med och en elev har vid något tillfälle sagt att hon inte vill. 

 

Alla elever i undersökningen har en negativ bild av ämnet idrott och hälsa. De upplever ämnet 

tråkigt och jobbigt och känner att de utsätts för en massa övningar som de inte anser sig klara 

av och till råga på allt står klasskamraterna bredvid och tittar på och skrattar. Ingen av 

eleverna i undersökningen håller på med någon idrott på sin fritid. Troligtvis finns det här ett 

samband. Antingen tycker de att skolämnet idrott och hälsa är tråkigt för att de tycker att det 

är tråkigt med idrott i största allmänhet, eller vice versa. Det kan också vara så att eftersom 

eleverna inte håller på med någon idrott på sin fritid känner de att de på grund av dålig fysisk 
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status inte behärskar de moment de förväntas utföra i skolan. Jag tror att om man känner sig 

dålig på något så tycker man också att det är tråkigt. Känslan av att lyckas och att behärska 

olika moment gör att människor får stärkt självkänsla och vill prova nya saker. 

 

När det gäller vilka skäl eleverna anser godtagbara för att inte delta i idrott och hälsa-

undervisningen är de påverkade av sina lärares inställning till att inte delta. För några elever 

så finns det i princip inget godtagbart skäl att inte delta, förutom ett brutet ben, för lärarna ser 

till att engagera eleverna på något vis. För andra elever verkar det lättare att komma undan. 

Jag vill här anknyta till både Carpenters (1994) och Stewarts (2006) artiklar. Carpenter menar 

att så fort en elev meddelar att denne inte kan delta i undervisningen i idrott och hälsa så ska 

eleven samtidigt fråga vad den ska göra i stället. Stewart lyfter fram användning av ny teknik 

som exempelvis stegräknare och pulsklockor. Några lärare är en bit på väg när det gäller både 

att aktivera eleven som inte deltar och använda ny teknik i form av stegräknare. Det finns 

många typer av uppgifter en lärare kan ge en elev tillsammans med en stegräknare.  

 

Larsson (2002) fann i sin studie av gymnasieelever ett antal kategorier av skäl att inte delta i 

undervisningen i idrott och hälsa. Det finns likheter mellan Larssons resultat och resultatet i 

föreliggande studie. Medicinska skäl samt lathet och glömska är kategorier som finns med i 

båda undersökningarna. Larsson fann dessutom kategorierna: dåligt självförtroende, 

grupptryck, skoltrötthet och kroppsuppfattning. Kategorin skoltrötthet finns inte i denna 

undersökning. Inte heller kategorin grupptryck fanns med, även om en av eleverna berättade 

att det bland hennes klasskamrater fanns de som uppmanade henne att strunta i att delta i 

undervisningen i idrott och hälsa och i stället göra något annat. Kategorin kroppsuppfattning 

kan närmast jämföras med kategorin skönhets- och kroppsideal i denna undersökning. Den 

kategori som Larsson kallar dåligt självförtroende faller i denna undersökning under rubriken 

rädsla och är starkt förknippad med rädslan att misslyckas eller göra bort sig inför sina 

klasskamrater. En kategori som framkommer i denna undersökning och som inte Larsson 

funnit är att eleverna upplever idrott och hälsa-ämnet som ett ämne där man inte lär sig något. 

I och med att eleverna inte känner att de har någon nytta av den kunskap som 

(förhoppningsvis trots allt) förmedlas finner de det inte meningsfullt att delta. 

 

En gemensam nämnare för eleverna i undersökningen är att när de väl är ombytta och deltar i 

undervisningen i idrott och hälsa så är de inte speciellt aktiva. De berättar att de håller sig 

undan, går efter kanten, sitter på bänken eller går in i någon annan sal. Anledningen till detta 
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är i de flesta fall att de är rädda att göra bort sig eller misslyckas. Vad denna rädsla bottnar i 

framgår inte av undersökningen men det är något för lärarna att arbeta med. Att denna 

kategori elever inte är speciellt aktiva när de väl deltar i undervisningen i idrott och hälsa är 

något som stämmer väl med mina erfarenheter av att arbeta som lärare. I NU-03 (Skolverket, 

2005) framkom att flickor oavsett ålder är mindre aktiva och rör sig mindre under lektionerna 

i idrott och hälsa än vad pojkarna gör. Detta är intressant eftersom det i den grupp som lärarna 

valt ut och som ingår i undersökningen endast finns en pojke. Alla de tre elever som skulle ha 

deltagit i intervjuerna men inte gjorde det var dessutom flickor. Det verkar finnas en 

könsskillnad när det gäller både aktivitet under lektionerna och det faktiska deltagandet. Även 

vid studien av Rees et al. (2006) framkom att framför allt flickor upplevde hinder att delta i 

skolans idrottsundervisning. 

 

Ytterligare en gemensam nämnare för eleverna i undersökningen är att de upplever ämnet 

idrott och hälsa som ett ämne som inte är viktigt, till och med det minst viktiga i vissa fall och 

dessutom tycker eleverna att de inte lär sig något i ämnet. Eleverna har inte heller någon 

kunskap om varför ämnet idrott och hälsa finns med på schemat. En elev undrade varför man 

hade ämnet idrott och hälsa i skolan och ifrågasatte vilken nytta man hade av att ha haft ämnet 

i skolan om man nu bara skulle sitta framför en dator halva dagen. I NU-03 (Skolverket, 

2005) visade det sig att 12 procent av eleverna i år 9 inte alls tycker att det är viktigt med 

kunskaper i ämnet idrott och hälsa för att skapa en meningsfull fritid. Eleverna i 

undersökningen tillhör sannolikt dessa 12 procent. Att eleverna inte tycker att de lär sig något 

och inte förstår vilken nytta det finns med undervisningen i idrott och hälsa är mycket 

nedslående. Detta visar hur viktigt det är att lärare i idrott och hälsa medvetet arbetar med 

utgångspunkt från att ämnet är ett bildningsämne och inte ett rekreationsämne eller något 

annat. Carpenter (1994) menar att modern teknik kan användas för bättre information till 

elevernas föräldrar om att eleverna får utbildning. Uppenbarligen behöver eleverna också få 

denna information. 

 

Statens folkhälsoinstitut använder andelen elever med minst betyget Godkänd som en 

indikator för att mäta resultatet av satsningen på ökad fysisk aktivitet. Detta är sannolikt inte 

en bra indikator eftersom kravet för att nå Godkänd i vissa fall inte är så högt och någon större 

fysisk aktivitet verkar inte behövas. Av eleverna i undersökningen har en elev betyget 

Godkänd trots att eleven bara säger sig delta vid två tredjedelar av lektionstillfällena och då i 

så låg grad att dusch kan undvikas. 
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Genomgående tycker eleverna inte om dusch- och omklädningssituationen. Alla elever 

efterfrågar duschar där de kan duscha enskilt. Att notera i sammanhanget är att även den 

pojke som deltog i undersökningen är kritisk mot dusch- och omklädningssituationen i skolan. 

I NU-03 (Skolverket, 2005) framkom att 14 procent av eleverna inte vill byta om och duscha 

tillsammans med andra. I den intervention som genomfördes av Brooks och Magnusson 

(2006) var just duschmiljön ett av de områden där en förändring genomfördes. I deras fall 

handlade det om att fräscha upp och sätta in tvålautomater. Eftersom det i detta fall rörde 

elever i Storbritannien kan man utgå från att det varken innan eller efter interventionen 

handlade om dusch på rad som i Sverige eftersom kulturen när det gäller att visa sin kropp för 

andra är annorlunda där än i Sverige. Även Rees et al. (2006) visar att framför allt flickor 

anser bristfälliga omklädnings- och duschmöjligheter som ett hinder för att delta i idrotts-

undervisningen. Denna studie utgår inte heller från svenska förhållanden. Signalen är ändå 

tydlig och jag tolkar det som att man måste tänka om när det gäller utformningen av 

omklädnings- och duschutrymmen i Sverige. Många olika kulturer är i dag representerade i 

Sverige och det är inte självklart för alla att visa sig nakna för andra människor. Det är 

uppenbarligen inte ens självklart för etniska svenskar, vilket alla i studien är. 

 

Eleverna är kreativa när det gäller att undvika att duscha tillsammans med andra. Någon går 

in på toaletten och tvättar av sig och duschar sedan hemma. Andra anstränger sig inte på 

lektionerna i syfte att inte bli svettig. Blir man inte svettig måste man nämligen inte duscha. 

Detta leder också till att eleverna inte får eller tar möjligheten att visa sina kunskaper för 

läraren. Att inte vilja duscha tillsammans med andra kan alltså få direkta konsekvenser i ett 

sämre betyg, eller inget betyg alls. 

 

Många elever uttrycker rädsla i samband med lektionerna i idrott och hälsa. Denna rädsla tar 

sig uttryck i att eleverna undviker ett aktivt deltagande. Rädslan kan bestå i att göra bort sig 

och bli till allmänt åtlöje eller att vara rädd för exempelvis bollar. Jag tycker personligen att 

ingen elev ska behöva vara rädd för något när de kommer till sin lektion. Stämningen i 

klassen måste vara så god att det är accepterat att göra misstag. Den idrott som bedrivs på 

skoltid är ingen tävlingsidrott och syftet med undervisningen är att eleverna ska få möjlighet 

att lära sig saker och utveckla sina färdigheter. Detta är något som läraren måste arbeta med 

och det är viktigt att alla förstår vad som faktiskt är avsikten med undervisningen.  
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Några flickor uttryckte att det nog hade varit lättare att kommunicera med en kvinnlig lärare. 

De upplevde att de inte riktigt blir förstådda av manliga lärare. Detta uttrycktes speciellt i 

samband med diskussionen om huruvida man ska vara med i undervisningen när man har 

mens eller inte. Flickorna menar att män inte förstår detta och lyfte dessutom fram att alla 

kvinnor inte upplever sin mens på samma sätt och det finns individuella skillnader när det 

gäller mens. Ytterligare en aspekt som framkom när det gäller förhållandet till läraren är att 

eleverna vill att läraren ska vara rolig. Det är inte kul att komma till en lektion med en 

jättetråkig lärare säger de. Vad som inte framkommer ur materialet är på vilket sätt läraren ska 

vara rolig. Är det att skoja med eleverna eller att bara göra sådant som eleverna tycker är 

roligt på lektionerna eller handlar det om något speciellt sätt att presentera lektionsinnehållet 

på. Jag har inget svar på denna fråga.  

 

Elevernas önskemål om förändringar har vissa gemensamma nämnare. Jag har redan nämnt 

önskemål om förändrade dusch- och omklädningsmöjligheter. Förutom detta vill eleverna 

kunna vara med och påverka sin undervisning i större omfattning och de vill också ha 

valmöjligheter. Just valmöjligheter var en av de åtgärder som gjordes vid den intervention 

som Brooks och Magnusson (2006) utvärderat och som ledde till ett ökat deltagande i 

undervisningen i idrott och hälsa. Även Rees et al. (2006) fann att såväl flickor som pojkar 

uppgav bristande valmöjligheter när det gäller undervisningsaktiviteter som en bidragande 

faktor till en negativ uppfattning av idrottsundervisningen. Det verkar på eleverna i 

undersökningen som att lärarna bestämmer innehållet i lektionerna. De upplever att de inte 

har så mycket att säga till om. Detta stämmer ganska väl med resultaten i NU-03 (Skolverket, 

2005) där hela 41 procent anser att de endast kan påverka lektionsinnehållet ganska lite eller 

inte alls.  

 

Den typ av aktiviteter som eleverna efterfrågar är mer lekar och mindre av de idrotter som 

finns inom idrottsrörelsen. Det är endast i samband med lagbollsporter som fotboll, handboll 

och volleyboll som eleverna uttrycker rädslan att göra bort sig. Den verkar inte vara 

närvarande vid lek. Ett förslag som också framkom vara att arbeta med aktiviteter som 

eleverna inte betraktar som idrott men som ändå leder till aktivitet och träning som 

exempelvis promenader och gymträning. Ur ett livstidsperspektiv är sådana aktiviteter mycket 

bra eftersom det är sådant som eleverna kan fortsätta med även när de slutat skolan. 

Lagbollsporter kräver att man är duktig och platsar i ett lag eller har väldigt många kamrater 

för att kunna fortsättas med efter avslutad skolgång. En av eleverna kom med ett konkret 
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förslag till hur man som lärare kan planera sina lektioner. Hon föreslog att arbeta med mindre 

grupper i ett stationssystem. Detta tycker jag var ett mycket gott förlag och en enkel åtgärd. 

Det är något som kan tillämpas i flera moment.  

 

Betyget är för en del elever den enda anledningen att de överhuvudtaget deltar i 

undervisningen i idrott och hälsa. Detta stämmer väl med resultaten från NU-03 (Skolverket, 

2005). En elev i undersökningen uppgav att hon inte alls brydde sig om betyget. Alla övriga 

såg betyget som en drivkraft att åtminstone göra något under lektionerna. Betyget är för några 

elever en del av inträdesbiljetten till ett gymnasieprogram. De är medvetna om att betyget i 

idrott och hälsa väger lika tungt som andra betyg men detta ifrågasätts också. Att eleverna 

ifrågasätter betyget i idrott och hälsa är ytterligare ett tecken på att de inte ser ämnet som ett 

bildningsämne i vilket man som elev faktiskt lär sig saker. 

 

Den tredje och sista frågeställningen berör den rådande samhällsdiskursen om allt inaktivare 

och/eller överviktiga barn och ungdomar. Eleverna anser sig själva inte påverkas av denna 

samhällsdiskurs. Det finns dock utsagor som kan kopplas till detta. Om man som Gustafsson 

(2005) hävdar att denna diskurs får konsekvenser som visar sig i att barn och ungdomar 

känner sig klumpiga, oattraktiva och dåliga på att utföra fysiska aktiviteter finns det i 

materialet information som tyder på att eleverna trots allt är påverkade av denna 

samhällsdiskurs. En av eleverna uttrycker att hon känner sig klumpig och oattraktiv och även 

dålig på att utföra fysiska aktiviteter, men för de flesta eleverna som uttrycker att de är dåliga 

på att utföra fysiska aktiviteter har det mer att göra med rädsla att misslyckas och göra bort sig 

inför klasskamraterna. Att känna sig oattraktiv kan kopplas till att inte anse sig leva upp till 

rådande skönhets- och kroppsideal. Detta är något som uttrycks på flera sätt. Eleverna vill inte 

gärna visa sina kroppar i samband med dusch och omklädning eller simning. De tänker också 

på vilka kläder de använder och tycker det är jobbigt att se sin spegelbild. Jag kan inte säga att 

jag har fått något svar på min sista fråga. Utifrån det material som jag fått och det faktum att 

eleverna anger flera olika skäl att inte delta i idrott och hälsa-undervisningen kan jag inte dra 

några slutsatser om hur den rådande samhällsdiskursen om allt fler inaktiva och/eller 

överviktiga barn och ungdomar påverkar eller bidrar till att eleverna väljer att avstå från 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Det kan inte bevisas att elevernas skäl att inte delta i 

undervisningen beror på påverkan av den rådande samhällsdiskursen om allt inaktivare 

och/eller överviktiga barn och ungdomar, men det kan inte heller uteslutas.   
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B. Metoddiskussion 

Ett skäl till att jag valt intervju som metod är att jag själv deltagit vid varje tillfälle och min 

närvaro ger informanterna möjlighet att ställa frågor till mig om det är något de inte förstår. 

På så vis kan jag lättare undvika att få svar som grundar sig på att någon missuppfattat frågan. 

Vidare kan det vara lättare för elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter att besvara 

frågorna vid en intervju än vid en enkätundersökning. Att jag har genomfört alla intervjuer 

samt att de genomförts under liknande förhållanden gör att reliabiliteten ökar. 

 
Valet att göra gruppintervjuer beror på att jag ville att intervjusituationen mer skulle få 

karaktären av ett samtal än en utfrågning. Jag ville också att informanterna skulle diskutera 

sinsemellan. Trost (1993) menar dock att gruppintervjun är behäftad med en del etiska 

problem.  Ett av dessa är att det finns en risk att de personer som deltar i gruppintervjun inte 

håller den tystnadsplikt som en intervjuare alltid måste lyda under. Det är inte sällan som den 

intervjuade säger saker som denne inte vill att andra ska känna till. Det kan också hända att 

den intervjuade säger saker som den inte skulle ha sagt utanför intervjusituationen. I samband 

med att jag tillsammans med eleverna gick igen om principen för informerat samtycke 

(Denscombe, 2004) uppmanades eleverna att inte föra vidare det som vi talat om under själva 

intervjun.  

 

Hermeneutiken utgår från att mönster i sammanställd kunskap om enskilda personer kan 

generaliseras till att gälla en hel grupp (Sjöström, 1994). I denna undersökning ingår endast 

fem personer som inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa. Utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv skulle resultaten kunna överföras till att gälla för en större grupp. Det kan vara så 

att flera av de skäl informanterna anger även gäller för andra elever i samma situation men det 

finns inga bevis för att det faktiskt förhåller sig på det viset. Det viktiga i sammanhanget är att 

den kunskap som framkommit i detta arbete kan bidra till ökade förutsättningar att möta, 

förstå och förhålla sig till andra elever som inte deltar i idrott och hälsa-undervisningen. Fler 

och mer omfattande studier behövs för att kunna generalisera resultaten.  

 

En av svårigheterna med intervjuer kan vara att eventuella personliga och känsliga frågor inte 

besvaras sanningsenligt eller ges undvikande svar. Ejlertsson (1996) skriver dock att det på 

detta område råder lite delade uppfattningar. Vissa menar nämligen att det för en del 

informanter är lättare att svara på känsliga frågor i en enkät än i en intervju eftersom 

fullständig anonymitet råder medan skickliga intervjuare kan ställa frågor om känsliga ämnen 
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och få sanningsenliga svar. I de intervjuer som genomförts har en del känsliga ämnen 

behandlats. Det har bland annat handlat om att skämmas över sin kropp, att vara rädd att göra 

bort sig och att inte komma överens med sin lärare. Eleverna har öppet berättat om dessa 

saker och jag finner ingen anledning att misstänka att elevernas utsagor inte är sanna. Det 

finns dock en risk att eleverna inte har berättat hela sanningen och att det faktiskt finns fler 

bevekelsegrunder än vad som framkommit under intervjuerna. Orsakerna till att eleverna inte 

deltar i undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan i själva verket vara andra orsaker som då 

är svårare för eleverna att berätta om. 

 

C. Slutsatser samt förslag till praktiska implikationer och fortsatt forskning 

De slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att de elever som inte deltar i undervisningen i 

idrott och hälsa anger en orsak till detta till sina lärare men det finns i själva verket andra 

bakomliggande orsaker som inte förs fram till läraren. Eleverna upplever ämnet idrott och 

hälsa som tråkigt och jobbigt i den bemärkelsen att de inte lever upp till de krav som de tycker 

ställs. Några lärare arbetar aktivt för att få eleverna att delta genom att göra någonting över 

huvudtaget medan andra lärare inte ställer samma krav på eleverna som inte deltar i idrott och 

hälsa-undervisningen. Detta avspeglar sig i vilka bevekelsegrunder som eleverna anser vara 

tillräckliga för att inte delta i undervisningen. 

 

Eleverna menar att de inte lär sig något under lektionerna i idrott och hälsa och de tycker inte 

heller att ämnet är viktigt. Att inte anse sig leva upp till skönhets- och kroppsideal avspeglar 

sig i att eleverna inte duschar tillsammans med sina klasskamrater, inte anstränger sig så att de 

blir svettiga (för att slippa duscha) och inte deltar vid simning. Eleverna uttrycker rädsla både 

att göra bort sig och att någon ska skratta åt dem om de misslyckas, framför allt vid 

traditionella bollsporter. Några av eleverna lyfter också kommunikationsproblem med läraren 

som en bevekelsegrund att inte delta. 

 

De önskemål eleverna för fram för att öka sitt deltagande i idrott och hälsa-undervisningen är 

ökat medbestämmande, fler lekar och enskilda duschutrymmen. För de flesta eleverna 

fungerar betyget som en motivationsfaktor för att delta i idrott och hälsa-undervisningen. 

Några bevis för att elevernas skäl att inte delta i idrott och hälsa-undervisningen är kopplade 

till den rådande samhällsdiskursen om allt inaktivare och/eller överviktiga barn och ungdomar 

har inte funnits. 
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Mot bakgrund av resultaten i undersökningen finns det en del saker som kan åtgärdas. För 

elever som har så lågt deltagande att det saknas betygsunderlag kan åtgärdsprogram upprättas. 

Undervisningen måste också individualiseras så att alla elever får nödvändig hjälp att nå 

målen i ämnet idrott och hälsa. För elever som har långvarig skada eller sjukdom kan en plan 

för den eleven upprättas. Det är viktigt att ta hänsyn till vad eleven faktiskt kan göra och 

sedan ersätta de delar eleven inte kan utföra med annat. Det kan röra sig om promenader 

enklare fysisk aktivitet, att vara medhjälpare under lektionerna eller teori. Vad jag anser 

viktigt är att eleven känner sig delaktig och att alla andra ser detta. Då undviks även 

diskussioner och ifrågasättande från andra och det blir lättare för läraren att motivera 

alternativa aktiviteter för andra elever som av någon anledning inte kan delta i idrott och 

hälsa-undervisningen. Att man kan lära sig på flera sätt och inte bara genom att utförandet är 

något som Carpenter (1994) trycker på. 

 

Ämnet idrott och hälsa behöver också marknadsföras som ett bildningsämne bland såväl 

elever som vårdnadshavare. Eleverna måste få känslan av att ämnet är ett bildningsämne och 

de måste få klart för sig vad de lär sig, hur de lär sig och varför de lär sig. Detta kan göras på 

många olika sätt. Föräldramöten kan användas för information till vårdnadshavare. För att få 

eleverna att känna att de lär sig måste läraren hela tiden dels berätta, dels låta eleverna själva 

reflektera under lektionerna. Att arbeta ämnesöverskridande, till exempel biologi och idrott 

och hälsa, kan också vara ett sätt att öka förståelsen för idrott och hälsa som ett 

kunskapsämne. 

 

För att elever ska våga göra misstag kan läraren arbeta med att skapa ett tillåtande klimat i 

gruppen. Detta kan göras utifrån värdegrundsövningar och olika former av 

samarbetsövningar. Att förtydliga skillnaden mellan idrott som en del av undervisningen och 

idrott i organiserad form på fritiden kan kanske också ge ett annat perspektiv som i sin tur för 

med sig ett mer tillåtande klimat. 

 

Att elever inte vill duscha och byta om tillsammans med andra elever är ingenting som de 

enskilda lärarna egentligen kan göra något åt. Detta är en fråga för personer som planerar ny- 

och ombyggnad av idrottshallar samt för arkitekter som ritar sådana lokaler. Frågan måste helt 

enkelt lyftas flera nivåer från själva undervisningen och komma upp på bordet hos dem som 

planerar ny- och ombyggnad av idrottshallar. Sist men inte minst är detta en politisk fråga 

eftersom det handlar om att tillskjuta medel då detta innebär en ökad kostnad. Det är 
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angeläget att undersöka hur duschsituationen kan förändras så att fler elever kan acceptera att 

byta om och duscha i samband med sina lektioner i idrott och hälsa. 

 

Under arbetets gång har det väckts nya frågeställningar. Några områden som skulle vara 

intressanta att undersöka vidare är hur lärare ser på det faktum att elever inte deltar i idrott och 

hälsa-undervisningen. Vilka skyldigheter anser sig lärare ha att få med alla elever i idrott och 

hälsa-undervisningen? Vad görs på skolorna för att få med dessa elever? Sannolikt finns redan 

goda exempel. Hur vanligt förekommande är det att elever får ett åtgärdsprogram inom idrott 

och hälsa? En annan intressant fråga är hur lärare arbetar för att få eleverna att se ämnet idrott 

och hälsa som ett bildningsämne.  

 

Oavsett svaren på frågorna så gäller det som står i kursplanen. Frågan är hur lever lärare i 

ämnet idrott och hälsa upptill detta? 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska 
och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens 
betydelse.[…] Ämnet skall […] väcka nyfikenhet och intresse för nya 
aktiviteter. Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa 
förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina villkor, utveckla 
gemenskap och samarbetsförmåga och respekt för andra. (Skolverket: 
2000, s.22) 
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I 

  

BILAGA 

Intervjuguide 

 
Hur upplever ni undervisningen i idrott och hälsa? 
 Hur kommer det sig att ni tycker så? 
 Har det alltid varit så? 
 
Hur ofta deltar ni i undervisningen? 
 Är ni aktiva då? 
 
Vad är det som avgör deltagandet i undervisningen? 
 Bestäms det långt i förväg? 
 
Vilka orsaker att inte delta säger ni till läraren? 
 Vilka orsaker tror ni att andra elever har? 
 Vilka orsaker är godkända för att inte delta? 
 
Vilken betydelse har betyget? 
 
Finns det andra personer i omgivningen, t ex föräldrar som puffar på? 
 
Är ni fysiskt aktiva på fritiden? 
 Vilken är skillnaden mellan verksamheten i skolan och på fritiden? 
  
Hur viktig är undervisningen i idrott och hälsa? 
 För den egna individen? 
 I förhållande till andra ämnen? 
 Är deltagande i undervisningen i idrott och hälsa viktig för samhället? 
  
Hur påverkar olika faktorer? 
 Förhållandet till läraren? 
 Kläder? 
 Klasskamrater?  
 Klimatet i klassen? 
 Lärarens planering och val av aktiviteter? 
 Rädsla – att skada sig eller göra bort sig? 
 Kunskap om regler? 
  
Vilken betydelse har kroppsfixering och skönhetsideal? 
 
På vilket sätt påverkar omklädnings- och duschsituationen? 
  
Finns det något som är särskilt bra i undervisningen i idrott och hälsa? 
 Vad är det som skiljer detta från annat? 
 
Vad kan man göra för att förändra och förbättra? 


