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Abstract 

I vår studie har vi haft för avsikt att i första hand undersöka omklädningsrummets påverkan på 

elevers deltagande i idrottsundervisningen. I en nationell utvärdering gjord på begäran av 

Skolverket uppgav 56 % av föräldrarna att idrott och hälsa är ett av de fem viktigaste ämnena 

i skolan. Frågan vi ställde oss var då ”Hur kommer det sig då att en del elever så ofta inte 

byter om till lektionerna?”. Om föräldrarna är så positivt inställda till ämnet idrott och hälsa, 

hur kommer det sig då att så många elever så ofta har lapp med sig om att inte vara med. 

Uppsatsen kommer ha sin teoretiska grund i Foucaults maktperspektiv och ett antal 

idrottspsykologiska perspektiv kring motivation och gruppdynamik. Det har gjorts en del 

djupdykningar i ämnet bland tidigare C-uppsatser (Hanna Forsmark 2010, Anna Mårtensson 

och Maarit Nilsson 2005) men vi saknade fokus på de äldre eleverna i grundskolan och valde 

därför att lägga vårt fokus på dem. Dessutom ville vi veta hur lärare som undervisar i idrott 

och hälsa ser på elever som inte byter om till lektionerna.  

Resultatet av vår undersökning visar på att omklädningsrummet har en stor betydelse för att 

inte byta om, snuskiga duschrum, små omklädningsrum med mera är några exempel ur 

empirin. Förutom omklädningsrummet fanns det en generell positiv bild till ämnet, men 

innehållet delade informanterna i två läger. Även om eleverna var positiva till ämnet verkade 

de inte riktigt veta vad de lärde sig och till vilken nytta de var fysisk aktiva, det som framgick 

var främst betyget och efter ledsagning kom de fram till mer hälsoinriktade aspekter. 

Nyckelord: attityder, idrott och hälsa, maktperspektiv, motivation, omklädningsrum.
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Inledning 

Vår uppsats kommer handla om de återkommande oombytta eleverna på lektionerna i idrott 

och hälsa. Som blivande lärare i idrott och hälsa är detta ett problem vi kommer att få tacklas 

med. Enligt vårt perspektiv är oombytta elever en av de största utmaningarna vi som blivande 

lärare i idrott och hälsa kommer stöta på. Vi är främst ute efter att hitta de orsaker som finns 

till att elever förblir oombytta på lektionerna i ämnet idrott och hälsa. I vår undersökning har 

vi inte för avsikt att lägga deltagandet i fokus, dock är det genom att bearbeta 

närvaroprotokollen på respektive skola som vi kan hitta de elever som inte byter om. Vi 

upplever att situationen i omklädningsrummen knappt har undersökts och inte riktigt blivit 

tagen på allvar. Därför kommer vi försöka lyfta upp omklädningsrummet och vad som sker 

innanför dess väggar i vår uppsats. 

Vi går in med en viss förförståelse till problematiken då vi vikarierat och varit på VFU och 

agerat lärare i ämnet idrott och hälsa. Det är ett ständigt återkommande bekymmer hur man 

skall hantera de elever som sällan eller aldrig byter om. Vi har en hermeneutisk grund där vi 

tolkar det som elever och lärare säger. Denna tolkning kommer givetvis påverkas av vår 

förförståelse. Vi ser detta som något positivt för själva undersökningen och avgörande för den 

vetenskapliga ansats som vi har genom hermeneutiken. Det är genom vår förförståelse ihop 

med vetenskapliga teorier vi kan ha möjlighet att tolka elevernas och lärarnas svar på ett så 

bra sätt som möjligt och förhoppningsvis kunna komma fram till ett gott resultat. 

I den Nationella utvärderingen från 2003 finns det en undersökning från år 2002, där 946 

elever deltog, som visar att 12 % av både flickor och pojkar i åk 9 avstår gympan på grund av 

att de inte vill byta om tillsammans med andra (flickor 13% killar 10 %). Det faktum att man 

inte är med på lektionerna i idrott och hälsa på grund av att man inte vill byta om med andra, 

är därmed den procentuellt sett största faktorn till att man ej deltar på lektionerna i ämnet 

(Skolverket 2005 s. 33). 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa för grundskolan står det:  

Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att 

delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och 

samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. (Skolverket 2000 s. 22). 
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En hel del sociala aspekter finns alltså nämnda i kursplanen, samt att alla elever ska få 

möjlighet att delta i undervisningen i ämnet. Det finns alltså ett ansvar på läraren att få alla 

elever att delta.  

I Aggestedt & Tebelius (1977) studie kring Barns upplevelser av idrott tar de tillvara 

individens fria vilja, studien visar bland annat på att miljön, framförallt den sociala sätter sin 

prägel på individen. Aggestedt & Tebelius (1977) kommer fram till att elevernas uppfattning 

av sig själva utsätts för en speciell prövning när de ska visa vad de kan och vilka de är genom 

sin kropp. De nämner gymnastik-, och idrottsutövandet som en arena där elever tvingas 

avslöja sin kropp och dess förmåga inför andra. Viktigaste slutsatsen av detta är att om denna 

prövning ger en känsla av otrygghet kommer eleven påverkas negativt, men om eleven fått 

möjlighet att uppleva sin kropp och identitet positivt och blivit bekräftad i samband med 

idrottsutövande leder det till en positiv bild av sig själv. 

Den tidigare forskningen kring oombytta elever på grundskolans senare del är ytterst 

begränsad. Det finns en del C-uppsatser men de har då fokus på yngre barn (Hanna Forsmark 

2010, Anna Mårtensson och Maarit Nilsson 2005). Även diverse uppsatser kring icke 

deltagande på lektionerna i idrott och hälsa finns men inte med ett tydligt fokus på 

ombytesproblematiken (Maria Jönsson 2007). Sen saknas det också i en hel del av 

ovanstående ett lärarperspektiv då de helt utgår från elevernas syn. 
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Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att försöka få fram vilka orsaker elever i åk 7-9 uppger till att de inte är ombytta 

på lektionerna i idrott och hälsa. Detta gör vi på ett kvalitativt sätt, genom semistrukturerad 

intervju med utvalda ofta oombytta elever. Undersökningen syftar inte till att hitta en 

gemensam anledning till att inte byta om, snarare vill vi belysa dilemmat med oombytta 

elever från olika individers syn. Vårt syfte är också att se hur lärarna i Idrott och Hälsa ser på 

sin egen roll i det faktum att vissa elever sällan byter om.  

Frågeställningarna är:  

 Hur kan man förstå anledningarna till att elever sällan byter om på lektionerna i idrott och 

hälsa? 

 Hur ska förändringar ske för att oombytta elever skall byta om i högre utsträckning än vad 

de gör? 
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Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången kommer vi gå igenom dels tidigare forskning för att förtydliga vad 

den kommit fram till, därefter belyser vi Foucault och hans maktperspektiv. Sist kommer vi 

att gå in på idrottspsykologin där begrepp som motivation och gruppdynamik är centrala. 

Tidigare forskning 

Aggestedt & Tebelius (1977) riktar kritik mot forskningen inom fysiologin. Forskningen 

fokuserar mer på människans funktion och har tappat fokus på betydelsen av den fysiska 

aktiviteten. Den idrottande människans prestationer beror till stor del på ärftliga faktorer. 

Aggestedt & Tebelius (1977) har i sin studie Barns upplevelser av idrott använt sig av ett 

annat synsätt där de tar tillvara bland annat individens fria vilja. Miljön, framförallt den 

sociala, menar Aggestedt & Tebelius (1977), sätter sin prägel på individen men den fysiska 

aktiviteten förändrar individen ständigt.  

Aggestedt & Tebelius (1977) drar paralleller kring synen på människan till några ungdomar 

som spelar fotboll på en fotbollsplan. Om vi ser helheten ser vi betydelsen av regler och 

formen för utövandet, tydligt blir det om någon bryter mot reglerna. Men om fokus ligger på 

en enskild spelare blir det lättare att uppmärksamma hur just den spelaren utnyttjar reglerna 

och vad denne ser som nödvändigt. Aggestedt & Tebelius (1977) menar att spelaren gör 

spelandet till något eget, något personligt samtidigt som det är unikt och kopplat till en rad 

upplevelser som bestämmer hur nästa handling ska bli. Den slutliga parallellen som görs 

handlar om att spelaren är i ständig utveckling och dennes handlingar styrs med nyckfull och 

skiftande känsla. Författarna sammanfattar deras syn såhär: 

Den förändring han genomgår har alltid en riktning vilken är beroende av dels att 

hans förståelse ökar och dels att han har möjlighet att handla aktivt. Hans 

handlingar är intentionsstyrda men också underordnade slumpen d v s de är en 

funktion av de möjligheter i omgivningen som står till buds. Han måste 

emellertid ha frihet att utnyttja sådana impulser som kan led till att överskridande 

och en utveckling, vilken kan medföra att han får ett helt nytt perspektiv på den 

egna verksamheten. Denna utveckling begränsas dock av den biologiska 

membranen och denna kan diskuteras i termer av t ex syreupptagning, styrka m. 

m. (Aggestedt & Tebelius, 1977, s.30f).          

Aggestedt & Tebelius (1977) bedömer läraren som en viktig person med inflytande på 

eleverna och för deras val av fritidsaktiviteter. Men de menar på att det inte är läraren som har 
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det största inflytandet på eleverna i deras omgivning, det är deras föräldrar. Föräldrarna har ett 

enormt ansvar gällande barnets tillit till sig själv och till andra, det är i interaktionen mellan 

sina föräldrar som barnet lägger grunden för tilliten, likväl formas barnets värderingar och 

intressen efter föräldrarnas. I sin studie kring barns upplevelser i idrott kom Aggestedt & 

Tebelius fram till att föräldrarna i det stora hela var positiva till idrottsverksamhet för sitt 

barn. Denna syn motsvarade samhällets syn på idrott 1977, det var främst i två punkter som 

det visade sig. Den första visar på att idrott är det samma som motion och det är bra för 

hälsan. Den andra kopplas det till att genom kamrater och ledare skapas social samvaro och 

fostran. 

Elevernas jaguppfattning utsätts för särskild prövning, när de med sin kropp 

måste visa vad de kan och vilka de är. Vid gymnastik-, och idrottsutövande 

tvingas eleverna att avslöja sin kropp och dess förmåga inför andra. Ger detta en 

känsla av otrygghet, påverkas identitetsupplevelsen negativt. Eleven kan uppleva 

sig distanserad från sin egen kropp, känslan av inre sammangan och kontinuitet i 

synen på sig själv försvinner. Ett förtingligande av den egna kroppen kan 

medföra känsla av främlingskap inför andra människor, rädsla för kroppskontakt 

och samvaro med andra individer.  

Om eleverna däremot haft möjlighet att uppleva den egna kroppen positivt och 

fått sin identitet positivt bekräftad i samband med idrottsutövande, kan detta 

istället ha en integrerande effekt på deras bild av sig själva. Individens 

självuppfattning är alltså en viktig faktor i interaktionsprocessen (Aggestedt & 

Tebelius, 1977, s.159). 

Föräldrars påverkan 

I en studie som Oregon State University genomfört på 268 barn i Australien har Loprinzi & 

Trost studerat sambandet mellan föräldrar (eller vårdnadshavare) och deras barn. Det som 

Loprinzi & Trost (2009) har studerat är sambandet mellan föräldrars grad av fysisk aktivitet 

och hur mycket deras barn är fysiskt aktivt. Studien visar på att föräldrarnas grad av fysisk 

aktivitet inte har någon direkt koppling till barnens, men det man istället kunde se var 

korrelationen mellan föräldrarnas uppmuntran till fysisk aktivitet och till vilken grad deras 

barn var aktiva. Trost menar att sannolikheten att föräldrar som är aktiva har aktiva barn är 

hög, detta förklaras med att föräldrarna uppmuntrar barnen till aktivitet genom att stötta dem 

och att ge dem möjlighet för fysisk aktivitet. Dock klargör Trost att det inte finns några 

statistiska bevis för att barn är aktiva bara för att de ser sina föräldrar vara aktiva (Loprinzi & 

Trost, 2009). 

http://discover-decouvrir.cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/dcvr/ctrl?action=dsere&index=au&req=%22Loprinzi%2C%20Paul%20D.%22
http://discover-decouvrir.cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/dcvr/ctrl?action=dsere&index=au&req=%22Trost%2C%20Stewart%20G.%22
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Omklädningsrummet 

Betydande forskning har gjorts inom idrott och hälsa kring hur ämnet får ungdomar att tappa 

intresset för fysisk aktivitet, dock menar O’Donovan & Kirk (2007) att studier kring 

omklädningsrummets påverkan på elever och lärares upplevelse av ämnet har oftast inte 

belysts. De menar på att det är nödvändigt med fortsatt forskning kring hur lärare bättre kan 

hantera situationen i omklädningsrummet för att minimera den negativa påverkan som 

ombytet har (O’Donovan & Kirk, 2007).  

Det behövs mer uppmärksamhet kring klassrumskulturen om vi ska kunna förstå hur skolan 

har förändrats så pass lite på så lång tid trots att välvilliga försök till förändring har gjorts. 

O’Donovan & Kirk hade som syfte att rikta uppmärksamheten på just klassrumskulturen och 

då specifikt omklädningsrummet, för att undersöka vad som är karaktäristiskt för 

omklädningsrummet, vad som definierar och upprätthåller målen samt att utforska rutinerna 

och ritualerna som kännetecknar situationen i omklädningsrummet (O’Donovan & Kirk, 

2007). 

O’Donovan & Kirk (2007) gör även klart att det finns ett behov av att uppmuntra 

pedagogerna till att bredda sin syn, förbi innehållet på lektionerna, och skapa en vidare 

förståelse för vad som är deras ansvar för att få eleverna engagerade i idrott och hälsa. 

Avslutningsvis menar O’Donovan & Kirk (2007) på att en frigörelse från kopplingen mellan 

omklädningsrummet som en plats för övergång till en plats för att engagera elever och 

ungdomar i idrott och hälsa. 

En annan studie utförd av Brooks & Magnusson (2006) undersökte ungdomar (mellan 14-15 

år i Storbritannien) som hade gått från att vara inaktiva till att vara aktiva i ämnet idrott och 

hälsa. Förutsättningarna var att skolan hade modifierat kurplanen för ämnet med mål att öka 

deltagandet. Vi vill påpeka att vi inte har för avsikt att undersöka deltagandet i vår 

undersökning men finner resultatet i Brooks & Magnussons av intresse. Resultatet visar på att 

oavsett om det är pojkar eller flickor ifråga finns det än tydlig social koppling till deras 

fysiska identitet, och kan ha en stark påverkan på beteendet som eleverna uppvisar. Studien 

visar på att inaktiva ungdomars fysiska identitet inte är bestämda utan har tillräckligt med 

utrymme för att en lättnad mot en mer aktiv livsstil kan ske. Aktivt deltagande berodde inte 

enbart på ett bredare val av aktiviteter utan även erkännandet av behovet av förändringar i 

såväl struktur och kultur för ämnet idrott och hälsa. Konsekvenserna beskrivs såhär: 
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Consequently, effective health promotion interventions to address sedentary 

behavior are likely to commence with an understanding not only of the benefits 

of physical activity but also of the potential emotional risks and benefits of 

participation from the perspective of the adolescent. Findings from this study, 

suggest that PE based on such an understanding will offer adolescents benefits 

that can translate from the physical-self to the social, with important positive 

implications for the well being of young people (Brooks & Magnusson, 2006, 

s.882). 

Nationella Utvärderingen av ämnet Idrott och hälsa från 2003  

Nationella utvärderingen är en undersökning som gjorts av ämnet idrott och hälsa år 2003. 

Undersökningen innefattar både lärare och elever samt skolledare. För åk 9 lämnades enkäter 

ut till 6700 elever, 1600 lärare och 120 rektorer. I denna undersökning visar det sig att de 

flesta eleverna är positivt inställda till ämnet och uppger sig vara intresserade av ämnet.  

15 % uppger sig vara mindre intresserade. 

I NU-03 framkommer också att eleverna uppger att det mer sällan sker diskussioner mellan 

elever och lärare än vad lärarna uppger. Lärarna uppger också att de har grupparbete på 

lektionerna betydligt oftare än vad eleverna uppger. 47 % av eleverna och 84 % av lärarna 

uppger att det är god stämning på alla lektioner.  

Undersökningen presenterar en rad frågor kring elevdemokrati och medbestämmande. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta av dessa frågor besvaras så att lärarna anser i 

högre grad än eleverna att eleverna får vara med och bestämma, ha synpunkter på prov och så 

vidare. 

Föräldrarna fick välja ut de fem viktigaste skolämnena. Hos 56 % av föräldrarna fanns ämnet 

idrott och hälsa med bland dessa fem ämnen (Skolverket, 2005). 

Foucaults teorier om makt 

Stefan Hermann beskriver Foucaults arbetsområde som väldigt brett och man talar inte om 

något specifikt utstickande livsverk. Grundläggande begrepp i Foucaults verk är makt, 

vetande och subjektivitet. Foucaults tänkande har väckt intresse inom en mängd olika 

områden som t.ex. filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap, psykologi, etnografi, statskunskap, 

sociologi, kriminologi, religionsvetenskap, juridik och manegement. Michel Foucault var i en 

undersökning år 2000 den mest citerade tänkaren på det internationella samhällsvetenskapliga 

indexet (Social Science citation index) (Hermann, 2004). 
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Mikael Quennerstedt skriver i sin avhandling att ”makt för Foucault inte är något som finns 

över oss som vi kan frigöra oss ifrån exempelvis genom kunskap, utan makt är alltid redan där 

i våra relationer och handlingar” (Quennerstedt, 2006, s.70). 

Hermann menar på att Foucaults författarskap syftar till att visa hur makt syns när den inte är 

feodal och tydligt bedriven uppifrån och ned.  

Foucaults forskning innefattar tre huvudteman: makt, kunskap och subjektivitet. Subjektet i 

Foucaults bemärkelse är individen som föränderlig individ. Subjektet är alltså inte konstant 

utan under ständig förändring. Subjektets förändring sker enligt Foucault genom tre olika 

processer. Genom vetenskapliga och så kallade diskursiva metoder, via sociala och politiska 

dominansrelationer dessa skiljer och delar individer och sist genom självet och plikten till sitt 

eget inre. Foucault undersöker dessa tre faktorer genomgående i sin forskning.  

Hermann tolkar genom Foucault uppfostran, utbildning och undervisning som maktmedel att 

fostra och forma individen mot ett mål. Dessa medel kan sedan brytas ner i mindre delar till 

t.ex. utveckling, dialog, lek m.m. Foucault menar på att tidigare nämnda medel endast 

fungerar om det finns en kunskap om subjektet som skall ledas. Denna kunskap kan bestå av 

förståelse för subjektets natur och dess personlighet och utvecklingsmöjligheter. Kunskap 

skapas således samtidigt som maktutövningen.  

Ledandet och medlen används inom olika institutioner och rum. Där skolan och dess 

gymnastiksal kan vara ett exempel, hemmet och köket ett annat. I rummen finns enligt 

Foucault påverkansrelationer som t.ex. kan vara elev-elev, lärare-lärare och elev-lärare i 

gymnastiksalen. De övergripande relationerna som påverkansrelationerna innefattas av styrs 

av en vilja att skapa en viss form av individer. Detta kan vara t.ex. lydiga medborgare eller 

kompetenta barn. Dessa underordnande strategier som sker i en viss institution och rum ingår 

i en mer övergripande politisk strategi som vill forma samhällets medborgare. Slutgiltiga 

målet kan t.ex. vara att skapa ett internationellt sett starkt land i globaliseringens tidsålder 

(Hermann, 2004). 

Foucault menar att upplysningen, trots sina idéer om frihet uppfann sätt att reglera friheten på. 

Detta sker inte genom synligt tvång som i feodalsamhället utan genom maskerade former att 

leda och producera ”rätt” människor. Foucault menar att man på 1970-talet inte vet vad 

modern makt är. Den nya makten syns inte så som den gjort tidigare. Den nya makten utövas 

inte av en speciell grupp inte heller utövas den genom förbud och förnekanden utan snarare 
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genom normer. Makten har flyttats ner från staten och ett juridisk-politiskt perspektiv gäller 

inte längre för makt utan snarare en strategisk-teknisk modell.  

Disciplinen genomsyrar Foucaults verk ”Övervakning och straff” och disciplinen blir namn 

på många olika sätt att få individer att göra som man vill. Den moderna disciplinmakten har 

samhället och individen som slutgiltigt mål, inte minst deras hälsa och välbefinnande. Olika 

metoder används för att forma individers aktiviteter och relationer. Dessa metoder 

förekommer i t.ex. skolan där det individualiseras, differentieras, jämförs, homogeniseras och 

hierarkiseras ständigt. Sammantaget benämns dessa fenomen normalisering som är en 

grundsten för den moderna disciplineringsmakten enligt Hermanns tolkning av Foucault 

(Hermann, 2004). 

Disciplin enligt Foucault är inte som i traditionell mening att enbart kuva. Hermann skriver: 

De många olika metoderna riktar sig i sin specifika utövning mot kroppen. Dessa 

makttekniker – som till exempel träning, övervakning, examination, straff, 

uppdelning av rum, schematisering av tid, - riktar sig mot kroppen. De önskar 

dressera, styra och drilla kroppen och dess energi krafter och anlag, inte för att 

försvaga eller passivisera utan för att göra den produktiv, manipulerbar och 

kontrollerbar på en och samma gång (Gytz Olesen & Møller Pedersen, 2004, s. 

90). 

 

Staten använder makt för att på en mer lokalnivå styra individen mot t.ex. ett mer hälsosamt 

beteende genom hälsobroschyrer och rådgivning. Denna makt syftar till såväl individens eget 

bästa men också ett underlättande för samhället i stort. Det finns inget motsatsförhållande 

mellan stat och individ i denna maktutövning då hälsoarbetet är efterfrågat från individernas 

sida i många fall. Metoderna att styra folk till hälsa utgår ofta ifrån den enskildes frihet och 

ansvar för sitt eget bästa (Hermann, 2004). 

Dagens skola fokuserar på lärande enligt Hermann. Lärandet är något som eleven själv äger, 

inte något som läraren kan ge. Eleverna får ansvar för det egna lärandet. Läraren har en ny roll 

som måste agera terapeutiskt och vägleda eleven till att själv lära sig. Läraren är en 

hermeneutiker som tolkar elevens signaler och agerar efter detta. Lärarens uppgift är att stödja 

eleven i dennes arbete med sig själv.  

Moderniseringen av elevsynen och lärande är ett led mot mer övergripande 

strategiförändringar. I dagens samhälle värderas humankapital i många fall högre än kunskap 
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och teknisk expertis. Individens arbete med sig själv och dennes förmåga att själv lära och i 

förlängningen maximera kompetensen är viktigt (Hermann, 2004). 

Definition av idrott 

Definition av idrott ur NE ”samlad benämning på kroppsövningar av olika slag utförda i 

tävlingssyfte eller för att få motion och rekreation” (Nationalencyklopedin, 2009, s.169). Det 

kan vara av vikt att redogöra fler definitioner, därmed kommer här Riksidrottsförbundets (RF, 

www.rf.se): ”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och 

må bra”. RF gör även en distinktion mellan tävlingsidrotten och motionsidrotten, det senare 

ligger närmst skolans verksamhet. ”trivsel och välbefinnande är normgivande medan 

prestation och resultat är av underordnad betydelse” (ww.rf.se). 

Idrottspsykologi 

Idrottspsykologin ingår i psykologins tillämpningsområden och syftar till att se människors 

upplevelser, känslor, beteenden och tankar, precis som den allmänna psykologin. Skillnaden 

är att det är i samband med idrott som tillämpningen görs. Den idrottspsykologiska 

forskningen som bedrivs omfattas av olika områden, några nämnvärda är idrottsundervisning 

i skolan, som bland annat tar upp vilken betydelse idrottsundervisningen har för träningen av 

elevers empati och samarbetsförmåga. Barn och ungdom omfattar socialisationen genom 

idrotten, utveckling av moral, föräldrars påverkan och inflytande samt positivt eller negativt 

motivationsklimat. Grupper och ledarskap tar bland annat upp grupprocesser. Hassmén, 

Hassmén & Plate (2003) tydliggör att forskningen inom de olika områdena kan kombineras 

med varandra, författarna skriver även att idrottspsykologin bedriver sin forskning 

tvärvetenskapligt för att på ett bättre sätt kunna besvara de frågeställningar som sätts upp.   

Kritisk teori 

Kunskap och makt är viktigt för kritisk teori menar Hassmén, m.fl. (2003), teorin vill bevisa 

kopplingen mellan de två. Genom att kunskap ordnar, strukturerar och anger standarder för 

människor att förhålla sig till har den en viss makt. ”Den psykologiska kunskapen anger 

normalitet och placerar människor i förhållanden till denna. Makten består sålunda i 

fasställandet av normer och riktlinjer för sätt att vara” (Hassmén, m.fl. 2003, s.41). 

Självförtroende 

Hassmén, m.fl. (2003) beskriver att individer kan tränas till att få bättre självförtroende och att 

på så sätt övervinna osäkerhet, blyghet och på ett bättre sätt kunna se på sina prestationer med 
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ett mindre överdrivet kritiskt öga. Hassmén, m.fl. (2003) skriver att fysiskt självvärde är 

ytterligare en dimension för att se på självkänslan som stort. Begreppet fysiskt självvärde 

innefattar flera områden, alla berör individens sätt att se på sin förmåga, kapacitet och värde. 

De exempel som konkretiserar dessa områden är: idrottskapacitet, fysisk kondition, 

kroppsattraktivitet och fysisk styrka. 

Hassmén, m.fl. (2003) hänvisar till en studie om källor till idrottssjälvförtroende av Vealey 

m.fl. (1998), Hassmén, m.fl. (2003) identifierade nio källor till självförtroende inom idrotten. 

1. Skicklighet 

2. Uppvisande av förmåga 

3. Fysisk och mental förberedelse 

4. Fysisk självpresentation 

5. Socialt stöd 

6. Erfarenheter genom andra 

7. Tränares ledarskap 

8. Bekvämlighet i omgivningen 

9. Situationens fördelar.  

Hur de olika källorna, menar Hassmén m.fl. (2003), förhåller sig till varandra och vilka som 

väger tyngst beror på flera olika faktorer. Det beror bland annat på vilken idrottsgren 

individen utövar, om det är lagsport eller individuellt och individens personlighet. De nio 

källorna delas in i grupper, grupperna behandlar olika områden. Den första gruppen handlar 

om prestationer och det är punkt 1 och 2 ifrån ovan som inkluderas i den gruppen. Andra 

handlar om självreglering, med det menar Hassmén m.fl. (2003) att individerna använder 

reflektioner om sig själv för att nå sina personliga mål genom planering och reglera beteendet. 

Det är punkt 3 och 4 som berör självregleringen. Sista grupperingen innefattar de resterande 

punkterna (5-9), och tar upp påverkansfaktorer för det sociala klimatet och den sociala 

omgivningen Det är främst denna grupp som vår uppsats kommer behandla. Hassmén, m.fl. 

(2003) fortsätter med att beskriva de två första grupperna, men vikten för vår uppsats är inte 

de första två grupperingarna utan den sista. Författarna skriver att:  

Socialt stöd, genom exempelvis utvärderande feedback från tränare, föräldrar, 

vänner och andra i omgivningen, är betydelsefullt för barns upplevelse av 

kompetens (Hassmén, m.fl. 2003, s.131).     
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Hassmén, m.fl. (2003) fortsätter med att individens självförtroende beror på tränaren, eller 

ledaren och hur de ger stöd och uppmuntran och kopplar ihop detta med vilket förtroende 

individen har för tränaren/ledaren. Ytterligare en faktor för att nå bättre självförtroende är att 

individen känner trygghet till platsen där idrottandet ska utövas.  

Självkänsla 

Ett viktigt resultat som utvecklingspsykologin kommit fram till är att den egna upplevelsen av 

den fysiska identiteten har en direkt påverkan på självkänslan. Detta framför att man jämför 

sin fysiska identitet med jämnåriga. Alltså är det ens upplevelse av den egna kroppen som kan 

vara svårast för självkänslan och som behöver förändras. (Hwang & Nilsson, 2003)  

Motivation  

Motivation är en färdighet som kan förklaras på många sätt, klart är att den är en drivkraft för 

att människan ska kunna prestera och när prestationen försämras brister motivationen. En hel 

uppsjö av teorier kring motivation har arbetats fram under en längre tid och därmed finns det 

olika åsikter i ämnet, exempel kan vara om motivation från yttre eller inre faktorer är bäst 

eller process- kontra resultatinriktning är att föredra (Hassmén m.fl.,  2003). Hassmén m.fl. 

(2003) definierar vad motivation är och menar på att motivation är ”/…/ en dynamisk process 

och en interaktion mellan individens egenskaper, färdigheter, upplevelser, förväntningar och 

värderingar av individen själv och av situationen” (Hassmén m.fl., 2003 s.165).  

Weinberg & Gould (2007) definierar motivation som riktningen och intensiteten av ens 

ansträngning. Riktningen av ansträngningen handlar om individen söker upp, närmar sig eller 

attraheras av en specifik situation exempelvis en skadad idrottare uppsöker medicinsk 

behandling. Intensiteten som tas upp i definitionen handlar i sin tur om hur mycket 

ansträngning individen ger vid en specifik situation. För att förtydliga använder Weinberg & 

Gould (2007) ett exempel när två kvinnor går och styrketränar fyra gånger i veckan, 

skillnaden blir i hur mycket ansträngning som läggs för varje tillfälle. Det vill säga om ena 

kvinnan ger allt varje gång och den andra inte gör det blir utgången annorlunda för de två. 

Motivationen hos den deltagande påverkas av ett flertal faktorer, Weinberg & Gould (2007) 

visar grafiskt hur dessa står i relation till varandra (se figur 1). På ena sidan finns de 

personliga faktorerna som påverkar, så som personlighet, intressen och mål. På andra sidan 

finns de situationer som påverkar motivationen, ledarskapsstilen från läraren och hur 

lokalerna för idrotten ser ut är två exempel. Weinberg & Gould (2007) menar att bästa sättet 
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för att kunna förstå motivation är genom att försöka förstå sig på både personen och 

situationen, samt hur de interagerar. För att förbättra motivationen, menar författarna, måste 

man ha i beaktning både personligheten hos personen och samspelet mellan personliga och 

situationens kännetecken.  

 

Figur 1. Weinberg & Gould, 2007,  s.54 

Gruppdynamik 

Hassmén m.fl. (2003) inleder sitt kapitel om grupprocesser med att beskriva förhållandet 

mellan människor som ett socialt samspel, det som påverkar detta sociala samspel är gruppens 

struktur och målsättning, ledarskapets som utövas och hur kommunikationen fungerar. 

Hassmén m.fl. (2003) menar på att dessa påverkans faktorer är komplicerade och kan vara 

problematiska, framförallt är det vid konflikter som detta visar sig. Följden av problematiken 

blir att sammanhållningen i gruppen försämras, gruppen visar ett missnöje med ledaren samt 

att det yttrar sig tydliga brister i kommunikationen, trots att intentionerna från början inte var 

av detta slag är det inte ovanligt att utvecklingen går åt detta håll. 

För att förtydliga detta följer först vad som definierar en grupp enligt Hassmén m.fl. (2003), 

därefter en beskrivning av gruppens utveckling enligt Liukkonen (2007). Gruppens storlek 

definieras till att vara tre eller fler för att kallas för grupp (Hassmén m.fl. 2003). 

1. Interaktion: En grupp består av individer som i någon form interagerar med 

varandra. 

2. Påverkan och beroende: Det någon i gruppen gör, påverkar en annan individ i 

gruppen. Det förekommer ett socialt samspel mellan gruppens medlemmar, vilka 

utvecklar ett ömsesidigt beroende av varandra. 

Personal Factors 
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3. Stabilitet: För att gruppnormer och gruppsammanhållning ska kunna utvecklas 

krävs att gruppen existerar under en viss tid och att medlemsantalet är relativt 

stabilt. 

4. Struktur: Så fort ett antal människor samlas och definierar sig själva som en 

grupp kommer också en struktur att utvecklas, där var och en får sin position och 

roll. Individernas interaktioner påverkas av uppkomna normer, positioner och 

roller. 

5. Målsättning: En grupp har gemensamma mål. Dessa kan vara av både kortsiktig 

och långsiktig natur. Genom att tydliggöra målen och enas kring dem ökar 

förutsättningarna för att gruppen ska nå framgång. 

6. Egenbedömning: Sannolikt är den viktigaste faktorn huruvida individen skälv 

anser sig tillhöra en viss grupp eller inte. Så fort två eller flera individer börjar 

tala om ”oss” respektive ”dom andra” har en kategorisering uppstått. Den 

innebär att personerna känner sig som medlemmar i en väldefinierad och 

avgränsad grupp – de har en gemensam identitet (Hassmén m.fl., 2003, s221). 

Liukkonen (2007) tar upp grupputveckling och delar upp det i fem faser (stages). Börjar vi 

från början handlar fas 1 om att eleverna är väldigt inriktade på själva uppgiften och behöver 

mycket instruktioner från läraren, med andra ord är gruppen beroende av lärarens ledarskap 

och pedagogik. Fas 2 är en utveckling från fas 1, signifikant för fasen är att beroendet av 

läraren skiftar till ett så kallat motberoende där somliga i gruppen sätter sig emot läraren. 

Struktur och regler behövs för att uppgiften ska göras. För att gruppen ska gå vidare menar 

Liukkonen (2007) att läraren ska låta eleverna själva välja subgrupper och därmed tillåts 

vänskaper att bildas. Exempelvis uppmanar läraren eleverna att dela in sig i fem grupper finns 

det utrymme för att själva sätta samman grupperna utan att tvingas vara med någon man inte 

passar med. Det gäller även, enligt Liukkonen (2007), att ge eleverna belöning för sitt 

samarbete och gemensamma ansträngningar. Detta ger gruppen en känsla av utveckling mot 

självständighet. I fas 3 handlar det om rollfördelning och vilken roll som passar för vissa. 

Genom denna utveckling framkommer gruppledare, när gruppen utvecklar sitt eget ledarskap 

blir dess beroende av läraren allt mindre. Fas 4, nu har gruppen accepterat varandras olikheter, 

att alla inte är lika bra på bollsport, redskapsgymnastik etc. För att gruppen ska utvecklas 

krävs att subgrupperna inte är uppdelade efter förmågor utan att de blandas, duktiga och 

mindre duktiga i samma grupper. Anledningen är att det blir en stämpel på de mindre duktiga 

att inte vara kompetenta och dessutom kan de duktiga hjälpa de mindre duktiga. Sista fasen, 

fas 5; gruppen fokuserar på uppgiften snarare än gruppmedlemmarna, vilket gör att 

medlemmarna inriktar sig mer på ett gemensamt mål för gruppen än att hävda sin egen 
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förmåga. Gruppen använder de individuella kunskaperna som finns och kompletterar 

varandra.  
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Metod 

I denna del kommer en genomgång av bland annat hur författarna till denna undersökning 

gjort sitt val av metod, hur urvalet, proceduren och databearbetningen gått till samt hur 

validitet och reliabilitet styrks.   

Val av metod 

Syftet med kvalitativ forskningsintervju är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur 

den intervjuades eget perspektiv. För vår undersökning gjordes en övervägning och det som vi 

ansåg lämpade sig bäst för att skapa förståelse var en kvalitativ undersökning. Som nämns 

mer utförligt nedan, utgår vi ifrån hermeneutiken och då krävs att vi kan göra tolkningar av 

empirin och då är fördelarna med att göra intervjuer och kvalitativ undersökning större än att 

använda kvantitativa data så som i en enkätundersökning. Nedan följer en genomgång av vad 

som karaktäriserar en kvalitativ undersökning och en kvalitativ forskningsintervju.  

Det kan verka som att ett vardagligt samtal och en intervju är snarlika, visserligen är 

strukturen ungefär samma i de båda men en professionell intervju karaktäriseras av ett 

specifikt angreppssätt och en särskild frågeteknik (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

förtydliga än mer skriver Kvale & Brinkmann (2009) såhär:  

Forskningsintervjun bygger på vardagliglivets samtal och är ett professionellt 

samtal; den är en intervju där kunskap konstrueras i inter-aktionen mellan 

intervjuaren och den intervjuade. En intervju är ett utbyte av åsikter mellan två 

personer som samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse (Kvale & Brinkmanns, 

2009, s.18). 

För att säkerställa kvaliteten på forskningsintervjun finns det sex kriterier, kriterier specifika 

för halvstrukturerade intervjuer som vi valt att arbeta med. Kvaliteten på intervjuerna är 

avgörande för hur hög kvaliteten blir för den påföljande analysen, verifieringen och 

rapporteringen. Kvale & Brinkmann (2009) går igenom de sex kvalitetskriterierna för en 

halvstrukturerad intervju. Dessa kriterier, menar författarna, bör ses som riktlinjer för en så 

god intervjupraktik som möjligt snarare än som ideal då de kan framstå som omöjliga att 

uppnå. Det är framförallt tre kriterier som är aktuella för denna undersökning. De är som 

följer: 

 Intervjun tolkas i stor utsträckning under själva intervjun. 
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 Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under 

intervjuns lopp. 

 Intervjun ”rapporterar sig själv” – den är en historia i sig som knappast kräver 

ytterligare förklaringar. 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.180) 

Hermeneutik 

Hermeneutiken har utvecklats sedan 1600-talet, från att varit en metod för tolkning av texter i 

bibeln, till att under 1900-talet blivit en mer existentiell filosofi. Hermeneutiken som vuxit 

fram under förra seklet syftar till att skapa förståelse av ”livsvärlden och den mänskliga 

existensens grundbetingelser” (Patel & Davidson, 2003, s.29). Det är genom språket som 

förståelsen och tolkningarna kan göras av den mänskliga existensen. Författarna fortsätter 

med förklaringen ”/…/ att man i och genom språket kan skaffa sig kunskap om det genuint 

mänskliga” (Patel & Davidson, 2003, s.29). Hassmén m.fl. (2003) förklarar även de att teorin 

kring hermeneutiken gör ett försök att beskriva den såkallade livsvärlden hos en individ, men 

kan också vara hos en grupp av individer. Författarna förklarar begreppet livsvärlden som: 

”Livsvärlden är världen som individen uppfattar den; den mening som individen knyter till sig 

själv och sin situation” (Hassmén, m.fl., 2003, s.40). Vidare beskrivs de hermeneutiska 

teorierna som individers föreställningar. Teorierna pekar inte på företeelser eller teoretiska 

termer som går att observera eller mäta utan individens föreställningar och uppfattningar är 

det relevanta. Dessa föreställningar är sammankopplade med varandra och utgör individens 

livsvärld, detta medför att föreställningarna påverkar varandra och om en ändras förändras 

även de andra.  

Hermeneutiken intresserar sig för att få förståelse kring företeelser genom tolkningar av 

människors liv, existens i det talade och skrivna ordet. Alltså det som kännetecknar 

hermeneutiken idag är att den oftast kopplas till kvalitativa data, det handlar om förståelse och 

tolkningar, det bör även tilläggas att denna teoretiska ansats är subjektiv. (Patel & Davidson, 

2003). 

Ett subjektivt sätt att ta sig an forskningen handlar om att utgå ifrån sin egen förförståelse, det 

är de tankar, känslor etc. forskaren har sedan innan som ses som en tillgång för att tolka och 

förstå forskningen (Patel & Davidson, 2003). Förståelsehorisont är ett begrepp som används 

inom hermeneutiken, begreppet är distinktionen mellan vad som omfattas av förförståelse och 

vad som inte gör det. Denna distinktion flyttas under den tolkningsakt som görs för att nå en 
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gemensam förståelse i slutändan. Tydligt i hermeneutisk forskning är att det finns distinkta 

drag av abduktion, vilket innebär att vi som tolkare, och forskare, pendlar mellan att se på 

helheten och delar samt mellan att belysa från flera vinklar i tolkningsakten. Det primära är 

dock inte att nå en universal teori utan snarare är det mer givande med en presentation av ett 

större antal tolkningar (Patel & Davidson, 2003).    

Intervjuguide 

I vår undersökning har vi använt intervjuguiden som ett manus, Kvale & Brinkmann (2009) 

menar att manuset eller som vi vill kalla det, guiden, kan antingen innehålla några av de 

ämnen som intervjun avser att täcka eller så är frågorna så väl formulerade och detaljerade att 

de täcker mindre delar. Intervjuguiden för vår undersökning kan främst knytas an till det 

sistnämnda, det vill säga att våra frågor täcker det specifika område som de har för avsikt att 

undersöka. Vår intervjuguide ligger som Bilaga 3 i denna uppsats.  

Operationalisering 

För att kunna göra intervjuguiden var vi tvungna att översätta de centrala begreppen som 

nämnts tidigare i litteraturgenomgången för att kunna göra en god analys på empirin som 

samlats in. Det vi ansåg vara av störst betydelse inom idrottspsykologin har vi omformulerat 

till frågor i intervjuguiderna, likaså har vi gjort ett försök till att skapa frågor kring 

relationerna i omklädningsrummet och klassrummet som koppling till Foucault och det 

maktperspektiv som han beskriver (se Bilaga 1). När vi genomfört denna process, det vill säga 

översätter teorin i litteraturgenomgången till intervjufrågor och en intervjuguide, har vi gjort 

en operationalisering (Patel & Davidson, 2003). Operationalisering görs främst när 

informationen blir i verbal eller numerisk form, vår undersökning avser det förstnämnda. 

Patel & Davidson (2003) förtydligar även att är analysen av kvalitativ karaktär kan inte frågan 

operationaliseras som en mängd utan måste operationaliseras som en intervjufråga som 

informanten kan besvara med egna ord, ett exempel på detta ur vår undersökning är: Vad 

tycker du om ämnet idrott och hälsa? och Hur kommer det sig att du sällan byter om på 

idrotten? (se Bilaga 1). 

Urval  

Genom kontakt under vår praktik med idrottslärare har vi förmedlat en förfrågan om att göra 

intervjuer med dem, samt lagt fram önskemål om att få göra intervjuer med elever på 

respektive skola som inte är ombytta ofta. Därmed bör en definition av vad som menas med 
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ofta i denna undersökning göras, vi har tillsammans med lärarna som intervjuats gått igenom 

närvaron i varje klass och om det är regelbundet som eleven är frånvarande från lektionen är 

denne aktuell för intervju (se mer under Informerat samtycke) oavsett om det beror på glömda 

kläder, lapp hemifrån och så vidare. Det är inte frånvaron som vi vill undersöka utan varför 

inte vissa elever inte byter om så ofta, för att nå dessa elever ville vi se vilka som inte byter 

om och genom närvaroprotokollen kunde vi få fram ett underlag. 

Då inte alla dokumenten hemifrån om samtycke återlämnats har kompromisser fått göras, de 

elever som var aktuella från första början att intervjuas ställde inte upp och därför valdes 

andra elever som uppfyllde våra kriterier. Det bör tilläggas att respektive lärare har kommit 

med förslag på elever som de ansett kunna vara intressanta för oss att intervjua, dock vill vi 

förtydliga att valet av informanter inte styrts mot dessa elever på grund av lärarnas 

rekommendationer.     

Procedur 

I undersökningen har två skolor varit involverade, en kommunal på en mindre ort i Västra 

Sverige och en friskola i en storstad i Södra Sverige, båda är grundskolor och informanterna 

går i grundskolans senare del. Under tiden samtycket från eleverna och deras vårdnadshavare 

skrevs under planerades intervjuerna och två intervjuguider togs fram (se bilaga 1 och bilaga 

2). När intervjuguiderna godkänts av våra handledare bokade vi tid med intervjupersonerna, 

först intervjuades lärarna och när dokumentet om samtycke fyllts i av föräldrarna kunde tid 

bokas med eleverna. Antalet lärarinformanter var fyra stycken, två på respektive skola, lärarna 

har behörighet att undervisa i idrott och hälsa. Elevinformanter var sju till antalet, fyra på 

friskolan och tre på den kommunala skolan, alla elever uppfyllde våra kriterier.  

Pilotstudie 

För att säkerställa kvaliteten i intervjuguiden var det önskvärt med pilotintervju både för 

lärarintervjun och elevintervjun, och det gjordes en pilotintervju med en annan lärare i idrott 

och hälsa på friskolan i Södra Sverige än lärarinformanterna. Problematiken med att göra en 

pilotintervju med elever var det bristande antalet av informanter och undersökningen behövde 

de få som ställde upp. Trots detta faktum har pilotintervjun för eleverna gjorts med en elev på 

var skola som uppfyllt kriterierna för att delta i undersökningen. Eleven har fått läsa igenom 

frågorna och återgett feedback som varit användbart vid intervjuerna med de elever som valts 

ut, anledningen till att göra pilotintervjuer med var förutom att säkerställa kvaliteten att sätta 

frågornas formulering på prov. Att frågorna passar till eleverna är något som Kvale & 
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Brinkmann (2009) lägger stor vikt vid, att intervjufrågorna anpassas till ålder för vem de är 

avsedda har också gjorts ett försök till av författarna till denna studie. Alltså är pilotstudien 

med eleven ett försök till en kopplingen till vad Kvale & Brinkmann (2009) skriver kring 

problematik med att intervjua barn. 

Intervjuerna med lärarna gjordes i en lokal på skolan där minimala störningsmoment skulle 

påverka intervjun. Tiden för intervjuerna sträckte sig över cirka 20 minuter och har spelats in 

för att intervjuaren ska kunna transkribera intervjuerna i efterhand.  Och för att densamme 

skulle slippa föra omfattande anteckningar, då detta kan leda till att intervjuaren missar delar 

intervjupersonen förmedlar. Fortsatt genomfördes intervjuerna med eleverna i lokal i 

idrottshallen, detta på grund av det som Kvale & Brinkmann (2009) tar upp kring intervjuer 

med barn. Författarna menar för att intervjun ska bli optimal när det handlar om barn bör 

intervjuerna göras i naturliga miljöer, därför genomfördes intervjuerna under lektionstid för 

idrott och hälsa (Kvale & Brinkmann, 2009). Även intervjuerna med eleverna blev inspelade 

av samma anledning som tidigare nämnts.       

Databearbetning  

Intervjuerna med informanterna spelades in via laptop/iPod för att kunna granskas senare. 

Efter att transkribering gjorts av intervjuerna utgick analysen från hermeneutisk ansats. Det 

som är specifikt för hermeneutisk analys är att forskaren börjar läsa intervjun dvs. hela den 

transkriberade intervjun för att skapa en förståelse för helheten. Därefter granskas delar ur 

intervjun för att förstå dessa bättre. För att skapa så god förståelse för problemet som 

undersöks bör en pendling mellan subjektets (intervjuaren) och objektets (intervjupersonen) 

synvinkel göras (Patel & Davidson, 2003). Ett viktigt subjektivt verktyg för tolkningen blir 

förförståelsen författarna till denna undersökning besitter det vill säga de tankar, känslor, 

kunskaper och erfarenheter som vi bär med oss från praktik och livserfarenheter. Enligt Patel 

& Davidson (2003) är det viktigt att forskaren kan empatisera med forskningsobjektet för att 

forskaren ska kunna lyckas med tolkningen och det subjektiva sättet att ta sig an forskningen 

är en förutsättning och tillgång för att tolka och förstå (Patel & Davidson, 2003).   

Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet benämns även som tillförlitlighet, begreppet handlar om undersökningen kan 

upprepas av andra forskare med samma typ av informanter och få ut samma resultat vid ett 

annat givet tillfälle (Patel & Davidson, 2003).  
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För att nå högre reliabilitet kan intervjuerna lagras i form av inspelningar. Genom att kunna 

gå tillbaka till vad källan exakt har sagt kan båda författarna till denna undersökning försäkra 

sig om att allt uppfattats korrekt. För att nå högre reliabilitet är det önskvärt om en extra 

person deltar vid intervjun, på så sätt skapas ett mått på reliabiliteten som kallas 

interbedömarreliabilitet. Vi som författare till denna undersökning har tagit tillvara på denna 

så kallade interbedömningsreliabilitet. Genom att skicka ljudfilerna mellan varandra har vi 

haft möjlighet att lyssna igenom varandras intervjuer i efterhand och på så sätt anpassat 

interbedömningsreliabiliteten till vår undersökning (Patel & Davidson, 2003).     

Validitet beskrivs som ”Att veta vad vi undersöker handlar om överensstämmelsen mellan 

vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker” (Patel & Davidson, 2003, 

s.99). I undersökningen är det elever och lärares uppfattningar, inställningar, attityder m.m. 

som vi undersöker, vilket är svårt att mäta i och med att det är abstrakt. Patel & Davidson 

(2003) skriver samtidigt att för att nå hög validitet måste en definition göras, vilket är vårt val 

av litteratur. För att sedan gå vidare med att konstruera instrument för att mäta fenomenet, 

intervjuguiden till intervjuerna. Det går att stärka validiteten i instrumentet genom olika 

tillvägagångssätt, ett handlar om begreppen som aktualiseras i litteraturgenomgången. Dessa 

begrepp kopplas till intervjuguiden i form av frågor, därefter görs mätningen och får den 

information som vi är ute efter att undersöka. God validitet bedöms utefter dels hur bra 

täckning litteraturen har över problemet som ska undersökas, dels hur god omvandling 

författarna gjort från teorin till enskilda frågor (Patel & Davidson, 2003).   

Etik 

När det handlar om barn och elever i en undersökning bör det etiska förhållningssättet tas på 

stort allvar, vi som är författare till undersökningen vill så långt som det är möjligt att ta fasta 

på detta. Vi informerade bland annat elevernas föräldrar för att be om deras samtycke till att 

intervjua deras barn. Dessutom har vi informerat de intervjuade att allt de säger kommer 

behandlas med hög konfidentialitet och fingerade namn kommer ersätta de autentiska 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nedan följer mer utförligt de sätt som vi tagit fasta på i 

undersökningen.  

Informerat samtycke 

Informerat samtycke handlar bland annat om att forskaren informerar deltagarna om det 

allmänna syftet med undersökningen, det handlar även om att exempelvis intervjupersoner 

ska göras medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avstå från att bli 
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intervjuad och därmed inte deltaga när som helst. Detta är framförallt viktigt när man har med 

barn och skolelever som inte är myndiga att göra (Kvale & Brinkmann, 2009). För att ta 

tillvara på det som precis nämnts ville vi säkerställa samtycket och skickade därför ett 

dokument med alla elever i respektive klass där det fanns potentiella intervjupersoner. 

Anledningen till att vi skickade med alla elever detta dokument var för att ingen skulle känna 

sig utpekad. Som nämnts tidigare var föräldrarnas samtycke ett krav för att genomföra 

intervjun med eleverna. Innan varje intervju har genomförts har vi informerat de intervjuade 

om att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att dra sig ur när som helst, dock har ingen 

valt att åberopa denna rättighet.  

Intervjun 

Intervjun är en specifik situation mellan den som intervjuar och den intervjuade, Patel & 

Davidson (2003) använder ett exempel när en läkare ställer frågor till sin patient, patienten 

svarar så att denne får rätt behandling och svarar så sanningsenligt och så gott som möjligt på 

frågorna (även dessa vardagliga samtalssituationer är intervjuer enligt Patel & Davidson, 

2003)). Men vid en forskningsundersökning är förhållandena inte de samma, den intervjuade 

har blivit utvald av forskaren/intervjuaren och vanligt är att den intervjuade inte ser nyttan 

med att svara på frågorna som ställs (Patel & Davidson, 2003). I vår undersökning har vi 

försökt vara tydliga med att motivera och förklara för de intervjuade så gott det bara går 

vilken nytta de gör för just vår undersökning och att svara så utförligt som de kan.  

Anonymitet och Konfidentialitet 

En tydlig distinktion mellan anonymitet och konfidentialitet är att det förstnämnda handlar om 

att namn, nummer eller andra sätt att kunna identifiera vem som är vem inte finns. Denna 

form används oftast i enkätundersökningar. Konfidentialitet handlar å andra sidan om att vi 

som forskare/intervjuare vet vem som svarat vad men att det är enbart vi som har tillgång till 

uppgifterna (Patel & Davidson, 2003). För att ta detta i akt har vi fingerat alla namn som 

nämns i intervjuerna och på de som intervjuats för att ha så hög konfidentialitet som möjligt. 

Dessutom påpekar Patel & Davidson (2003) att den dokumentation som finns för att kunna 

identifiera de intervjuade måste förstöras, de ljudspår som blivit av intervjuerna har därför 

transkriberats för att sedan raderats. Kvale & Brinkmann (2003) definierar konfidentialitet 

såhär: ”Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas” (Kvale & Brinkmann, 2003, s.88). Vidare ställer 

Kvale & Brinkmann (2003) sig frågan om vilken information som ska vara tillgänglig för 
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vem, ett exempel kan vara att om det är lämpligt att läraren till eleven som intervjuas får ta del 

av intervjuerna, något som vi inte ser några problem med då lärarna inte vet vem som 

intervjuats eller att det går att urskilja vad som sagts av vem. Avslutningsvis problematiseras 

anonymitet och konfidentialitet genom att på ena sidan står skyddet för intervjupersonerna 

och på andra sidan kan forskaren analysera intervjuerna utan att bli motsagd.    
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Resultat och Analys 

Denna del av undersökningen kommer att gå igenom den insamlade empirin som tagits fram 

genom intervjuer. Gruppen som utgör empirin är pojkar och flickor i årskurs 7-9 och lärare i 

idrott och hälsa för grundskolans senare del. 

För att dels underlätta läsningen och dels för estetiken i uppsatsen har vi valt att kategorisera 

svaren i olika grupper, Yttre påverkan, Inre påverkan och sist Lärarnas syn. Efter att empirin i 

respektive kategori har redovisats kommer en analys direkt att följa. Av den enkla 

anledningen att vi tycker läsningen får ett bättre flöde än om analysavsnittet ligger längre 

fram i texten, och läsaren måste gå tillbaka för att se vad som skrevs i resultatavsnittet. 

Då vi inte har för avsikt att jämföra svaren har vi inte delat upp informanterna efter kön, som 

framgår i metodavsnittet är det elever med en hög frånvaro i ämnet idrott och hälsa som varit 

aktuella för intervju.  

Yttre påverkan 

I följande avsnitt kommer vi redovisa resultaten från intervjuerna, dessa har vi valt att 

kategorisera som den påverkan som eleven inte själv har på situationen, med andra ord 

kommer omklädningsrummet, klassen, föräldrar och lärarens betydelse belysas. 

Omklädningsrummet 

Det framkom i intervjuerna att flera informanter har åsikter om omklädningsrummen. 

Flertalet angav omklädningsrummet som en källa för oombyte, snuskiga duschar, små 

utrymmen, få duschar och nedskräpning angavs även det som bidragande orsak till att inte 

byta om. En elev uppgav att omklädningsrummet var för litet och därmed inte byter om, alltså 

var omklädningsrummet den största orsaken till att inte vara ombytt. Nedan följer ett citat som 

exemplifierar ovanstående: 

Intervjuaren: Vad är det då som ska förändras för att du ska byta om oftare till idrotten? Är et du själv som ska ta tag i det 

eller är det omklädningsrummen som ska bli större? Kanske läraren skall ändra på sig?  

Adam: Ne de e väl typ att omklädningsrummen ska bli större. 

För att verkligen göra klart att det är omklädningsrummet som har störst betydelse frågar 

intervjuaren följande: 
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Intervjuaren: Ok men det är fortfarande omklädningsrummens storlek som har större betydelse än innehållet på 

lektionerna för att du inte byter om?  

Adam: JA!  

En annan elev förmedlar sin åsikt kring hur omklädningsrummets fysiska miljö är: 

Marcus: Ja, det är många som kastat ner såna det ligger på golvet, det luktar jätteäckligt ibland, ibland 

kissar dom utanför toaletten mycket äckligt så. Ibland är det jätterent, ibland är det jätteslaskigt.  

Det framkommer att elever har olika åsikter om ett och samma omklädningsrum. Några elever 

förmedlar en positiv bild av omklädningsrummet medan andra elever gör det motsatta, som 

citaten ovan förtydligar.  

Klassen 

Gruppdynamiken var något som flera informanter tog upp, det som förmedlas är bland annat 

att gruppen eller klassen om man så vill, har ett behagligt och tillåtande klimat. Detta klimat 

går i enlighet med Hassmén m.fl. (2003) teorier kring påverkansfaktorer för det sociala 

klimatet. Det framgår även genom intervjuerna att de flesta informanterna känner en 

samhörighet i klassen och att de löser problem som uppstår i gruppen på egen hand utan att 

behöva kalla på läraren. 

Marcus: Som jag tycker, alltså jag tycker att det är lugnt, alltså så, det är schysst tycker jag i alla fall. För 

det är inga problem alltså så. För det är, va heter det, ingen håller på å mobbas eller du vet så. Ja 

men det är lugnt å så tycker jag. Ibland kan det va så att nån typ blir sur på en och då kommer 

någon annan in, typ jag eller Linus (fingerat namn på klasskamrat) några kompisar och säger att 

’Nu får ni sluta’, men det är alltid någon som försöker lösa det. 

Dock var det en informant som uppgav att klassen inte var solidarisk och accepterande: 

Erika:  /…/och läraren och om man ska ha gympa typ med den här klassen som jag inte varit med innan 

ju så ska han tvinga mig va med fast de är pinsamt när man inte känner nån och sånt och alla e 

såhär jättesportiga och typ prejar ner alla och sånt när man typ spelar fotboll alltså de verkligen 

typ tacklar en så man ramlar omkull man bara hjälp. 

En del intervjupersoner uppger att deras närmsta kompisar har stor inverkan på om de byter 

om till idrotten eller inte. Detta tydliggörs i citatet nedan: 

Intervjuaren: Hade klassen nån betydelse då när du inte var ombytt typ grupptryck och sånt? 

Klara: Ne. 

Intervjuaren: Okej de va mer du själv liksom? 



31 

 

Klara: Ne inte jag själv jag och mina kompisar  

Intervjuaren: aha så om Eva (fingerat namn på klasskamrat) glömde kläder så glömde du också? 

Klara:    Ne,  asså de var mer jag och Emma (fingerat namn på klasskamrat) som typ inte orkade va med. Hade den 

ena varit med så kanske den andra med.. 

Läraren och föräldrars betydelse 

Det Hermann skriver om att dagens skola fokuserar på lärande och elevens eget ansvar visar 

resultatet att elevernas kunskaper kring detta går isär. Empirin delar informanterna i två 

grupper, dels de som uppger att de har hög medbestämmanderätt och stor möjlighet till 

elevdemokrati. Dels de informanter som anser att de inte har någon eller väldigt låg 

medbestämmanderätt. På frågan om hur mycket informanten kan påverka sin utbildning 

svarar en elev såhär: 

Robin: [eh] Inget kan jag säga. Det är ju så, schemat är ju uppe och jag har inget emot det. Man måste ju 

ha lite av varje, och det är något man måste i idrott. Man kan ju inte bara spela fotboll hela tiden. 

Som elev förstår jag hur X lägger upp det, man måste variera lite. Ibland så typ har vi lite grejor 

sen så går vi vidare till något annat, sen så tar vi upp det igen. Men ifall X bara lägger upp det så 

att vi ska ha basket, så har vi det, sen har vi det avklarat. Sen kör vi fotboll så är det avklarat. Det 

kommer igen hela tiden. 

Ett exempel på den andra gruppen som nämnts tidigare, den med hög medbestämmanderätt 

följer: 

Intervjuaren: Känner du att du kan påverka läraren eller är det bara läraren som bestämmer allt på idrotten? 

Anna: Ne jag tycker vi får bestämma han lyssnar. 

De flesta elever har någon form av idrottsintresse i familjen, det kan vara allt från promenader 

till vasaloppet och elitidrott. En av informanterna hade fysiskt aktiva föräldrar, och tränade på 

gym på sin fritid och uppgav att föräldrarna inte hade samma inställning som honom. På 

frågan om hur hans föräldrar ser på idrott och hälsa svarar han: 

Adam: Nä, nä, alla är så taggade på idrott och sånt där, men i och med att jag gymmar, jag känner att 

jag inte behöver idrotten men jag behöver fortfarande betyget så jag måste fortfarande va med. 

Pappa och mamma har ju fortfarande, alltså dom har ju idrottat själv också. Men min mamma fick 

sluta för hon bröt benet nu. 

Intervjuaren: Jaha, vad är det för något dom har idrottat med? 

Adam: Min pappa har simmat, cyklat typ klättrat i berg allt sånt där, min mamma var ute och gick […] 
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Analys av yttre påverkan 

För att förtydliga det som togs upp i början på detta avsnitt, vill vi påpeka att analysen följer 

nu och den täcker det som vi valt att kalla yttre påverkan. 

Om vi ser till gruppdynamiken uppger de flesta elever som intervjuats att det är ett tillåtande 

klimat i klassen (se mer i Klassen ovan), detta resultat stämmer överens med vad Liukkonen 

(2007) skriver om motberoende och fas 2. De intervjuade uppger att de klarar att hantera 

problem som uppstår både i omklädningsrummet och i idrottshallen själva utan en inblandad 

lärare. Till skillnad från fas 1 där gruppen visar ett beroende av läraren har alltså gruppen 

utvecklats till nästa fas där läraren inte längre har den stora betydelse som tidigare. Dock 

krävs det struktur och regler för att uppgiften ska göras. För att gruppen ska kunna utvecklas 

till nästa fas behövs medbestämmande bland eleverna, exempelvis att de själva får välja 

indelning av lag för att vänskaper ska knytas inom gruppen. Det framgår även i resultatet att 

det finns tydliga roller, några är naturliga ledare och får gruppen att lyssna när de har ordet. 

Gruppen uppvisar därmed tecken på fas 3, det är framförallt gruppledare som utvecklats och 

rollfördelningen i gruppen. Dock saknas gruppens eget ledarskap för att helt nå upp till fas 3. 

Det skiljer sig i utvecklingen för gruppen från klass till klass och skola till skola, dock är 

denna genomgång ovan den som alla grupper har gemensamt. Vissa grupper uppvisar 

tydligare tecken än andra och vissa visar tendenser till en utveckling till nästa fas. Viktigt är 

dock att gruppens utveckling kan utvecklas åt båda hållen, det vill säga att om gruppen är i fas 

3 kan den likväl gå tillbaka till fas 2 som gå vidare till fas 4. Gruppdynamiken är därmed en 

konstant föränderlig process. 

Hermann menar via Foucaults forskning att lärande idag sker utifrån att eleven själv äger sitt 

lärande. Eleverna går även här isär vad gäller eget ansvar, Hermann skriver att ett modernt 

maktmedel för att skapa goda medborgare med allt vad det innebär är att ge eget ansvar, men i 

resultatet kan vi inte hitta några kopplingar som bekräftar denna teori. När man ser på 

kunskap som något som en elev får ifrån sig själv blir det en ansvarsfråga för eleven. Eleven 

ansvarar själv för framgång eller nederlag. Enligt Hermann bör läraren i den moderna skolan 

som talar om lärande inta en närmast terapeutisk roll och ha en god personlig relation till 

eleven (Hermann, 2004) sett till det resultat som kommit fram i intervjuerna tyder det på att 

Hermann har korrekt i denna tolkning, det skiljer sig dock från lärare till lärare, men de flesta 

eleverna menar på att de har ett ansvar för sin egen utbildning även om eleven använder just 

de orden finns innebörden klart där. 
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Den koppling som Brooks & Magnusson (2006) redogör för, att det finns en stark social 

koppling till ens fysiska identitet, fann vi inga belägg för i våra intervjuer. Dock vill vi 

förtydliga att vi inte utesluter att våra informanter kan ha haft en sådan koppling, men då inget 

i empirin styrker det kan vi inte bekräfta resultatet Brooks & Magnusson (2006) visar på. Det 

som vi kan bekräfta är att de elever som inte är aktiva, i vårt fall inte byter om, inte är 

oföränderliga utan några informanter uppvisar tecken på att byta om för deras egen skull.  

Loprinzi & Trost (2009) beskriver sambandet mellan aktiva föräldrar och om deras barn 

därför är aktiva, Loprinzi & Trost (2009) kommer fram till att det inte har någon betydelse 

enbart för hur aktiva föräldrarna är om deras barn är det. Det som hade betydelse var hur 

mycket uppmuntran föräldrarna gav sina barn till att vara fysiskt aktiva. I vårt resultat går det 

inte att fastställa någon koppling mellan föräldrars engagemang och elevernas beteende, de 

flesta föräldrarna framförallt fäderna var eller har varit aktiva och eleverna uppger att de ofta 

motiverar dem till att vara aktiva. Vår empiri visar alltså att det inte finns något samband 

mellan om eleverna byter om till idrotten och deras föräldrars antingen grad av aktivitet eller 

nivå av engagemang och uppmuntran till sina barn. 

Lärarens påverkan har visat sig vara tvetydigt, en del informanter förmedlar att de inte har 

någon påverkan alls medan andra menar motsatsen. Ett exempel som går att koppla till 

Hassmén, m.fl. (2003) är det som förmedlas i en intervju kring idrottslärarens ledarskap. 

Hassmén, m.fl. (2003) menar på att individens självförtroende beror på ledaren eller läraren 

kopplat till vilket förtroende individen har för denne. I en intervju framförde eleven att läraren 

i idrott och hälsa inte tog tag i oförutsedda händelser som uppstår förrän efter lektionens slut. 

Det fanns tydliga önskemål om att läraren i idrott och hälsa skulle visa mer pondus och 

handlingskraft, inte bara när det hände saker utan även när klassen inte gör som de blir 

tillsagda. Alltså var elevens förtroende inte särskilt stort för sin lärare i idrott och hälsa. Dock 

bör tilläggas att intervjuer med andra elever som har samma lärare inte visade på samma 

resultat, analysen tyder alltså på högst individuella upplevelser av lärarens påverkan. 

O’Donovan & Kirk (2007) menar att pedagogerna har ett stort ansvar för att se förbi 

innehållet på lektionerna och skapa en förståelse för vad som är deras ansvar för att få elever 

mer engagerade i ämnet. Det krävs en emancipation från synen på omklädningsrummet som 

en sluss in och ut från lektionerna till en plats där möjligheten för att engagera elever mer i 

idrott och hälsa.  
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Inre påverkan 

Under denna rubrik tas flera personliga åsikter från informanterna upp kopplat till motivation. 

I ordningen Inställning till ämnet, Motivation och Självinsikt. 

Inställning till ämnet 

Alla intervjuer som gjorts med elever börjar med att intervjupersonen får berätta fritt om vad 

han/hon tycker om ämnet idrott och hälsa, intervjuaren tar sig friheten att ställa följdfrågor till 

intervjupersonen för att säkerställa vad denne verkligen menar. Det som väger över bland 

informanterna är att de förmedlar en positiv bild av ämnet idrott och hälsa. Dock har alla 

någon form av kommentar till vad ämnet ska innehålla och inte innehålla, ofta hänvisar de till 

vad just de tycker är roligt och inte roligt. Ett moment som tydligt delar informanterna i två 

läger är bollsporter, ett läger som ser negativt: 

Intervjuaren:  Vad tycker du om ämnet Idrott och Hälsa? 

Klara: Jag tycker det är roligt fast jag tycker det är tråkigt att man bara spelar fotboll hela tiden. 

Och ett läger som ser positivt: 

Intervjuaren: Jag tänkte börja med att fråga vad du tycker om ämnet idrott och hälsa? 

Robin: Jag tycker det är bra … att röra på sig och inte bara sitta på lektionerna och sånt, så det är rätt 

skönt med idrott och springa och så. 

Intervjuaren: Är det något speciellt som du tycker är intressant, eller? 

Robin: Något specifikt? 

Intervjuaren: Ja, precis. 

Robin: Allt, men bollsporter är nog roligast. 

Motivation 

I intervjuerna tar majoriteten av eleverna inte upp betyget eller omdömet som orsak till att 

byta om och delta i undervisningen. Men det finns elever som påpekar att betyget är viktigt 

för dem och en elev uppger att det är endast betyget som gör att han byter om och deltar på 

lektionerna:  

Adam: För att enligt mig är det bara för att jag ska få mitt betyg, och jag måste ha betyget för att jag ska 

kunna komma in på vilken skola jag vill. 
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Förutom betyget uppgavs andra motivationskällor till att byta om till idrottslektionerna det var 

framförallt hälsoaspekter, nedan följer två citat från elever som tydliggör detta: 

Oscar: Å få röra på sig överhuvudtaget, liksom hade man inte rört på sig hade man blivit världens största 

berg. 

--- 

Robin: Ja jag tror jag förstår. … till exempel i teorin så ska man lära sig att äta rätt och sova vid rätt tid 

vilket kan vara viktigt i framtiden. Om man ska jobba så ska man inte vara trött, men samma sak i 

skolan. Att man ska lägga sig i tid och äta rätt så mår man bra. 

Självinsikt 

En del av de intervjuade uppger sig själv som orsaken till att de inte byter om. Detta fenomen 

yttrar sig på olika sätt hos de olika informanterna. Några uppger att bättre planering hade 

hjälpt till att byta om oftare: 

Marcus: Det är nog mer på att jag ska tänka, alltså just denna da´n så planerar man dagen innan, ’Vad är 

det nästa dag, aha’, då tänker då packar jag ner det, lägger det där så att man är ready. 

Det framgår genom empirin att flertalet elever medger att de inte orkar byta om. Det framgår 

även att konditionskrävande moment ökar frånvaron bland eleverna. Genom en informant 

framgår det att andra elever i klassen väljer att glömma kläder fast det är orken som är 

egentliga orsaken: 

Robin: /…/ det är inte så många som är med på lektionerna för att dom inte pallar, men så säger dom att 

dom glömt kläder fast dom egentligen inte pallar. Så ja, det är mycket roligare för dom som är 

med på lektionerna att det är mycket folk. För då gör det hela lektionen roligt. 

Analys av inre påverkan 

Som rubriken beskriver är denna analys kopplad till det resultat som vi precis gått igenom.  

Det visar sig tydligt i resultatet att motivation, självinsikt och inställning till ämnet väger tungt 

när vi ser till hur ofta eleverna byter om till idrotten. Av de intervjuer som gjorts att döma har 

de flesta informanterna beskrivit med egna ord ämnet idrott och hälsa som något positivt, och 

fysisk aktivitet är något som är bra för hälsan, både själva kroppsövningarna och att de lär sig 

om kost och näring. Detta går hand i hand med den Nationella utvärderingen från 2003 som 

visar att 85 % av eleverna är intresserade av ämnet.  
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I resultatet framgår också att somliga elever väljer att inte ta med kläder när de vet att det 

kommer bli ansträngande lektioner, den egentliga orsaken, säger en elev, är att man inte orkar 

anstränga sig på lektionerna. Många av orsakerna ligger gemensamt ganska nära kopplat till 

självförtroendet. Hassmén skriver:  

Socialt stöd, genom exempelvis utvärderande feedback från tränare, föräldrar, 

vänner och andra i omgivningen, är betydelsefullt för barns upplevelse av 

kompetens (Hassmén, m.fl. 2003, s.131).     

Även motivation kommer in i bilden när eleven uttrycker att den inte orkar, Weinberg och 

Gould (2007) menar på att det gäller att förstå sig på både personen och situationen för att 

kunna förstå motivation, dessa olika faktorer att ta hänsyn till gör att analysen blir svårare för 

vilken som är den avgörande om det finns någon sådan. Oavsett påverkas motivationen av ett 

flertal faktorer, figur 1 visar grafiskt hur dessa står i relation till varandra. Tydligt i resultatet 

är att de personliga faktorerna mest påverkar motivationen. Det som också framkom i 

resultatet är att de situationer som påverkar motivationen så som ledarskapsstilen från läraren 

och hur lokalerna för idrotten ser ut hade stor betydelse för om eleverna byter om eller inte.  

Hermann är inne på samma spår när han tolkar Foucaults maktperspektiv, han menar på att 

läraren i modern pedagogik hjälper eleven att själv lära sig. Läraren är en hermeneutiker som 

tolkar elevens olika signaler och agerar terapeutiskt och coachande efter de signaler läraren 

får (Gytz Olesen & Møller Pedersen, 2004). Vi får inte glömma beskrivningen av motivation 

som en drivkraft för att kunna prestera, när prestationen försämras brister motivationen och 

cirkeln är sluten. Flera elever visar på tydliga kopplingar till det som precis nämnts när de 

påpekar sin brist på motivation. Vad vi tror är en orsak till bristande motivation tar vi upp i 

diskussionsdelen senare. Hassmén m.fl. (2003) beskriver motivationen på ett sätt som 

bekräftar det vi precis gått igenom: ”/…/ en dynamisk process och en interaktion mellan 

individens egenskaper, färdigheter, upplevelser, förväntningar och värderingar av individen 

själv och av situationen” (Hassmén m.fl., 2003 s.165).   
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Lärarnas perspektiv 

Nedan följer resultatet av våra lärarintervjuer, samt en analys av resultatet. 

Skolornas och lärarnas policy 

Lärarna på skolorna vi varit på uppger olika svar på huruvida skolan har en policy kring 

oombytta elever eller inte. Lärarna som jobbar på samma skola har också olika uppfattningar 

om huruvida de har någon gemensam policy eller inte. Detta fenomen visar sig på båda 

skolorna. 

Ena läraren på ena skolan säger följande: 

Intervjuaren: [Ehm] Först och främst då har skolan någon gemensam policy kring elever som inte är ombytta, 

finns det nån form av regler eller så eller är det mer upp till varje lärare? 

David: Ja skolan i alla fall högstadiet har vi den regeln är du inte ombytt så är du med ändå eller så får 

du låna kläder så de finns inget skäl att inte vara med för att jag har glömt kläder. 

Andra läraren på samma skola säger: 

Intervjuaren: [Ehm] Vad har skolan för policy kring elever som inte byter om generellt, om det finns några 

regler ni satt upp på skolan?  

Gösta: Nej, det har vi inte. Utan det är upp till oss idrottslärare om det inte innebär att de inte når upp till 

ett betyg på grund av att de aldrig är ombytta. De kan ju hända nån som inte har med sig kläder 

nån gång. 

En lärare menar att den andra skolans policy borde bli mer tydlig och säger följande: 

Intervjuaren: [Ehm] Vad har skolan för policy kring elever som inte byter om? Finns det någon sån? 

Bengt:  Policyn [eh] är väl inte såhär, [eh] den, den finns ju där från skolans sida men den kanske kan bli 

tydligare gentemot föräldrar i inledningsskedet, när man s.a.s. börjar skolan kan jag väl tycka. 

Intervjuaren: Mm. 

Bengt:  Att vi kan bli bättre på att för att, problemet är i och för sig också där att om man tar det i 

inledningsskedet, att alla nickar, föräldrar och så. För att man är mest intresserad av att komma 

in på skolan och då skriver man i princip på allt. 

Lärarnas egen policy 

Lärarna drar på denna fråga åt lite olika håll, en lärare betonar framförallt föräldrar och 

mentorskontakt: 
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Bengt: Ja, min policy är ju… först och främst så, så händer det, får man ju kanske räkna med att folk 

glömmer kläder och det är väl först när man s.a.s. börjar se en trend eller s.a.s. känner att den här 

eleven kanske inte … [eh] det känns inte helt som att elevens kanske lappar eller ursäkter inte 

kanske stämmer riktigt. Och då är min policy att vänder mig till, vi har ju mentorer på skolan, då 

vänder jag mig först och främst till mentorn och menar att närvaron är dålig. Mentorn eller jag 

då, eller båda två hör sedan av oss till föräldrarna och säger att såhär ser läget ut nu. Och det 

försöker man göra så, i så god tid som möjligt. Och då tittar man på, då för vi in, jag kollar av hur 

många procent dom har varit på idrottslektionerna. Och jag tycker när man har börjat landa där 

emot … 50-60% borta, då börjar det bli rätt så, så akut. Så vida inte man har haft en 

långtidsskada och har läkarintyg och så. Men man försöker ju vara ute i så god tid som möjligt 

där och få föräldrarna att pusha dom och det funkar oftast tycker jag. [Eh]Sen gäller det på nått 

sätt att prata med eleven också och förklara att det är viktigt att de är med och pratar betygen och 

varför, att idrotten inte bara är betyg utan att det är ju viktigt för dom att hålla igång. Och ofta är 

ju dom eleverna som inte är där, dom som behöver det mest… Så det är väl … min policy. Skolans 

och min [eh] policy vad gäller kläder och ombyte stämmer väl överrens. 

En annan lärare betonar vikten av relationen till eleven från början: 

Intervjuaren:  Har du nån personlig policy då som kanske skiljer sig lite från skolans policy när det gäller 

oombytta elever? 

David: Jag försöker asså starten när jag träffar en elev är viktig att jag poängterar att jag tycker det är 

viktigt att man är med. Vi kör till exempel inte med lappar och sånt där utan då har man ett samtal 

med eleven snarare och försöker reda ut de här och så. Sen kan det ju va att man inte vill byta om 

där de andra byter om och de är ju lätt att lösa genom att låta han eller hon byta om nån 

annanstans och då är ju de problemet ur världen. Man försöker liksom komma vad är det som gör 

att eleven inte är med va. Ofta kan jag då visa mina anteckningar och säga att du har varit borta 

så och så många gånger. 

En tredje lärare pratar mycket om vikten av att alltid försöka få de oombytta att göra 

någonting: 

Intervjuaren: Du personligen som idrottslärare vad har du då för policy kring elever som är oombytta och så? 

Gösta: Tja, om de har väldigt goda skäl och är skadade, väldigt förkylda eller körtelfeber, 

läkarordination o.s.v. behöver man inte vara med men man försöker ju. kanske en promenad eller 

nåt, helst ska de ju inte bara sitta. De är de värsta som finns om de bara sitter, om de inte finns nåt 

de kan hjälpa till med t.ex. räkna poäng eller så. De behöver ju inte vara aktiva men helst ska de 

inte bara sitta då de stör dem andra väldigt mycket. Sen är det ju så med hellre va med och inte 

jobba hårt än att inte vara med alls, de kan ju en del reagera mot med men de är svårt de där.. 
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Betygssyn i relation till oombytta elever 

Lärarnas svar på hur det faktum att man är oombytt påverkar betyget skiljer sig också en del. 

Lärarna på ena skolan är överrens om att vara oombytt indirekt påverkar betyget, ett exempel 

på detta är när en lärare säger: 

Intervjuaren: Ja, precis. Det va, hur stor vikt lägger ni vid att man är ombytt när ni sätter betyget? Det är så vi 

har tänkt. 

Yngve:  Ja. Alltså det, det påverkar ju indirekt, det gör det ju, påverkar betyget. Och är dom inte med får vi 

ju se mindre av vad dom kan… [ehm] så enkelt är det. Ofta, där är ju vissa som sätter det i system, 

dock är dom inte jättemånga. Men det är oftast samma som kommer med lappar eller glömmer 

kläder. Och det är väldigt sällan dom ligger inne med MVG till sist. Det har jag svårt och se hur 

det hänger ihop. För dom måste ju vara med och visa upp vad dom kan så att säga. Och det kan 

man inte göra oombytt, jag kan inte betygsätta en promenad på 30 minuter. Det blir svårt. […] 

Nä, så det är A och O skulle jag vilja säga, och va med om man vill ha bra betyg. [Ehm]… 

På den andra skolan är lärarna överens om att de går att få godkänt även om man frekvent är 

oombytt. Ena läraren säger följande: 

Intervjuaren:  Ja visst är det. Hur ser du på betyg kontra att vara oombytt. Kan man t.ex. bli godkänd även om 

man inte är ombytt? 

Gösta: Ja de kan man ju bli men man kommer ju inte kunna va med på allt man kan inte springa slingan 

utan att bli svettig det är svårt det där men visst kan man få ett G. Men du kan inte få VG och 

MVG. Du är ju inte särskilt intresserad om du inte ens har med dig gympakläder. De finns ju 

elever som lånar kläder här som inte har några gympakläder där de inte funkar hemma. Då kan 

de till och med vara så att vi tvättar dem här. 

Orsaker till att inte byta om som lärarna tror finns 

Några lärare är inne på prestationen och kraven att prestera och att det syns tydligt om man är 

dålig på något på idrottslektionerna. Några lärare fokuserar på omklädningsrumssituationen 

som största anledningen till att vissa elever inte byter om. Ett axplock av citat för att 

åskådliggöra intervjusvaren: 

Intervjuaren: Ok. Tänkbara orsaker till att dem inte är med då, vad tror du de beror på? 

David: Jag tror att dem tycker det krävs mycket att idrotten är prestationsinriktad. Man ska prestera de 

och de, de förstår inte att utgå från dina egna förutsättningar De kan ju faktiskt vara elever som 

bara är med litegrand som är ett väldigt stort framsteg, så kan man kanske döma eller börja hålla 

reda på resultat nåt sätt vara lite delaktig som vi kan öka sen. Sen kan det ju ibland vara lite 
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rädsla, jag kan inte, tänk om jag får en boll i huvudet. Det är ju då upp till mig att ordna lektionen 

så att de inte är rädda.  

--- 

Intervjuaren:  Orsaker till att inte byta om då? Vad tror du är elevernas egentliga orsaker till att dem inte byter 

om? Alltså inte huruvida de deltar eller inte utan om de byter om? 

Gösta: För det är jobbigt i omklädningsrummet de är många som tycker de. De är jättemånga eller inte 

jättemånga som tycker de, dem tittar på varandra. De blir uttittade. 

Intervjuaren: Asså du tror omklädningsrummet de är den situationen? 

Gösta: Ja de är de framförallt för tjejer de är jättekänsliga. 

--- 

Intervjuaren: Tänkte på det att dom inte byter om, [ehm] va tror du kan ha för, vad tror du påverkar till att dom 

inte byter om? 

Yngve:  Tänker du på duschning och så efter lektionen? 

Intervjuaren: Ja, själva omklädningsrummet och situationen där. 

Yngve:  Ja, det tror jag säkert, att det skulle kunna vara en faktor där. [Eh] ja, det vet man ju själv hur det 

var, från när man själv gick i skolan. Det va alltid några som inte ville byta om. Så jag tror 

absolut att, och det hänger väl kvar skulle jag kunna tro. Att [eh] dom är kanske lite blyga och 

rädda för att någon ska fälla en kommentar om hur dom ser ut. Tror kanske att det är lite 

vanligare bland tjejer, kanske inte att dom fäller kommentarer om varandras kroppar men att dom 

är lite mer måna om att ingen ska se kan jag tänka mig. Nu är det svårt att veta, för nu är man ju 

inte inne i deras omklädningsrum men man hör ju lite så att säga. 

Lärarnas svar på hur man skall få de oombytta eleverna att byta om 

Även här går svaren lite isär och lärarna har olika metoder för att möta de oombytta eleverna. 

Föräldrakontakt finns genomgående i svaren såsom elevrelation och samtal. En lärare uppger 

det som väldigt svårt att komma tillrätta med problematiken kring oombytta elever. Ett antal 

intressanta citat följer: 

Intervjuaren: Okej följdfråga blir ju då hur du tror man ska förändra för att oombytta elever ska börja byta om? 

Gösta: De finns ju en del som inte har kläder. Då får de låna kläder. Annars får man ju puffa på dem, 

föräldrakontakter de kan ju vara problem där med att föräldrarna inte bryr sig och att man har de 

sättet att äsch idrott är inte så viktigt. 

--- 
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Intervjuaren:  Okej, Hur kan ni som lärare i idrott och hälsa få fler elever att byta om oftare. Vad har du för 

strategier rent praktiskt? Hur får du dom att vara med oftare? Du nämnde tidigare att du tar 

kontakt med mentorn när närvaron börjar bli för hög. 

Bengt: Ja, oftast är det ju så att man vill komma till botten med vad det är, det är ju steg ett. Att inte bara 

tjata på eleverna att ’Nu tar du med imorgon’. Är du relativt säker på att här är någonting annat 

här så gäller det ju att ta reda på vad det är. 

--- 

Intervjuaren: Följdfråga då är de ditt ansvar eller elevens ansvar att de skall börja byta om, och har du nån idé 

om hur man skall kunna få eleverna mer ombytta? 

Gösta: Nej tyvärr det är de stora problemet i idrotten. De är ungefär som att komma utan penna och 

material det är ungefär samma. Det är jättesvårt de är ju samtidigt när de går på högstadiet också 

viktigt att man visar och påminner hemifrån. Det bör ju vara uppfostran tidigt för de har ju haft 

gympa hela skoltiden. Så dem ska kunna klara den biten. 

Lärarnas syn på medbestämmande och elevdemokrati 

Lärarna uppger samtliga att de försöker lyssna på eleverna och flera säger att de gör 

grovplaneringen och låter sedan eleverna ha invändningar, något som stämmer överens med 

Hermann (Gytz Olesen & Møller Pedersen, 2004) som menar på att dagens moderna 

pedagogik handlar om att eleven själv äger sitt lärande och har mycket eget ansvar för att lära 

sig.. En lärare uppger att det är bra att bestämma mycket i början och sen låta eleverna få vara 

med mer och bestämma efterhand. 

Föräldrarnas påverkan på deras barn  

Lärarna är alla överrens om att föräldrarna har stor påverkan på deras barn. Det kan 

förtydligas att de flesta lärarna antydde att en dialog mellan föräldrarna och deras barn samt 

läraren, ofta kunde lösa problemet med att man var oombytt på idrotten. Detta kunde ofta röra 

sig om ett telefonsamtal. 

Lärarnas syn på ansvaret för att elever ska byta om 

Här drar återigen lärarna lite åt olika håll, några ser sin egen roll som lärare i centrum och att 

de har ansvaret för att eleverna byter om. Merparten av lärarna anser dock att det största 

ansvaret ligger på eleven själv att de skall komma ombytta till lektionerna. Åter igen kan vi 

koppla till Hermann (Gytz Olesen & Møller Pedersen, 2004) och att eleven själv äger sitt 

lärande och har det yttersta ansvar för sin utbildning. I den moderna skolan fungerar läraren 

mer som en handledare för att få eleven att hitta ”rätt väg” till sitt eget lärande.  
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Analys av lärarintervjuerna 

Lärarna verkar inte ha någon tydlig gemensam policy på någon av skolorna utan det verkar 

mer vara upp till läraren i idrott och hälsa själv. Man kan utläsa en skillnad mellan de två 

skolorna då den ena skolan tillåter oombytta elever att delta aktivt i idrotten. Medan den andra 

skolan mer verkar se ombytet som en förutsättning för att man ska kunna delta på idrott och 

hälsa lektionerna. Detta påverkar givetvis hela synen på och situationen för de oombytta 

eleverna.  

När det gäller lärarnas syn på betyget i relation till att man är oombytt går intervjusvaren isär. 

Ena skolans lärare verkar mer öppna för att elever kan få godkänt trots att de är frekvent 

oombytta. Detta hör ihop med det tidigare nämnda att de på den skolan tillåter eleverna att 

delta på lektionerna i idrott och hälsa trots att de inte byter om. 

Lärarna ser olika anledningar till att eleverna inte är ombytta, ungefär hälften av lärarna 

menar att omklädningssituationen påverkar mest och att man inte vill byta om med andra. 

Detta stämmer väl överrens med en undersökning från år 2002 som är en del i Nationella 

Utvärderingen år 2003 av ämnet idrott och hälsa. I den undersökningen angavs av eleverna att 

den högst bidragande faktorn till att man inte deltog i idrottsundervisningen var att man inte 

gillade att byta om med andra. Lärarna i våra intervjuer menar också att flickor är mer 

känsliga för ombytessituationen än vad killar är, detta stämmer också överrens med tidigare 

nämnda undersökning då flickorna var något mer representerade under svaret att man inte 

gillade byta om med andra (Nationella utvärderingen 2003 s. 33). 

De flesta lärarna uttrycker någon form av samtal och relation till eleven som en viktig faktor 

för att få dem att börja byta om. Detta styrker Hermanns tolkning av Foucaults 

maktperspektiv där Hermann menar att dagens lärare bör fungera mer som terapeuter och ha 

en personlig relation till eleven. Annars faller den moderna pedagogiska tanken med lärande i 

fokus och det perspektiv där man menar på att eleven själv äger förmågan till lärande (Gytz 

Olesen & Møller Pedersen, 2004). 

En artikel beskriver det faktum att omklädningsrummets del i ickedeltagandet på lektionerna i 

idrott och hälsa inte har utforskats särskilt mycket. De menar att situationen har förändrats 

väldigt lite i omklädningsrummet över tid och att pedagoger bör få upp ögonen för situationen 

(O’Donovan & Kirk, 2007). Det som belyses mest är klassrumskulturen, det är då främst 

omklädningsrummet som författaren är ute efter. De ritualer och rutiner som finns i 
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omklädningsrummet verkar inte de lärare vi intervjuat vara medvetna om, troligtvis kan detta 

bero på att ingen av lärarna som intervjuats vistas i omklädningsrummet med eleverna så ofta. 

En artikel från Storbritannien visar på att strukturen runt själva lektionerna har inverkan på 

om elever byter om och deltar, inte bara innehållet på lektionerna. Artikeln lyfter också fram 

de sociala fenomen som är starkt knutna till fysisk aktivitet inte minst omklädningssituationen 

(Brooks & Magnusson, 2006). Någon lärare nämner att man kan låta elever byta om enskilt 

om de uttrycker en önskan om det, samt att de som inte har kläder kan få låna, annars finns 

det lite organisatoriskt och lokalmässigt som lärarna i vår undersökning ser skulle kunna få 

fler elever att börja byta om oftare. 

Lärarna i våra intervjuer menar genomgående på att föräldrarna i hög grad kan påverka deras 

barn i den ena eller andra riktningen. En amerikansk undersökning som vi tidigare tagit upp 

visar på att föräldrar som stöttar och ger sina barn möjlighet till fysisk aktivitet gör att barnen 

blir mer aktiva. Dock påverkar inte det faktum att föräldrarna idrottar barnen till att idrotta i 

direkt bemärkelse (Loprinzi & Trost, 2009). Någon studie på hur föräldrar påverkar deras 

barn att vara ombytta på idrotten har vi inte funnit. Men man kan tänka sig att barnen som 

idrottar i skolan följer samma mönster som barn som idrottar på fritiden gör. 

http://discover-decouvrir.cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/dcvr/ctrl?action=dsere&index=au&req=%22Loprinzi%2C%20Paul%20D.%22
http://discover-decouvrir.cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/dcvr/ctrl?action=dsere&index=au&req=%22Trost%2C%20Stewart%20G.%22
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Diskussion 

När vi först presenterade vad vår uppsats skulle behandla kändes det som ett ämne som låg 

väldigt nära verkligheten och mycket riktigt fick vi höra från flera håll att det skulle bli 

intressant att läsa vad vi kommit fram till när vi blev klara. Svårigheten som vi känt av när vi 

skulle börja samla in empirin var att det kräver rejält med avsatt tid för att få in samtycket från 

föräldrarna om att intervjua eleverna. Då de etiska råden var viktiga för oss att följa blev 

antalet informanter inte vad vi hoppats på, dock kunde vi ändå dra många paralleller mellan 

skolorna och eleverna. Dessutom, som nämnts tidigare, ville vi även ge lärarna en chans att 

göra sig hörda, detta är något som vi saknat när vi gått igenom tidigare uppsatser från 

lärarstudenter. 

Vi valde att presentera vår empiri på ett sätt som vi tyckte gjorde det lättare för läsaren att 

följa. Vi började med att gå igenom den del som vi valt att kalla yttre påverkan. Resultatet i 

det avsnittet visade på att flera av informanterna uppgav att de inte bytte om på grund av 

omklädningsrummet. Om detta är den egentliga orsaken eller inte går inte att fastställa, dock 

är det bekymmersamt att eleverna har en positiv inställning till ämnet och ändå inte byter om 

och deltar. Det framgick tydligt att de flesta tycker att deras respektive klass har ett tillåtande 

klimat i omklädningsrummet, men några klasser har tendenser att bete sig annorlunda i 

klassrummen.  

I den andra delen av resultatet tar vi upp inre påverkan, här framgår att de allra flesta har en 

positiv syn på idrott och hälsa ämnet, vilket gör det möjligt att bearbeta orsakerna till att de 

inte byter om då det är tydligt att de vill vara med. För vissa är det bristande motivation som 

bidrar till att de inte byter om, detta är något som varje lärare måste beakta. Motivation är 

något som är dynamiskt och föränderligt, därför gäller det att få eleverna att berätta om det är 

något som gör att motivationen brister. För brister motivationen brister prestationen. I 

analysen av inre påverkan nämnde vi att i denna del av uppsatsen kommer vi ta upp vad vi 

tror orsaken till bristande motivation är, och det som vi tror orsaken kan vara är att de inte 

känner sig bekväma med vissa moment på idrotten, och därmed finns det en risk att det 

momentet som de inte behärskar kommer på en lektion och den risken vill de inte utsätta sig 

för, därför brister motivationen. Några av de elever som intervjuats har själva kommit till 

insikt gällande deras oombyte till idrott och hälsa. De använder sig själva som främsta orsak 

till att de inte byter om och vet att de måste ändra på sitt beteende vilket är ett stort steg i rätt 

riktning, det kan även tillägga att de elever som kommit till störst insikt har varit yngst bland 
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informanterna, det vill säga har fortfarande inte fått betyg i ämnet och har fortfarande tid på 

sig att ändra på sitt beteende. 

I det stora hela fanns det ganska många likhetstecken mellan elevernas och lärarnas svar på 

orsaker till att man inte bytte om. Det finns inga större skillnader mellan eleverna och lärarnas 

svar att dra några längre slutsatser av.  

Vilka orsakerna är till att inte byta om anser vi funnit en del av svaren på, dock vill vi 

förtydliga att svaren som informanterna lämnat kan ha mer underbyggt än vad vi fått fram 

genom våra intervjuer. Förändringar till att ändra på beteendet finner vi är upp till eleven 

själv, men lärarna vi intervjuat har visat tydliga tecken på att försöka hjälpa till på traven. Det 

vi framförallt vill presentera är att läraren lyssnar på eleverna, allt som ofta har läraren i idrott 

och hälsa en närmre relation till eleverna än lärare i andra ämnen och kan läsa mellan raderna 

om något inte stämmer. Därför gäller det för läraren att vara lyhörd på vad eleverna säger och 

”inte säger”. 

Metoddiskussion 

Vi avsåg aldrig att kunna generalisera, snarare ville vi för vår eget intresse veta vilka olika 

anledningar det fanns till att inte byta om på idrotten och dessa har vi fått fram.  

Intervjuerna är gjorda på vars ett håll, dock har vi skickat både transkriberingar och 

ljudupptagningar till varandra för att lyssna genom. Frågorna som vi använde oss av testade vi 

på vars en elev, en så kallad pilotstudie, för att säkerställa att formuleringarna var bra och att 

inga missförstånd skulle uppkomma. Intervjuerna följde samma struktur oavsett vem som 

intervjuade, detta för att få en hög tillförlitlighet. Dock går de aldrig att göra exakt likadana 

intervjuer då vi som skriver arbetet är två olika personer. Dock såg vi det som en fördel då vi 

mötte eleverna i intervjuerna med våra olika personligheter på olika sätt. Frågorna anser vi 

täcka de områden som vi hade för avsikt att undersöka, dessutom framkom flera andra orsaker 

än de vi ställt frågor kring under intervjuerna.  

Genom att gå igenom närvaron för varje klass kunde vi se vilka som hade hög frånvaro på 

lektionerna, även om vi inte ville undersöka frånvaron var det anledningarna till att de inte är 

med på idrotten som var av intresse. Lärarna antecknade om eleverna glömt kläder, var sena 

till lektionen, hade lapp hemifrån och så vidare. Vi ville nå dessa elever för att kunna göra 

intervjuer. Och då dessa är en bråkdel av klasserna var det inte nämnvärt många elever att 

välja ibland, dessutom skulle samtycke hemifrån finnas för att intervjun skulle kunna 
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genomföras. Litteraturen vi valt täcker de flesta områden som kan vara orsaker till att inte 

byta om och detta medför en god validitet.  

Fortsatt forskning 

Önskvärt från vår sida hade varit om tid och pengar hade funnits för att göra en större studie 

som täcker fler elever och fler städer, vi har haft för avsikt att få något större bredd än tidigare 

uppsatser i ämnet haft då vi valt att hämta empirin från två olika städer i Sverige. Dock går det 

inte att göra de generaliseringar som en studie av större magnitud hade kunnat presentera. 

Förutom en mer omfattande studie hade vi även sett en idé- eller tipsbank för hur man kan 

tackla denna problematik, även om det inte finns någon allsidig lösning tror vi det finns 

konkreta verktyg för handling. 
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Intervjun börjar med att intervjuaren ställer några lättbesvarade 

frågor för att få informanten ”varm i kläderna". I marginalen finns 

frågor som är till för intervjuaren att ta till om intervjun skulle 

låsa sig 

Bilaga 1 

Intervjuguide till elevintervjun 

 

 

 

 

 

1. Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hur kommer det sig att du sällan byter om på idrotten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följdfråga kan vara lämpligt här. 

Ex. Vad får dig att säga så? 

Inget betyg om du inte byter om 

till lektionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Få bekräftat elevens svar genom 

att upprepa vad han/hon säger. 

 

Tänk på följdfrågor här beroende 

på vilka svar som eleven uppger. 

 

 Omklädningsrummet 

Kompisarnas beteende i 

omklädningsrummet. 

 

 Lärarens betydelse 

 

 Klassen 

Klassens gruppdynamik. 

 

 



 

 

 

3. Vad har idrott/motion för roll hemma hos din familj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vad behöver förändras för att du ska byta om på idrotten 

oftare?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Föräldrars utbildning och 

inställning till ämnet IDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omklädningsrummets 

utseende 

 Lärarens närvaro i 

omklädningsrummet 

Läraren förändra något för 

att du ska vara med oftare? 

 Annat innehåll i ämnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Varför är det viktigt att du 

ska vara med på 

lektionerna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lär du dig något på 

lektionerna? 

 

Hur mycket av undervisningen/andra elever/läraren kan du 

påverka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vilka möjligheter och hinder menar du finns i ämnet 

Idrott och hälsa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide till lärarintervju 

 

 

1. Vad har skolan för policy kring elever som inte byter om till 

lektionerna? 

 

 

 

 

 

 

2. Vad har du för policy kring elever som inte byter om till 

lektionerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hur kan du som lärare i idrott och hälsa få de oombytta eleverna 

att börja byta om oftare?  

 

 

Lärarens betydelse för att 

eleverna inte är ombytta 

 

 

 

 Delta oombytt? 

 Betyg kontra oombytt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får du bestämma helt själv? 

 

Påverkar skolan din policy?  

 

Tänkbara orsaker till icke 

deltagande. 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier 

Ansvaret på dig och/eller 

eleven? 

Maktperspektivet 

Medbestämmande för eleverna 

 

Intervjun börjar med att intervjuare och informant samtalar om 

alldagliga ting som vädret osv. Detta för att avdramatisera 

situationen och på så sätt få mer spontana svar under intervjun. 



 

 

 

 

Bilaga 3 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Halmstad. Vi skall skriva en uppsats 

om ämnet Idrott och Hälsa. Därför ber vi om tillstånd till att låta er son/dotter 

medverka i vår undersökning genom att bli intervjuad. Personer som medverkar 

kommer vara anonyma. Dokumenten vill vi ha in senast den 12 Mars. Vänligen 

respektera denna tid då vi är beroende av Ert godkännande. För ytterligare 

information kontakta gärna oss på telefon: 

André Mattsson  Fredrik Rosqvist 

0763-376079 0768-707492 

  

Härmed godkänner jag att mitt barn _________________________________ 

får bli intervjuad av André eller Fredrik under skoltid vårterminen 2010. 

 

Underskrift: ________________________________________ 

Namnförtydligande: __________________________________ 

Datum: ____________________ 

Med varma hälsningar  

André och Fredrik   


