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Abstract 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det att man skall ha ett grundläggande 

hälsoperspektiv som utvecklar eleven på ett fysiskt, psykiskt och socialt plan. Elevens syn på 

ämnet idrott och hälsa får stor betydelse både i de yngre åldrarna men även i senare skeenden 

i livet.1
  

Studier visar att fysisk rörelse främjar så väl läs- och skrivinlärning som rumsuppfattning och 

motorisk färdighet. Elever som inte är fysiskt aktiva riskerar utanförskap då de väljer att inte 

delta i idrottsundervisningen. Orsaker bakom detta problem kan exempelvis vara rädsla för att 

misslyckas inför sina kamrater eller rädslan för att vara sämre än de övriga. Vårt syfte med 

undersökningen har varit att finna orsaker till varför elever väljer att inte delta i 

idrottsundervisningen och frågeställningarna vi använt oss av är: Varför väljer elever att inte 

delta i idrottsundervisningen och hur ser dessa elever på idrottsämnet? 

I vår kvalitativa studie, med åtta informanter, har det uppdagats två stora anledningar till 

varför eleverna inte deltar; dålig självkänsla samt bristande motivation. Dålig självkänsla kan 

visa sig i olika former så som rädsla för att göra bort sig och inte vilja byta om tillsammans 

med andra, medan bristande motivation kan uttryckas genom att inte få bestämma 

lektionsinnehållet samt att läraren ger eleverna för lätta uppgifter. 

 

Nyckelord: idrott och hälsa, habitus, KASAM, undervisning, dålig självkänsla. 
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1. Inledning 

Vårt samhälle i Sverige har förändrats och fler barn sitter stilla allt längre, vilket har medfört 

att så kallad spontanidrott bland barn och ungdomar har minskat och istället tillbringas 

fritiden framför tv:n och datorn. I skolans timplan, som rektorerna utformar, prioriteras de 

teoretiska ämnena framför idrotten, vilket förstärker barnens inaktivitet än mer och näst efter 

Irland är Sverige det land i Europa som har minst idrott på skolschemat.
2
 

Vi har under våra VFU-perioder observerat att klassrumsmiljön ofta präglas av hög ljudnivå 

samt ett stressat och oroligt klimat, dessutom har vi uppmärksammat att ett antal elever väljer 

att inte delta i idrottsundervisningen. För att elever skall orka med skolan och utvecklas i rätt 

riktning behöver de vara fysiskt aktiva. Bunkefloprojektet, en studie gjord i Malmö, visar på 

att de elever som får röra på sig mycket också klarar de teoretiska ämnena bättre. Det är 

framför allt rums- och taluppfattningen i matematiken samt läs- och skrivförmågan som 

gynnas av fysisk aktivitet. I studien fick utvalda klasser ha idrott varje dag samtidigt som 

andra klasser hade normal idrottsundervisning, i detta fall två gånger i veckan. Studien visade 

stora skillnader på studieresultaten där eleverna med idrott varje dag förbättrade sina 

skolprestationer mer än de elever som haft två idrottslektioner i veckan.
3
  

I läroplanens karaktär och uppbyggnad kan man bland annat finna argument för att idrott och 

hälsa är viktigt då ämnet utvecklar eleven både fysiskt, psykiskt och socialt:  

Att utveckla allsidiga rörelseaktivteter är centralt i ämnet och en allsidig 

rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil.
4
  

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna 

kroppen fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet 

och friluftsliv kan bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa.
5
 

I en studie kallad NU03 visar det sig att 85 procent av eleverna är fysiskt eller mycket fysiskt 

aktiva under idrottslektionerna. Det finns dock en liten grupp elever, cirka sju procent, som 

uppger att de sällan eller aldrig deltar i idrottsundervisningen. Studien visar att intresset för 

idrott och hälsa är stort bland eleverna och jämfört med övriga ämnen i grundskolan anses det 

                                                             
2   von Brömssen, C. Rörelseglädje i klassrummet; tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- och    

    mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen, 2004: 5-6 
3   Ericsson, I. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3. 2003:    

     passim 
4
   www.skolverket.se 2010-03-14 

5   www.skolverket.se 2010-03-14 
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vara bland de mer intressanta. Det finns dock en grupp elever på cirka tio till femton procent 

som inte har positiva attityder till ämnet. En del av dessa elever menar att de utvecklas i 

negativ riktning om de deltar i idrottsundervisningen och ett par procent av eleverna uppger 

att de aldrig deltar i undervisningen, samtidigt som fyra procent sällan är med.
6
 

Problematiken kring de elever som inte deltar i idrottsundervisningen är ett dilemma och det 

är viktigt att som lärare komma till insikt om vilka bakgrundsfaktorer som detta beteende 

baseras på. Med vår undersökning vill vi utifrån begreppen habitus och KASAM bidra till en 

förståelse till varför vissa elever inte deltar i idrottsundervisningen. Pierre Bourdieus 

habitusbegrepp syftar till att individen formas av sin omgivning och påverkas av uppväxtmiljö 

och erfarenheter. Vi kommer därför att försöka analysera våra informanters bakgrund och 

utifrån deras uppväxtmiljö undersöka om det finns kopplingar till varför de väljer att inte delta 

i idrottsundervisningen. KASAM står för en känsla av sammanhang och är utvecklat av Aaron 

Antonowsky. Vi vill även se om känsla av sammanhang bidrar till att eleverna, i lägre 

utsträckning, deltar i ämnet idrott och hälsa och om utanförskap kan vara en bidragande faktor 

till detta. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle finns en mindre naturlig rörelse bland barn, ungdomar och vuxna jämfört 

med ett antal år tillbaka. De senaste fem till tio åren har det skett en samhällelig förändring 

vilken har medfört en allt mer stillasittande kultur.
 
Studier visar att hälsan försämras av ett 

inaktivt leverne och som en konsekvens av detta blir den motoriska utvecklingen lidande hos 

de yngre barnen.
7
  

Effekterna av regelbunden rörelseaktivitet leder till att vi mår bättre, orkar mer, sover lugnare 

och tänker snabbare samtidigt som stresståligheten ökar. Vi behöver fysisk aktivitet för att 

våra sinnen och vår kropp ska fungera optimalt. Detta gäller framför allt i de tidiga 

uppväxtåren där vår motoriska grund, det intellektuella och sociala formas. Självkänslan hos 

elever som rör sig mycket stärks och elever som är väl förtrogna med sin kropp accepterar den 

också lättare som den är.
8
  

                                                             
6   Eriksson, C. Gustavsson, K. Quennerstedt, M. Rudsberg, K. Öhrman, M. Öijen, L. Nationella utvärderingen     

     av grundskolan 2003 (NU-03), Idrott och hälsa, 2003: 29-33 
7   Ekblom, Ö. Physical fitness and overweight in swedish youths, 2005: 13  
8
   von Brömssen, C. Rörelseglädje i klassrummet; tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- och    

     mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen, 2004: 5 
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Anders Raustorp menar att varje krona samhället investerar i ungdomars motionsvanor, på 

lång sikt, leder till minskade vårdkostnader. Vidare påpekar han att skolans 

idrottsundervisning utgör en plattform som möjliggör en förmodad hälsovinst, eftersom 

grundskolan är obligatorisk och når alla.
9
 Detta kan dock ifrågasättas, menar vi, då vissa 

elever väljer att inte delta i idrottsundervisningen. 

I grundskolans kursplan för idrott och hälsa uttrycks det i ämnets karaktär och uppbyggnad 

att:  

Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och 

tankar är beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevernas 

kroppsuppfattning utvecklas. Grundläggande är ett hälsoperspektiv som innefattar 

så väl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet förmedlar därmed en 

syn på idrott och hälsa som har betydelse för både uppväxttiden och senare 

skeenden i livet.
10

  

Svenska barn och ungdomar har jämfört med andra barn runt om i världen en god fysisk 

hälsa, däremot visar flera rapporter att den psykiska hälsan är betydligt sämre ställt med de 

svenska barnen och ungdomarna. Detta ställer höga krav på skolan som är en viktig 

komponent för att förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa. Idrott och hälsa är ett 

obligatoriskt skolämne, vars syfte är att aktivera eleverna och därigenom skapa ett bestående 

och livslångt intresse för fysisk aktivitet. Genom att integrera ämnet i den övriga 

undervisningen skapar man förutsättningar så att bland annat den motoriska träningen 

utvecklas, vilket i sin tur bidrar till en ökad hälsa med förbättrade studieresultat som följd.
11

  

En utvärdering gjord 2002 visar att 7,3 procent av eleverna i år 9 inte nått målen för godkänt i 

ämnet idrott och hälsa.
12

 Tidigare forskning visar att det finns olika faktorer som påverkar 

eleverna till att inte delta i idrottsundervisningen. Dessa anledningar varierar och kan 

inbegripa allt från en påfrestande omklädningssituation till bristande motivation.
13

 

 

 

                                                             
9    Raustorp, A. Att lära fysisk aktivitet. Bildning i rörelse. Livsstil och hälsa, 2000: 11-12 
10   www.skolverket.se 2010-03-14 
11   Wolmesjö, S. Rörelseaktivitet. Lek och lärande för utveckling av individ och grupp, 2006: 12-20  
12

   Eriksson, C. Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002, 2003: 8 
13   Jönsson, M. Att inte delta. 2007: 19-29 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Vår uppsats är influerad av ett hermeneutiskt perspektiv och vi är intresserade av de 

intervjuade elevernas uppfattningar om deras idrottsundervisning. Syftet med denna uppsats 

är att undersöka de berörda elevernas syn på idrott och hälsa samt hur de upplever ämnet. Vi 

vill ge en förståelse för de positiva effekter en fysisk livsstil kan bidra till, detta eftersom 

eleverna i vår undersökning av olika anledningar går miste om den fysiska rörelse som gynnar 

dem både fysiskt, psykiskt och socialt.  

Frågeställningarna för undersökningen är:  

 Varför väljer en del elever att inte delta i idrottsundervisningen? 

 

 Hur ser de elever som inte deltar i idrottsundervisningen på ämnet? 

 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 redogör vi för tidigare forskning, historia kring ämnet idrott och hälsa, 

konsekvenser av ett inaktivt leverne, relevanta teorier och studier inom detta ämnesområde 

samt varför vissa elever inte deltar i idrottsundervisningen och därtill vilken roll skola och 

lärare har i sammanhanget. Därefter behandlas, i kapitel 3, vår vetenskapsteori, material, 

metod, urvalsgrupp, genomförandet av undersökningen samt vårt etiska förhållningssätt. I 

kapitel 4 redovisas en resultatdel som består av en presentation av informanterna samt deras 

svar på våra intervjufrågor. I uppsatsens kapitel 5 kommer informanternas svar att analyseras 

utifrån bland annat Pierre Bourdieus begrepp habitus och kapital
14

 samt Aaron Antonovskys 

teorier kring KASAM-begreppet
15

. Sammanfattning finns i kapitel 6 och slutligen avslutas 

uppsatsen i kapitel 7 med en metoddiskussion, implikationer vi gjort samt förslag på vidare 

forskning som kan göras. 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel finns historiska aspekter och teoretiska synvinklar som bland annat ger svar på 

varför idrott och hälsa är ett viktigt ämne i skolan samt vilka effekter ett inaktivt leverne kan 

leda till. 

 

                                                             
14

   Bourdieu, P. Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur, 2000 
15   Antonovsky, A. Hälsans mysterium, 2005 
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2.1 Historia 

Redan på 400-talet f.Kr. talade flera filosofer om vikten av fysisk aktivitet. Platon menade att 

den fysiska träningen hade ett centralt värde hos medborgarna, både ur en fysisk, mental, 

politisk och estetisk aspekt.
16

 Under medeltiden förändrades dock synen på den fysiska 

aktiviteten då kyrkan, som hade en dominerande ställning, präglade undervisningen och 

därför genomsyrade deras förakt mot kroppen skolväsendet. De betydelsefulla 

renässansfilosoferna John Locke och Jean Jacques Rousseau belyste åter antikens anmodan på 

harmoni mellan kropp och själ, där fysisk fostran hade en betydande roll.
17

 

Det var först på 1600-talet som ordet idrott hämtas in till det svenska språket från isländskan. 

Betydelsen förändrades från det ursprungliga ”verksamhet” och ”sysselsättning” till att på 

1700-talet endast innefatta kroppsövningar. Utvecklingen ledde till att man på 1800-talet hade 

två inriktningar, då man skiljde på gymnastik och kroppsövningar och det var här den så 

kallade Linggymnastiken växte sig stark. Hjalmar Ling betecknas som den svenska idrottens 

fader, då han förespråkade en harmonisk kroppsutveckling där man utövade lämpliga rörelser 

växelvis mellan höger och vänster kroppshalva.
18

 

I 1820 års skolordning skrevs ämnet gymnastik in som ett obligatoriskt ämne i skolan. Ämnet 

omfattades av tre schemalagda lektionstimmar i veckan och alla elever var tvungna att delta.
19

 

Första hälften av 1800-talet var innehållet starkt präglat av Lings gymnastiska övningar, vilket 

Jan-Erik Ekberg kallar för etableringsfasen och under denna fas utövades kroppsrörelserna 

både av flickor och av pojkar. Men under andra delen av 1800-talet dominerades 

undervisningen istället bara av pojkar, då soldatträning och exercis växte sig stark. 

Stabiliseringsfasen under sekelskiftet innebar att flickor åter var välkomna att utöva de olika 

övningarna i skolan, vilket fick till följd att de militära inslagen minskade.
20

  

I mitten av 1900-talet förändrades skolidrotten då lek och spel blev mer framträdande och de 

gymnastiska övningarna fick ge vika. Ämnet ändrades från att ha hetat gymnastik till att 

numer benämnas som gymnastik med lek och idrott. Innehållet påverkades markant av att man 

forskade mycket inom fysiologin, denna period kallas den fysiologiska fasen. Under den här 

                                                             
16   Annerstedt, C. Pedagogers syn på fysisk fostran. Ett didaktiskt perspektiv, 1989: 23-24 
17   Annerstedt, C. Pedagogers syn på fysisk fostran. Ett didaktiskt perspektiv, 1989: 9-10 
18   Engström, L-M. & Redelius, K. Pedagogiska perspektiv på idrott, 2002: 15-17 
19   Engström, L-M. & Redelius, K. Pedagogiska perspektiv på idrott, 2002: 216 
20

   Ekberg, J-E. Mellan fysisk bildning och aktivering. En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9, 2009: 45-   
      46 
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perioden ändrades fokus från grupp till individ och motivation och ansvarstagande fick större 

betydelse för lärandet.
21

  

Därefter kommer osäkerhetsfasen, som sträcker sig fram till Lpo 94 (Läromedelsplan), vars 

innehåll ökade markant samtidigt som direktiven från centrala håll blev färre. Detta ledde till 

en stor osäkerhet bland lärarna som inte hade angivna mål att arbeta efter eller direktiv om hur 

undervisningen skulle bedrivas eller vad den skulle innehålla. Den sista fasen, som 

fortfarande pågår, är hälsofasen. I och med Lpo 94 ändrades namnet på ämnet återigen och 

idag kallas ämnet för idrott och hälsa. Det som numer genomsyrar kursplanen är 

hälsoaspekten och för lärarna gäller det att skapa en förståelse bland eleverna för hälsans 

betydelse för utvecklingen.
22 

2.2 Varför behöver man aktivera sig fysiskt? 

För att barn och ungdomar skall kunna utvecklas i en positiv riktning krävs fysisk aktivitet. 

En forskningsstudie i Malmö, kallat Bunkefloprojektet, pekar på att de teoretiska ämnena 

förbättras, framför allt läs- och skrivutvecklingen, om eleven får chans att vara fysiskt aktiv 

under sin skoltid. Andra saker som stimuleras vid rörelse är rums- och taluppfattningen i 

matematiken.
23

 För att eleven skall utveckla en god rumsuppfattning krävs det att eleven får 

röra på sig i sin omgivning, vilket leder till att uppfattningen om avstånd och storlek förbättras 

och att det blir lättare att utforska sin omgivning.
24 

Ingegerd Ericsson skriver att motorisk träning och skolprestation är starkt sammankopplade. 

Elever som får extra motorisk träning i tidig ålder förbättrar möjligheterna att prestera högre i 

ämnena svenska och matematik.
25

 

Om vi rör på oss kontinuerligt leder det till att vi orkar mer och mår bättre. För att våra sinnen 

och vår kropp ska orka med det vardagliga arbetet krävs fysisk aktivitet, detta framför allt 

under de tidiga uppväxtåren.
26

 Lars-Magnus Engström och Karin Redelius menar liksom 

                                                             
21   Ekberg, J-E. Mellan fysisk bildning och aktivering. En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9, 2009: 45-  

      46 
22   Ekberg, J-E. Mellan fysisk bildning och aktivering. En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9, 2009: 45-  

      46 
23   von Brömssen, C. Rörelseglädje i klassrummet; tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- och     

      mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen, 2004: 5 
24   Wolmesjö, S. Rörelseaktivitet. Lek och lärande för utveckling av individ och grupp, 2006: 55 
25   Ericsson, I. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3. 2003 
26

   von Brömssen, C. Rörelseglädje i klassrummet; tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- och   
      mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen, 2004: 5 
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Christina von Brömssen att barns motoriska och fysiska aktivitet är betydande för deras totala 

utveckling.
27

 En syn som Lena Hammar och Inger Johansson delar då de anser att motoriken 

ligger till grund för allt lärande.
28

 

Raustorp menar att det finns både studiefrämjande och skolharmoniska skäl för att legitimera 

idrottsundervisningen. Ämnet idrott och hälsa är det enda ämnet, tillsammans med de övriga 

estetiska ämnena, där både höger och vänster hjärnhalva arbetar tillsammans. En förutsättning 

för att en elev skall kunna koncentrera sig är att de olika hjärnhalvorna harmoniserar med 

varandra och då utvecklas motorik, perception och psyke, detta leder till att ett 

studiefrämjande klimat kan skapas.
29

 

Under grundskolans senare år är det flera elever som hamnar i puberteten vilket leder till en 

omvälvande och kaotisk tid för många. Den skolharmoniska miljön är därför viktig att ha i 

beaktande, detta för att det under denna period är väldigt viktigt för eleverna att få utlopp för 

sina känslor och energi. Hämmas detta riskerar skolmiljön att fyllas av känslor som oro och 

aggressivitet.
 30

 

Vid fysisk aktivitet är det inte bara inlärningsprocessen som förbättras. Vid regelbunden 

fysisk aktivitet stärks också skelett och muskler. Kroppen blir också mer tålig mot sjukdomar 

och olika välfärdssjukdomar kan undvikas.
31

  

Ett aktivt barn förbättrar sin kroppskännedom och har en större acceptans mot sig själv. Den 

motoriska träningen utvecklar inte bara rörelserna utan också den sociala biten. Ofta är rörelse 

ett naturligt inslag i lek vilket gagnar rörelser, det vill säga ett barn med ett brett 

rörelseregister deltar i större utsträckning än barn som ej har de färdigheterna.
32

 Barnets 

självkänsla påverkas och utvecklas i den miljö barnet befinner sig i, vilket innebär att 

omgivningens agerande är en viktig aktör för självkänslans utveckling. Det finns studier som 

pekar på att elever med dålig självkänsla också har en sämre motorisk förmåga. Man tror att 

detta hör samman och att en bra självkänsla också innebär en större motorisk säkerhet.
33

  

                                                             
27   Engström, L-M. & Redelius, K. Pedagogiska perspektiv på idrott, 2002: 22 
28   Hammar, L. & Johansson, I. Visst kan ALLA vara med! Idrott, lek och spel, 2008: 13-14 
29   Raustorp, A. Att lära fysisk aktivitet. Bildning i rörelse. Livsstil och hälsa, 2000: 13-15 
30   Raustorp, A. Att lära fysisk aktivitet. Bildning i rörelse. Livsstil och hälsa, 2000: 15 
31   von Brömssen, C. Rörelseglädje i klassrummet; tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- och  

      mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen, 2004: 5 
32   von Brömssen, C. Rörelseglädje i klassrummet; tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- och  

      mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen, 2004: 5 
33   Wolmesjö, S. Rörelseaktivitet. Lek och lärande för utveckling av individ och grupp, 2006: 11 
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Elever som har en försämrad motorisk förmåga har ofta också en dålig självkänsla. Detta får 

till följd att de inte får/vill vara med sina kompisar när de exempelvis utövar olika slags 

bollspel. Detta leder till en ond cirkel där eleven ifråga väljer att avstå aktiviteter där deras 

brister kan uppmärksammas, vilket i sin tur kan innebära mindre aktivitet, sämre motorik och 

en negativ inställning till ämnet samtidigt som de missar den gemenskap som grupplekar 

inbringar. Rörelseförmågan har också betydelse för vilken ställning en individ får i en 

gemenskap.
34

 Marie Nyberg och Anna Tidén menar liksom Susanne Wolmesjö att 

självkänslan och den motoriska utvecklingen går hand i hand. Är eleven inte trygg i sig själv 

vågar den heller inte delta i undervisningen och vice versa.
35

 

Redan på 1950-talet visade professor Philip Sandblom att det fanns ett samband mellan fysisk 

aktivitet och inlärningsförmåga. När kroppen är i rörelse stimuleras nervsystemet och det 

bildas flera kopplingar så kallade synapser mellan kroppens nervceller. Nervsignaler från 

hjärnan till kroppens olika delar samt nervsignalerna mellan vänster och höger hjärnhalva blir 

snabbare. Upp till tio till tolv års ålder kan man aktivt stimulera synapserna genom olika 

kroppsrörelser, vilket har betydande konsekvenser längre fram. Ju fler synapser vi har desto 

mer förbättras vår inlärningsförmåga.
36

 

Elever i lägre åldrar har svårt att koncentrera sig under långa perioder, ett omoget nervsystem 

påverkas hårdare av långvarigt stillasittande än vid hård fysisk ansträngning. Det är därför 

avkopplande för elever att vara i rörelse för att på så vis frikoppla de teoretiska kunskaperna 

och istället arbeta med kroppen.
37

 

Upp till tolv års ålder är behovet av spontan rörelse stort. Yngre barn behöver inte motiveras 

till fysisk aktivitet så länge rörelsen är lustfylld och utgår ifrån barnets behov och tycke. Det 

primära är att rörelserna är allsidiga för att utvecklingen skall bli så optimal som möjligt. 

Rörelsen bör också vara lustfylld men med en viss form av kroppsupplevelse som leder till en 

medvetenhet som tillfredsställer barnets individuella behov.
38

 

                                                             
34   Nyberg, M. & Tidén, A. ”’Flå katt’ – är det något att kunna?” i: Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott  

      och hälsa, 2004: 190 
35   Wolmesjö, S. Rörelseaktivitet. Lek och lärande för utveckling av individ och grupp, 2006: 12 
36   von Brömssen, C. Rörelseglädje i klassrummet; tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- och  

      mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen, 2004: 5 
37   von Brömssen, C. Rörelseglädje i klassrummet; tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- och  

      mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen, 2004: 5 
38

   von Brömssen, C. Rörelseglädje i klassrummet; tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- och  
      mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen, 2004: 7 
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Att barn och ungdomar medverkar i idrottsundervisningen och annan aktivitet är nödvändig 

för att kunna utveckla och underhålla rörelsemönster, vilket innebär att det kinestetiska sinnet 

och den kinestetiska förmågan förbättras.
39

 

2.3 Vad kan inaktivitet få för konsekvenser? 

Effekter av barn och ungdomars stillasittande går att urskilja genom att bland annat andelen 

överviktiga barn har ökat drastiskt de senaste åren. Andra sjukdomar som ökat är exempelvis 

benskörhet och typ 2-diabetes, som idag upptäcks allt längre ner i åldrarna.
40

  

Undersökningar pekar på att elever känner sig allt mer stressade i skolmiljön. I en 

elevundersökning från 2000 uppger cirka 35 procent att de mer än en gång i veckan har 

huvudvärk, magont och/eller sömnsvårigheter. En annan studie visar att en tredjedel av 

skoleleverna mellan åtta och sjutton år har ont i ryggen medan cirka 50 procent har 

återkommande huvudvärk. Detta samtidigt som andra undersökningar pekar på att just dessa 

tillstånd enkelt kan lindras genom fysisk aktivitet.
41

  

Elever som inte deltar i idrottsundervisning är i hög grad heller inte aktiva i någon 

idrottsförening vid sidan av skolan.
42

 Barn och ungdomar som väljer att inte delta i 

idrottsundervisningen har, enligt forskning, jämfört med de barn och ungdomar som är fysiskt 

aktiva en mer negativ självuppfattning. Även massmedia påverkar dessa elever i negativ 

riktning, framför allt gällande de fysiska attributen, vilket i sin tur kan leda till att individen 

känner sig misslyckad.
43

 

2.4 Teorier 

Engström och Redelius nämner i sin bok att kroppsövningar inte bara ska ses som en metod 

för att nå fysisk hälsa, utan det handlar lika mycket om det psykiska behovet hos varje 

individ. För att eleven skall utveckla goda kunskaper inom idrottsämnet bör eleven känna 

känsla av värde, samhörighet, sammanhang och struktur samt av mening, vilka illustreras i en 

modell av den amerikanske psykiatern och pedagogen William Glasser. Är dessa behov 

                                                             
39   Annerstedt, C. Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa, 2007: 45 
40   von Brömssen, C. Rörelseglädje i klassrummet; tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- och  

      mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen, 2004: 6 
41   von Brömssen, C. Rörelseglädje i klassrummet; tips och idéer för dig som vill inspirera barn i låg- och  

      mellanstadieåldern till mer rörelse i vardagen, 2004: 6 
42

   Eriksson, C. Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002, 2003: 48 
43   Larsson, L. Ämnet idrott och hälsa ur ett idrottslärarperspektiv, 2004: 13 
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uppfyllda är eleven mottaglig för undervisningens innehåll och kan utveckla sin fysiska, 

psykiska och sociala samvaro med sig själv och tillsammans med andra.
44

 

Glasser menar att människan har två viktiga behov att tillfredställa för att fungera i en social 

samvaro och därmed känna känsla av värde. Det är viktigt att känna sig betydelsefull som 

människa, något det läggs grund för i de tidiga uppväxtåren. Att individen upplever sig vara 

behövd och får ta ansvar påverkar utvecklingen i positiv riktning och man känner då inte ett 

behov av att prestera och konkurrera mot andra.
45

  

Ett annat behov som människan har är att känna samhörighet med sin omgivning menar 

Glasser. Relationer är betydande och att vara en del av en gemenskap är viktigt. Känner vi oss 

utanför sjunker vår självkänsla och risken för att uppnå negativa känslor, som i sin tur kan 

leda till aggressivitet, nedstämdhet och brist på koncentration, riskerar att öka.
46

  

För att människan skall kunna fungera i tillvaron behövs de ovannämnda komponenterna, 

men också en känsla av sammanhang och struktur. KASAM (känsla av sammanhang) är ett 

begrepp som är myntat av Antonovsky. Enligt Antonovsky är de ting som individen upplever 

som begripligt, hanterbart och meningsfullt det som skapar känslan av sammanhang, vilka är 

individuella och varierar bland annat beroende på kultur och sociolekt.
47

  

Begriplighet syftar till hur man reagerar på inre och yttre stimuli. Beroende på hur man 

reagerar agerar man antingen strukturerat eller kaotiskt. Detta bär man med sig vilket 

påverkar ens handlande längre fram i livet. Hanterbarhet innefattar med vilka resurser man 

möter de krav som ställs på en och man agerar utifrån de stimuli man formats och styrs av. 

Man behärskar en situation bättre om man känner sig trygg med omgivningen, vilken kan 

bestå av familj, vänner men även av högre makter. Är man trygg kan man möta motgångar 

och handla rationellt. Den tredje komponenten, meningsfullhet, kan liknas vid motivation och 

stärker vår kognitiva förmåga som styrs av våra känslor. De tre komponenterna fungerar som 

en helhet och är beroende av varandra.
48

 

Det finns viss kritik riktad mot denna teori framför allt mot den empiriska delen. Antonovskys 

teori baseras på enkätundersökningar, vilket kritikerna ifrågasätter då de ställer sig frågan om 

                                                             
44   Engström, L-M. & Redelius, K. Pedagogiska perspektiv på idrott, 2002: 244-246 
45   Engström, L-M. & Redelius, K. Pedagogiska perspektiv på idrott, 2002: 244-245 
46   Engström, L-M. & Redelius, K. Pedagogiska perspektiv på idrott, 2002: 245 
47

   Quennerstedt, M. Att lära sig hälsa, 2006: 199 
48   Antonovsky, A. Hälsans mysterium, 2005: 44-47 
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man med enkätundersökningar kan mäta något som handlar om människan och dennes 

upplevda förhållande till omvärlden.
49

 

Det sista behovet, att känna känsla av mening, ingår även det i begreppet KASAM men 

framhålls av fler författare än Antonovsky. Alla individer har ett behov av att känna mening 

med sin tillvaro och då vi inte finner sammanhang eller struktur, kan det leda till att vi 

upplever osäkerhet och känner obehag. Är detta något som pågår under en längre period 

försämras den psykiska hälsan, det är därför viktigt att sträva efter samhörighet. Detta skapar 

en positiv självkänsla samt meningsfullhet i tillvaron.
50

 

Bourdieu använder sig av begreppen habitus och kapital då han talar om hur en individ 

formas och utvecklas. Habitus är ett socialt och kulturellt begrepp som har sin start redan vid 

födseln. Han menar att vi formas av vår omgivning såsom av familj, skola och uppväxtmiljö. 

Detta i sin tur påverkar individens handlingar, tankar, uppfattningar och värderingar i olika 

sociala sammanhang. Habitus är föränderligt, även om det är svårt att reformera då det är 

statiskt till sin natur.
 
I alla situationer har varje individ med sig erfarenheter, minnen och 

tolkningsreferenser som avgör hur vi handlar och agerar i olika situationer. Detta är ett 

samspel som sker växelvis mellan den sociala världen och habitus.
51

 

Kapital har från skillnad från habitus mer symboliska och materiella kvaliteter. Bourdieu 

menar att människan innehar olika kapital som formas av den miljö individen lever i. Det 

symboliska kapitalet omfattar egenskaper, kunskaper och livsstil, vilket ger individen ett 

värde i förhållande till omgivningen. Det symboliska kapitalet är en förutsättning för att en 

relation skall kunna skapas.
52

 Ett kulturellt kapital är en form av det symboliska kapitalet men 

innefattar även utbildning och olika fritidsaktiviteter.
53

 

Bourdieu använder sig även av ett fältbegrepp, det så kallade sociala fältet, vilket innefattar en 

angiven grupp människor som har en relation om något gemensamt. Alla sociala sammanhang 

är dock inte ett fält, för att det skall betraktas som ett fält måste vissa villkor uppfyllas; 

sammanhanget måste vara självständigt och man måste veta sin position i gruppen. Det finns 

olika typer av fält där idrotten kan ses som ett specifikt. I detta fält råder specifika 

förhållningssätt och normer som man måste följa för att accepteras. Bourdieu menar att det 

                                                             
49   Quennerstedt, M. Att lära sig hälsa, 2006: 203 
50   Engström, L-M. & Redelius, K. Pedagogiska perspektiv på idrott, 2002: 246 
51   Bourdieu, P. Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori, 1999: 18-24 
52

   Bourdieu, P. Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori, 1999: 97-98 
53   Larsson, L. Ämnet idrott och hälsa ur ett idrottslärarperspektiv, 2004: 5 
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inom varje fält finns olika habitus och därför är förväntningarna olika från person till person. 

Individerna har därför med sig skilda förväntningar och förhållningssätt som kan stå i motsats 

till varandra. En person med högt kapital och starkt habitus har lättare att påverka sin 

omgivning jämfört med en person som har ett lägre kapital och svagt habitus, vilket leder till 

att den förstnämnde har en förbättrad möjlighet att påverka gruppen inom det sociala fältet.
54

 

Lars Lagergren skriver att inom idrotten handlar det om att bli accepterad utifrån de 

preferenser och ideal som omgivningen ställer. Inom idrottens fält råder stor konkurrens och 

det gäller för individen att skapa förutsättningar att behärska området så att man ej ifrågasätts. 

Lagergren menar att den som inte har ett utvecklat ett fältanpassat habitus eller en stark tilltro 

till sin egen kapacitet riskerar att bli utestängd. 
55

 

När barn är små testar de olika idrotter och någon skillnad beroende på vilken social 

samhällsgrupp de tillhör kan inte upptäckas. Däremot åskådliggörs differenser mellan barn då 

de kommit upp i 16-årsåldern. Det visar att de ungdomar som är mest fysiskt aktiva är de som 

väljer en teoretisk utbildning medan de ungdomar som väljer en praktisk gymnasieinriktning, 

har ett manuellt arbete eller är arbetslösa inte rör sig i samma utsträckning. Den 

socialisationsprocess som varje barn genomgår har mycket stor betydelse för hur aktivt ett 

barn blir. Faktorer som uppväxtmiljö, levnadsförhållanden och föräldrarnas inställning till 

fysisk aktivitet påverkar i mycket hög grad barnet. Samtidigt inverkar också kamrater, lärare 

och eventuella tränare på barnets syn på rörelse som viktigt eller oviktigt.
56

 

De fysiska vanorna som eleverna anammar påverkas av bland annat kulturella och sociala 

faktorer, vilket Bourdieu fastställer. Raustorp belyser faktumet att de elever som kommer från 

en högre social standard också är mer fysiskt aktiva på sin fritid. Befinner man sig i en miljö 

där rörelse är ett naturligt inslag främjar det också ens egen inställning till fysisk aktivitet. 

Individens aktivitetsmönster är ofta bestående, vilket betyder att aktiva barn vanligtvis också 

blir aktiva vuxna, och vice versa.
57

 

Enligt den amerikanske pedagogen Paul Dennison kan kroppen delas in i de tre dimensioner; 

kroppens läge, kroppens rörelser och kroppens förhållande till hjärnan. Genom olika 

rörelseaktiviteter skapas en balans i kroppen, vilket i sin tur skapar en helhet som gör att 

                                                             
54   Bourdieu, P. Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori, 1999: 44-48 
55   Lagergren, L. ”Idrott och habitus. För en samhällsvetenskaplig forskning bortom livsstil och utslagning.” i:    

      Svensk idrottsforskning, 2009 nr 3: 10-15 
56

   Berggren, C. Gymnasieelevers hälsovanor, 1998: 13-14 
57   Raustorp, A. Att lära fysisk aktivitet. Bildning i rörelse. Livsstil och hälsa, 2000: 66 
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kroppen fungerar optimalt. Dennison har utvecklat tanken kring att rörelseaktivitet har ett 

faktiskt påverkande på lärandet. I sin teori menar han att dessa övningar bland annat löser 

stress och blockeringar som har uppstått genom tidigare erfarenheter och upplevelser. Lärande 

uppstår då fysiska och psykiska komponenter integreras i övningarna. Det finns starka 

kopplingar dem emellan och det är i samspelet som man uppnår en fabulös kunskap.
58

 

Antonovsky menar att det är viktigt med elevers inflytande på innehållet i idrott och hälsa för 

att en god hälsa skall kunna utvecklas. Inflytande och möjlighet att påverka har också socialt 

värde och gör intryck på hur individen kan samspela ihop med andra människor.
59

 Hammar 

och Johansson anser att motivation är a och o för att lärande skall kunna möjliggöras. Miljön 

skall vara trygg och eleven skall veta under vilka premisser lärandet sker, samt möta 

anpassade utmaningar och förväntningar. För att eleven skall vilja delta är det också viktigt att 

eleven känner sig delaktig. Inflytande har en stor betydelse för motivationen och hur intensiv 

aktiviteten blir då detta i sin tur påverkar självkänslan.
60

 

När eleven inte känner sig trygg eller känner sig hotad finns det risk att den, omedvetet, 

använder olika försvarsbeteenden för att få känna den positiva självupplevelse som eleven 

saknar i situationen. När eleven utsätts för en orättvis behandling eller upplever sig själv som 

svag kan den sträva efter uppmärksamhet, för att på så vis nå det egenvärde och den 

samhörighet som medföljer då andra lyssnar på en. För att inte riskera att visa sig dålig eller 

sämre än de övriga eleverna kan eleven också välja att undvika en aktivitet eller en situation 

genom att inte vilja försöka, inte delta eller inte gå till skolan. En elev med detta beteende 

brukar också ha en mycket negativ inställning till de aktiviteter eller situationer som han/hon 

inte trivs i. Då en individ blir utsatt för en negativ kommentar eller handling från en annan 

person ökar också tendens till att vilja hämnas. Vanligt är även att en individ som känner sig 

otrygg och/eller hotad strävar efter att sätta sig över andra personer, alternativt försöker undgå 

att hamna i underläge.
61

 

2.5 Vad visar studier, projekt och rapporter? 

Bunkefloprojektet startade 1999 på en skola i Malmö och innebar att idrott fanns schemalagt 

varje dag i skolan. Ericsson har följt elever i år 1 till 3 under tre år. Resultat som har kunnat 

                                                             
58   Wolmesjö, S. Rörelseaktivitet. Lek och lärande för utveckling av individ och grupp, 2006: 25 
59   Idrott och hälsa. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning, 2007: 35-36 
60

   Hammar, L. & Johansson, I. Visst kan ALLA vara med! Idrott, lek och spel, 2008: 54 
61   Engström, L-M. & Redelius, K. Pedagogiska perspektiv på idrott, 2002: 246-248 
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utvisas är att motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer har förbättras hos de elever 

som har fått extra fysisk träning. Det som främst påverkas med regelbunden fysisk aktivitet är 

skrivförmågan som framför allt används i svenska samt rumsuppfattningen som används i 

matematik.
 
Man kan påvisa större förbättringar bland de elever som har någon form av 

motorisk svårighet och det har visat sig att motorisk träning är mer betydande och 

utvecklande hos de elever som inte har utvecklat sin motorik fullt ut.
62

  

Claes Annerstedt menar att en övning eller aktivitet som barn gjort vid ett flertal gånger och 

inte längre upplever som utmanande, samt en övning eller aktivitet som de finner är för svår 

benämns ofta av dem som tråkig. Att eleverna upplever undervisningen som tråkig kan vara 

en anledning som bidrar till att en lärare får problem med ordningen på sina lektioner.
63

 

Dessutom visar Elisabeth Hesslefors Arktofts studier att många tidigare elever upplever att en 

lärares bemötande och inställning berört dem under resten av deras liv.
64

 

NU 03 är en nationell utvärdering av grundskolan. Syftet med studien är att ge en helhetsbild 

av måluppfyllelsen i grundskolan, både ämnesvis och i ett övergripande perspektiv. I studien 

framkommer en del häpnadsväckande resultat om hur eleverna upplever sina kroppar. En 

relativt stor del av eleverna får en negativ början av idrottslektionen då de känner obehag över 

att behöva byta om tillsammans med sina klasskamrater.
65

 

Elevers intresse för idrott och hälsa är stort och ämnet uppfattas som tämligen intressant i 

förhållande till andra skolämnen i grundskolan.
66

 I studien NU 03 visar det sig att 93 procent 

har nått målen för betyget godkänt i ämnet, det vill säga att sju procent inte har nått målen. 

Idrott och hälsa är det enda ämne på grundskolan där fler pojkar än flickor, procentuellt sett, 

får betyg.
67

 Även om intresset är stort finns det en grupp elever som inte har lika positiva 

attityder till ämnet, samtidigt som en mindre del av denna grupp menar att de blir sämre av att 

delta i idrottsundervisningen.
68

 Undersökningen visar att det är sex procent av flickorna och 

                                                             
62   Ericsson, I. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3. 2003:     

      passim 
63   Annerstedt, C. Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa, 2007: 77-78 
64   Annerstedt, C. Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa, 2007: 54 
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66   Idrott och hälsa. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning, 2007: 33 
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68   Idrott och hälsa. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning, 2007: 34 
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tre procent av pojkarna som anser sig få en sämre självkänsla och därmed en negativ syn på 

sin kropp.
69

 

Författaren von Brömssen skriver om Röris-projektet som åskådliggör att många elever 

uppvisar en lugnare attityd ju mer fysisk aktivitet de har. Projektet går ut på att man utöver 

idrottsundervisningen skall ha vissa fysiska inslag i de teoretiska ämnena. Lärarna ser effekter 

och menar att då barnen utfört fysiska rörelser har de lättare för att koncentrera sig och rikta 

fokus inne i klassrummet.
70

  

Effekterna som Röris-projektet gett styrks även av tidigare studier. Återigen visar det sig att 

motorisk träning inte bara gagnar det fysiska, utan även elevens förmåga att koncentrera sig 

och att inhämta kunskap påverkas positivt. Det är inte bara den enskilda individen som 

utvecklas utan gruppkänslan, som är betydande för inlärningen och arbetsmiljön, förstärks 

också.
71

 

Fysiskt inaktiva elever fick i det regeringsbeställda projektet Sätt Sverige i rörelse 2001 uppge 

anledningar till varför de väljer att inte delta i idrottsundervisningen. Eleverna påstår att det 

bland annat beror på att de inte orkar/vill byta om med de övriga eleverna eller att de vid 

tillfället haft något fysiskt förhinder, som exempelvis huvudvärk, förkylning eller skador.
72

  

Studier som undersökt hur tävlingsinriktad undervisning påverkar elevernas deltagande, samt 

hur eleverna tar till sig undervisningen påvisar att lågpresterande elevers inställning till ämnet 

är mycket negativ. Dessutom är elevens erfarenhet och kompetens betydande för hur effektiv 

inlärningen blir, vilket kan leda till att elever med sämre förutsättningar inte vill delta eller 

utesluts ur gemenskapen.
73

 I den fenomenografiska studien gjord av forskaren Lake visar det 

sig att de som ogillar idrottsämnet, som bland annat innehåller fysisk aktivitet, samarbete och 

tävlingsmoment, upplever att de inte är kompetenta nog till att utföra aktiviteterna. De 

upplever också att deras deltagande är framtvingat, vilket leder till frustration, samtidigt som 

läraren i vissa fall ger negativ respons.
74
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För elever som inte motionerar på sin fritid eller deltar i någon fritidsaktivitet är 

idrottsundervisningen i skolan oerhört betydande. Detta eftersom idrottslektionen blir det enda 

tillfället i veckan då eleven får chans att underhålla sin kropp fysiskt. Det är därför viktigt att 

lärarna lägger ner mer tid och kraft på dessa elever så att eleverna inte väljer att även slopa 

skolidrotten. Elever som ändå inte väljer att delta utmålas lätt i idrottshallen och eleven blir 

lätt igenkänd och kategoriserad utifrån sin frånvaro.
75

 

2.6 Varför deltar inte vissa elever i idrottsundervisningen? 

Maria Jönsson tar upp olika anledningar till varför elever väljer att inte delta i 

idrottsundervisningen. Hon har utkristalliserat medicinska aspekter, att eleven har negativa 

uppfattningar om ämnet, utseendefaktorer, lärarens framhållning samt rädslan för att göra bort 

sig som exempel på orsaker att inte delta. Medicinska skäl kan exempelvis vara ”opererat 

knä” och ”värk”, då värk kan vara ett svepskäl för att slippa delta. Elever med negativ 

inställning till ämnet och som därför inte vill eller orkar vara med säger ofta att de glömt 

gympakläder. Att inte vilja visa upp sig i simhallen eller att vara naken i omklädningsrummet 

är också argument som eleverna påvisar som skäl för att inte delta i ämnet idrott och hälsa.  

Vissa elever är inte med på grund av att de inte tycker om läraren, tycker läraren är tråkig 

och/eller har svårt att kommunicera med denne. Många elever är också rädda för att göra bort 

sig eller för att förstöra för sina lagkamrater, vilket i sin tur kan innebär att man blir  utpekad 

och utskrattad.
76

 

Ericsson skriver att det framför allt är i de högre åldrarna som eleverna väljer att inte delta i 

de fysiska aktivteter  som skolan erbjuder. Undersökningen Ericsson gjort visar att det är 

skolor med minst antal schemalagda idrottstimmar som har flest antal elever som ej är 

deltagande under idrottslektionerna.
77

 

I en undersökning, liknande Jönssons, gjord av Emma Bennerhag konstaterar hon liknande 

orsaker till att eleverna inte deltar på idrottslektionerna. Dåligt själförtroende, bristande 

motivation och oengagerade lärare bidrar till att eleverna inte deltar. En elev tyckte 

exempelvis att undervisningen ledde till att hon blev utpekad och hamnade i fokus då hon var 
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kroppsligt tidigt utvecklad. En annan elev kände obehag inför simundervisningen då hon inte 

behärskade detta moment och valde därför att avstå helt från undervisningen.
78

 

Ulf Blomdahl och Stig Elofsson har i en studie kommit fram till att elevers deltagande i 

idrottsundervisningen har vissa samband med den fysiska aktiviteten som utövas på fritiden, 

vilka betyg eleven har i andra skolämnen samt den ekonomiska statusen som råder i hemmet. 

Studien visar vidare att elever, framför allt i de äldre årskurserna, och då fler flickor än pojkar 

känner en viss oro inför ämnet. En gemensam nämnare man kan finna för de som har IG i 

idrott och hälsa är fetma. Av deltagarna i undersökningen var det i år 8 36 procent av pojkarna 

och 27 procent av flickorna som led av någon form av övervikt. Blomdahl och Elofsson drar 

slutsatsen att de överviktiga eleverna uppfattar ämnet som mycket tävlingsinriktat, vilket leder 

till att de hellre avstår idrottslektionen än deltar för att slippa utsättas för jämförelser som 

förekommer av både kropp och prestation. Följande faktorer fann forskarna som bidragande 

orsaker till att elever avstod undervisningen:  

 Personliga omständigheter styr om eleven deltar eller ej i idrottsundervisningen. 

 Hur läraren agerar i idrottsmiljön är av stor vikt. 

 Betygssättning samt miljön (omklädningsrum och dusch) påverkar elevernas 

deltagande.
79

 

Redelius konstaterar i sin undersökning att det framför allt är flickor som har en negativ 

inställning till ämnet idrott och hälsa, då de ofta utsätts för killars kommentarer kring deras 

prestationer.
80

 Detta resulterar i att många av flickorna känner sig sämre i förhållande till 

pojkarna. Effekter av detta är att flickorna upplever sig stressade, oroliga och dåliga. Många 

av eleverna deltar enbart i ämnet för att få ett betyg och det som ställer till med mest problem 

i samband med undervisningen är momentet med att byta om och duscha tillsammans med 

sina klasskamrater.
81

 

Många elever känner sig dåliga i ämnet eftersom de är osäkra på vad som egentligen begärs 

av dem. Uppfattningen om vad som förväntas i ämnet är ofta högre än de faktiska krav som 
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ämnet fastställer. Detta är motsägelsefullt då kursplanen framvisar att ämnet skall ge eleverna 

en stärkande hälsosyn och även utveckla en positiv självbild.
82

 I läroplanens karaktär och 

uppbyggnad kan man bland annat finna argument för att idrott och hälsa är viktigt då ämnet 

utvecklar eleven mer än på ett fysiskt plan:  

Att utveckla allsidiga rörelseaktivteter är centralt i ämnet och en allsidig 

rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil.
83

  

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna 

kroppen fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet 

och friluftsliv kan bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa.
84

 

2.7 Vilken roll har skolan och läraren i sammanhanget? 

Enligt Lpo 94 skall varje lärare då de planerar sin undervisning ta hänsyn till varje elevs 

tidigare kunskaper och erfarenheter, detta för att undervisningen skall främja ett 

individualiserat lärande. Motivationen ökar när eleverna känner att de kan påverka innehållet 

och i gengäld förväntas eleverna ta ett ansvar för sin kunskapsutveckling samt för miljön 

arbetet pågår i.
85

 

Myndigheten för skolutveckling påvisar att skolorna har problem med att hitta former som 

fungerar så att daglig fysisk aktivitet kan göras möjlig. Detta eftersom det är svårt att motivera 

lärare som är utbildade inom andra ämnen än idrott och hälsa att integrera rörelseaktiviteter i 

sin egen undervisning, då de ofta saknar engagemang och intresse.
86

  

Lärare i idrott och hälsa har ett ansvar att fostra elever att kritiskt granska exempelvis media 

och deras uppmålade ideal.
87

 Vidare måste lärare även utveckla ett gott klimat i klassen, vilket 

ökar motivationen och det sociala samspelet eleverna emellan.
88

 Detta är något som i längden 

också påverkar individernas självkänsla. Lärarens förväntningar på eleverna har också stor 
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inverkan på deras motivation eftersom eleverna agerar utifrån de krav och förväntningar som 

läraren sänder ut.
89

  

Britta Thedin Jakobsson menar att lärarna anser sig behöva tona ner tävlingsmomenten i 

undervisningen för att minska eventuella krav eleven ställer på sig själv. Lärarna hon har 

intervjuat menar att eleverna är minst intresserade av att konkurrera, vilket läraren då 

undviker för att minska på självkänslan hos de svagare eleverna.
90

 

Studier visar att läraren är en starkt bidragande orsak till varför vissa flickor har en mer 

negativ syn på ämnet. Lärarens attityd till varför elever ibland väljer att inte delta präglar 

också det förhållningssätt eleven skapar till ämnet. Vilken typ av ledarskap läraren utövar 

inverkar på undervisningens utformning. Är dennes grundsyn att elever är lata och 

ointresserade av idrottsämnet kommer undervisningen kännetecknas av negativa attityder, 

medan en lärare med en elevsyn som utmärks av glädje och ansvar skapar goda 

förutsättningar för att ett lärande på olika plan ska utvecklas.
91

 

3. Metod 

Nedan följer vår vetenskapliga utgångspunkt, tillvägagångssättet då vi samlat in vårt material, 

val av teorier samt hur vi gått tillväga för att planera och genomföra vår studie. 

3.1 Vetenskapsteori 

I vår undersökning har vi inspirerats av en kvalitativ vetenskapsmetod med empirisk ansats, 

hermeneutik, genom vilken man tolkar och försöker förstå det mänskliga. Inom den 

hermeneutiska traditionen är språket centralt då man genom samtal och text försöker nå en 

insikt i hur människan agerar. Genom att tolka det talade och skrivna språket vill man förstå 

och klargöra andra människor och finna orsaker till deras handlande. Utifrån vår förförståelse, 

vi inskaffat genom litteratur, vill vi undersöka informanternas beteende och hitta faktorer som 

bidrar till deras handlande; att inte vara med i idrottsundervisningen i skolan.
92
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Den hermeneutiska utgångspunkten leder till att vårt förhållningsätt, gentemot vår 

undersökning, är subjektivt samt att vi strävar efter att finna helhetsbilder av problemet, vilket 

kallas för holism. Det är därför viktigare att se helheten än de små delarna av problemet och 

genom att relatera helheten med delarna försöker vi nå en fullständig förståelse.
93

 

Människan bär med sig olika habitus vilket påverkar hur man uppfattar olika ting i vår 

omvärld. All den förförståelse som vi införskaffar ger oss erfarenheter som präglar vår syn på 

omgivningen, detta växelspel mellan del och helhet kallar Svend Brinkmann och Steinar 

Kvale den hermeneutiska cirkeln. Växelspelet påverkar i sin tur hur människan integrerar sin 

uppfattning med omvärlden. Dessa uppfattningar kan därmed ändras från ett tillfälle till ett 

annat.94 

Genom den förförståelse vi införskaffat oss före intervjutillfällena har vi skapat oss en bild 

kring problemen till elevernas icke deltagande i idrottsundervisningen. Dock är det 

informanternas uttalanden som ligger till grund för vår undersökning och därför krävs det att 

vi som forskare pendlar mellan subjektets (forskarens) och objektets (respondentens) 

synvinkel för att nå ett tillförlitligt resultat. För att kunna förstå objektets syn krävs det empati 

hos forskaren, något som är nödvändigt för att kunna tolka resultaten.95 

Hermeneutisk forskning, som skiftar mellan del och helhet samt olika synvinklar, har tydliga 

drag av abduktion, men då vi bara har influerats av denna teori väljer vi att ha en deduktiv 

infallsvinkel i vår undersökning. Vi anser därför att vi måste ha en viss förförståelse kring 

problematiken som råder för att kunna genomföra vår undersökning och få fram den 

informationen som leder oss till svar på vår frågeställning.96 

3.2 Material 

Efter att frågeformuleringen var klar valdes vissa nyckelord ut för litteratursökning, så som 

till exempel idrott, hälsa, styrdokument, hermeneutik, habitus samt KASAM. Dessa nyckelord 

användes sedan i olika databaser (bland annat Artikelsök och Academic search elite), där 

olika artiklar och böcker matchade sökorden. Vi har även använt oss av katalogerna från 
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Högskolebiblioteket och Statsbiblioteket i Halmstad. Litteraturen som vi har funnit relevant 

för arbetet har vi använt oss av för att få en förståelse kring ämnet samt för att hitta teorier 

som vi kan knyta an till vår undersökning. Vi har också valt att använda oss av litteraturen för 

att utröna vad olika forskare har att säga kring ämnet idrott och hälsa, samt för att kunna se 

likheter och skillnader som råder mellan dessa. Vi har använt oss av åtta respondenter, i detta 

fall åtta elever, för att få svar på våra frågeställningar. 

3.3 Val av metod 

Vi har valt att arbeta deduktivt då vi samlat in vår empiri. Genom att använda oss av redan 

befintliga teorier har vår förhoppning varit att få en förförståelse kring vår forskning. Vi har 

också varit medvetna om faran med detta sätt att arbeta, att vi som forskare riskerar att bli 

påverkade av tidigare forskningsresultat, vilket vi därför medvetet försökt att undvika.
97

 Det 

sker alltid en viss tolkning när vi analyserar informanternas svar eftersom vi ständigt bär med 

oss vårt habitus vilket färgar vår upplevelse av vår omgivning.
98

 Det hermeneutiska 

förhållningssättet innebär att vi som forskare har en subjektiv ansats till våra informanters 

svar, eftersom vi genom vår förförståelse vill finna orsaker till deras agerande. 

Vid val av intervju har vi utgått från det Jan Trots kallar för en kvalitativ metod
99

 då det 

tillvägagångssättet lämpar sig bäst för vår undersökning, eftersom syftet varit att finna och 

förstå de enskilda personernas ställningstagande samt hur de argumenterar för sin ståndpunkt. 

Under arbetet med vår undersökning har vi haft utgångspunkten att det inte finns någon 

specifik sanning, att allt är relativt. Vi utgår från att samhället är en social konstruktion och att 

man skall betrakta företeelser utifrån många aspekter. Vi anser att man bör beskåda 

informanternas svar utifrån flera håll och därefter försöka analysera svaren utefter många 

tänkvärda scenarier. För att kunna svara på vårt syfte, att undersöka, varför elever väljer att 

inte delta i idrottsundervisningen, hur dessa elever ser på idrottsämnet samt varför ämnet 

idrott och hälsa finns i skolan har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med åtta elever i 

år 7-9 i grundskolan.
100
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När vi skapat vår intervjuguide har vi använt oss av Alan Brymans bok 

Samhällsvetenskapliga metoder
101

. Vi har utgått från ett färdigt frågeformulär vars frågor har 

ställts till samtliga elever, vilka vid de olika intervjutillfällena kom att ställas i lite skild 

ordning beroende på informanternas enskilda svar. Därmed har vår intervjuguide en hög grad 

av standardisering men den kan också beskrivas som ostrukturerad då vi har gett 

informanterna stort utrymme att svara inom samtidigt som vi har försökt att inte styra deras 

svar. Dock kan man säga att vi har varit något medskapande till resultatet eftersom vi gett 

eleverna möjlighet att utveckla sina svar med hjälp av de följdfrågor som vi ställt.
102

 

För att lättare kunna förenkla informanternas svar och på så vis kunna jämföra dem med 

varandra och göra en subjektiv bedömning har vi dock, i möjligaste mån, försökt att hålla oss 

till den intervjuguide som vi tidigare har framställt. Ett tillvägagångssätt som förespråkas vid 

forskning inspirerad av hermeneutiken. Vi har operationaliserat ner vår frågeställning till 

mindre, mer mätbara frågor, för att våra informanter inte skulle låsa sig och säga de svar de 

tror att vi vill höra. När vi skapat vår frågeguide har vi utgått ifrån vårt syfte och vår 

frågeställning och försökt utgå från vem, vad och varför. Detta har vi gjort dels för att 

säkerställa att vår undersökning följer vårt syfte men också för att skapa ett instrument som 

tydligt kan mäta våra frågor då vi av erfarenhet vet att elever i grundskolans senare år kan ha 

svårt att formulera sina tankar och upplevelser. 

Orsaken till att vi har valt att genomföra intervjuer men inte några enkätundersökningar är för 

att de, enligt vår åsikt, inte hade tillfört vår undersökning något då det hade varit svårt att 

finna och förstå informanternas tankegångar. Bryman menar att det finns flera frågeställningar 

där det inte passar sig att använda observation för att nå svaren och menar att människors 

åsikter nås bäst genom intervjuer.
103

  

3.4 Urvalsgrupp 

Vi har arbetat fram tre urvalskriterier för elevintervjuerna; eleverna skall gå i grundskolans 

senare år i Halmstad kommun, de skall finnas i idrottshallen när de inte deltar samt ha de 

fysiska förutsättningarna för att kunna delta i undervisningen. Det innebär att vi har gjort ett 

strategiskt urval eftersom vi har försökt välja elever från olika årskurser, med olika lärare som 
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informanter i vår undersökning. Urvalet har också varit något slumpmässigt då bara de elever 

som haft lektion vid intervjutillfällena, men inte deltagit i undervisningen, samt haft ett ifyllt 

följebrev
104

 med sig varit kvalificerade för vår undersökning.
105

 Anledningen till att eleverna 

skall vara verksamma i Halmstad kommun är för att vi anser att det är positivt för oss om 

informanterna finns inom ett rimligt geografiskt avstånd. Detta är vad Bryman skulle kalla ett 

bekvämlighetsurval, vilket han menar lämpar sig väl då man genomför kvalitativa 

intervjuer.
106

 Vi har valt att både intervjua pojkar och flickor i vår undersökning däremot har 

deras kön ingen relevans för vår frågeformulerings utformning. 

Vi har, via mejl, tagit kontakt med sex idrottslärare från två olika skolor i Halmstad kommun 

och kortfattat förklarat vilka vi är och varför vi vill intervjua ett antal elever på deras 

respektive skolor. I mejlet har vi också redogjort för syftet med vår undersökning och vad vår 

undersökning innefattar. Vi har delat ut ett följebrev till olika klasser på skolorna där vi 

berättat om vår undersökning, så att intresserade elever i samråd med målsman kunnat fylla i 

och därmed också gett sitt godkännande till att vi genomfört en intervju. Dessa följebrev var 

tvungna att vara ifyllda vid de tillfällena vi var ute och besökte skolorna.  

Vår studie bygger på våra åtta informanters svar och vår studie gör således inte anspråk på att 

generalisera de mönster och beteenden som tydliggörs i undersökningen. Vår undersökning 

hade behövt vara mer omfattande för att klara mönster skulle kunna urskiljas. Vi anser dock 

att vårt antal elever är rimligt för att ge oss en skälig mängd material, anpassad till storleken 

på vår undersökning. Dock hade vi från början önskat tio informanter vid två olika skolor, 

men då antalet elever som ville delta och hade målsmans samtycke stannade vid åtta elever 

blev undersökningens omfång något reducerat både till antalet informanter och skolor. Hade 

vi haft mer tid samt om uppsatsens omfång varit större hade antalet respondenter varit fler och 

undersökningen mer omfattande. 

3.5 Genomförande av undersökning 

Vi har via mejl tagit kontakt med sex lärare i idrott och hälsa och genom dem bokat in tid för 

när vi kan komma ut på skolorna för att intervjua utvalda elever. Varje intervju har ägt rum i 

anslutning till idrottshallen och har tagit ca 20-25 minuter. Inför intervjun har vi brutit ner vår 

frågeställning till konkreta och mätbara frågor. Vi anser att validiteten i intervjusvaren är hög 
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då informanterna före intervjun informerats om vårt syfte med undersökningen, samt att 

samtalet inte kommer att spridas vidare av oss och att vi kommer göra deras identitet 

konfidentiell. Därför menar vi att svaren speglar informanternas verklighet samt att det finns 

en hög grad av trovärdighet i deras svar. Intervjuerna har spelats in på band för att sedan 

transkriberas. Intervjuerna har diskuterats och analyserats utifrån relevanta teorier och 

resultatredovisningen av detta finns längre fram i kapitel 4 och 5. 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

Inför våra intervjuer skickades följebrev ut till elever på skolorna där vi presenterade syftet 

med vår undersökning samt de villkor som gällde för ett eventuellt deltagande (att deltagandet 

var frivilligt och att alla informanter skulle vara anonyma). Inför intervjutillfället upplyste vi 

återigen deltagaren om att medverkan var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst under intervjun. Vidare utvecklade vi också vårt syfte med 

undersökningen samt underströk att det insamlade materialet inte skulle komma att användas 

till något annat än vår forskning.
107

  

Man skiljer mellan anonymitet och konfidentialitet, där anonymitet främst används vid 

enkätundersökningar då man vill få fram ett resultat utan att veta vem som säger vad, 

eftersom det saknar relevans. Konfidentialitet används företrädesvis vid intervjuer då endast 

författaren/författarna skall ha tillgång till informantens identitet men maskerar namnet för 

utomstående för att skydda informantens identitet.
108

 Då vi har valt att göra kvalitativa 

intervjuer har det varit viktigt för oss att hålla informanternas identitet konfidentiell, detta för 

att öka validiteten i deras svar och därmed få en mer trovärdig och tillförlitlig studie. Efter att 

informanternas svar transkriberats har det inspelade materialet förstörts så att deras identitet 

inte kan röjas. 

3.7 Dataanalys 

Vår insamlade data har transkriberats och analyserats av oss båda för att kunna hålla en hög 

grad av validitet. Intervjuerna har sedan skrivits ut utan att ange namn eller någon annan data 

som skulle kunna leda till att respondenternas identiteter röjs. Vi har efter detta bearbetat 

texten genom att försöka finna likheter och skillnader som råder mellan informanternas svar, 
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detta presenteras sedan i vår analysdel. I vår analys har vi kategoriserat in informanternas svar 

i två huvudgrupper för att åskådliggöra fakta och för att underlätta för läsaren att se mönstren 

som vi funnit. De två huvudsakliga skälen som eleverna uppgav till var dålig självkänsla och 

bristande motivation.
109

   

4. Resultat 

I det här kapitlet följer en redovisning av vår empiri, bestående av åtta intervjuer. Då 

elevernas kön inte är av betydelse för vår frågeställning har vi, för att göra deras identitet 

konfidentiell, valt att namnge dem med figurerade namn utan att ta hänsyn till deras kön, detta 

för att fokus inte ska ligga på könen utan på personens uppfattning. Undersökningen består 

således av både flickor och pojkar.  

Skolan som eleverna tillhör har ett stort upptagningsområde men där de flesta eleverna 

kommer ifrån A-stad. För att kunna urskilja elevernas olika habitus har vi valt att kortfattat 

presentera de olika stadsdelarna som är representerade i vår undersökning.  

A-stad utgörs av hyreslägenheter och befolkningen i stadsdelen ökar i huvudsak genom 

invandring. 44,5 procent är födda i Sverige och 55,5 procent är utlandsfödda. I området är det 

47 procent i åldrarna 20-64 som är förvärvsarbetare. 37 procent bland kvinnorna och 30 

procent bland männen i området har endast förgymnasial utbildning. Detta att jämföra med 

kommunen i stort där det är 19 procent av kvinnorna och 22 procent av männen som har 

likvärdig utbildning. Av eleverna från A-stad som gick ut från den aktuella skolan 2008 var 

det 22 elever av 45 möjliga som ej fick behörighet att söka till en gymnasial utbildning.
110

  

B-stad är en statsdel som består av både hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. I det här 

området är 77,3 procent födda i Sverige och 22,7 procent födda utomlands. 11,3 procent har 

endast en förgymnasial utbildning och 67,7 procent har ett förvärvsarbete.
111

 

Området C-stad består främst av villor, även om några lägenheter förekommer. 91,6 procent 

är födda i Sverige medan 8,4 procent har utländsk bakgrund. Här har 7,6 procent endast en 

förgymnasial utbildning och 85,8 procent i området har ett förvärvsarbete.
112
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I D-stad finns det både hyreslägenheter, bostadsrätter och villor och 86,8 procent av 

stadsdelsbefolkningen födda i Sverige medan 13,2 procent är av annan härkomst. 10,8 procent 

har inte mer än en förgymnasial utbildning men 83,1 procent är ute i arbete.
113

 

4.1 Presentation av informanterna 

Anna är 16 år och bor tillsammans med sin familj i A-stad i en hyreslägenhet. Hon är född 

och uppvuxen i Sverige medan hennes föräldrar har sitt ursprung i Kosovo och de flyttade till 

Sverige innan hon föddes. Tidigare utövade Anna gymnastik men idag utövar hon ingen 

fysisk aktivitet på fritiden. Anna var alltid med på idrotten när hon var yngre men slutade att 

regelbundet delta när hon började på sin nuvarande skola. Hon deltar framför allt när hon 

tycker lektionen verkar rolig. Anna har betyg i idrott och hälsa. 

15-åriga Bertil fyller 16 senare i år och bor i en hyreslägenhet i B-stad med sin familj. Hans 

föräldrar kommer från Kosovo men Bertil är född och uppvuxen i Sverige. Bertil har precis 

börjat träna på ett gym och har tidigare hållit på med thaiboxning, men slutade på grund av att 

hans kompis slutade. När Bertil gick i sexan skolkade han väldigt mycket vilket ledde till att 

han fick gå i en specialklass, detta bidrog till att han inte fick ha idrott med sin klass igen 

förrän han gick i åttan. Detta mynnade ut i att hans intresse för idrottsundervisningen sjönk 

och han orkar idag inte vara med i samma utsträckning som tidigare, eftersom han hunnit 

ändra uppfattning och tycker numer att idrotten är tråkig. Han uttryckte dock att när han gick i 

fjärde och femte klass älskade han idrottslektionerna och var alltid med. Bertil hade betyg i 

årskurs åtta men har det inte vid intervjutillfället. 

Carin är 13 år och bor i en hyreslägenhet i A-stad tillsammans med sina föräldrar. Hon är 

född och uppvuxen i Sverige, liksom hennes föräldrar. Carin har testat både fotboll och 

hockey men slutade efter cirka ett halvår med båda aktiviteterna för att de var tråkiga. Carin 

var alltid med på idrotten när hon var yngre men slutade regelbundet delta då hon gick i 

sexan, eftersom det var jobbigt att vara fysiskt aktiv. Hon kommer kanske att få betyg i åttan. 

Dennis är 16 år och bosatt i A-stad med sin familj i en hyreslägenhet. Hans föräldrar har sitt 

ursprung i Serbien medan Dennis är född i Sverige. Dennis har aldrig hållit och håller inte 

heller på med någon fysisk fritidsaktivitet. Dennis var alltid med på idrotten när han var yngre 
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men slutade då han gick i femte klass och nu är han aldrig med. Han har aldrig haft betyg i 

idrott och hälsa. 

Ellen fyller 16 år i år och bor i en hyreslägenhet i A-stad tillsammans med mamma och 

pappa. Alla i familjen är födda och uppvuxna i Sverige. Ellen spelar sporadiskt tennis ihop 

med en kompis men inte i någon organiserad verksamhet. Ellen slutade vara med på 

idrottslektionerna i mitten av nian, innan dess var hon med då och då. ”Jag hoppade bara över 

simningen och lite annat när jag inte orkade vara med”, säger hon. 

16-åriga Filip bor i C-stad tillsammans med mamma, pappa och storebror. Familjen har sitt 

ursprung i Sverige. Filip utövar gymnastik och har så gjort i tio års tid. Han har även testat 

fotboll men slutade ”för att det var inte min grej”. Filip deltar i idrottsundervisningen från och 

till. Han säger att: ”Hoppar jag över en lektion så är det lätt att hoppa över nästa också.” Idag 

är han med på cirka två av tre lektioner. Filip har betyg i idrott och hälsa. 

16-åriga Gunilla bor i A-stad med sina föräldrar och syskon i en hyreslägenhet. Gunilla och 

hennes syskon är födda och uppvuxna i Sverige men deras föräldrar är från början från 

Kosovo. Gunilla har börjat springa själv och springer cirka en timme varje dag. Gunilla säger 

att hon tyckte idrott och hälsa var kul tills hon gick upp i vikt i år 6 och då slutade hon att 

delta på lektionerna. Hon tror att hon har godkänt betyg. 

Hassan är 16 år och bor i D-stad tillsammans med sin mamma i en hyreslägenhet. De har 

båda sitt ursprung i Sverige. Hassan har spelat handboll i 7 år men har precis slutat då han 

ansåg att han inte längre hade tid, men även för att han tröttnade och tyckte det var jobbigt att 

ta sig till träningarna. Hassan uppger att han alltid var med på idrottsundervisningen fram till 

femte klass eftersom det inte fanns något annat att göra under lektionerna. Men när han fick 

nya vänner i sexan var lektionerna inte längre lika viktiga eftersom de inte fick några betyg. 

Han slutade alltså att regelbundet delta i sjätte klass. Hassan har haft betyg sedan årskurs åtta. 

4.2 Vad tycker du om idrott och hälsa i skolan? 

Alla elever, utom Dennis och Gunilla, svarade att idrottsämnet ibland är roligt och ibland är 

tråkigt. Dennis är aldrig med på idrottslektionerna men tror ändå att ämnet är roligt. Gunilla 

däremot uppfattade ämnet som roligt fram till dess att hon gick upp i vikt och hon ändrade 

uppfattning till det motsatta. De inslag som upplevdes som roligare var framför allt lekar 
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medan orientering, simning, vissa bollsporter och gymnastik var moment som de flesta inte 

uppskattade. Då svaren var så varierande har vi valt att presentera dem genom citat. 

Anna: ”Vissa saker är roliga och andra inte. Lekar och sånt är kul men typ styrketräning, 

orientering och sånt är inte kul.” 

Bertil: ”Jag tycker idrott är tråkigt. Lekar är rätt så kul men inte fotboll och gymnastik och 

sådana saker. Jag tror att mitt intresse har blivit sämre eftersom jag inte var med under sexan, 

sjuan och halva åttan och sen orkade jag typ inte vara med igen, och jag tyckte det var 

jättetråkigt.” 

Carin: ”Ibland är det roligt. När man kör roliga saker som när man kör olika stationsövningar 

eller styrka. Ibland är det roligt med bollsporter.” 

Dennis: ”Jag vet inte. Det verkar kul men jag är aldrig med.” 

Ellen: ”Jag tycker det är bra då eleverna får röra på sig men jag tycker själv att det är ganska 

tråkigt. Det är ofta tråkiga aktiviteter och alla aktiviteter kan man ju inte gilla. Jag tycker att 

innebandy och basket och andra bollsporter är ganska tråkiga. Det roliga är när man får 

springa typ så här leka och sånt. Gymnastik, orientering och simning är jättetråkigt, jag kan 

inte simma.” 

Filip: ”Det är inte så jätteroligt alltid för det är många som inte tar det seriöst. Det är många 

som tramsar och då känner jag själv att jag lätt faller in i det också. Det behövs mer 

utmanande uppgifter för att det ska bli bättre och inte bara kasta boll och sånna grejer.” 

Gunilla: ”Jag tyckte idrott va kul till jag gick upp i vikt, sen skämdes jag för att springa och så 

slutade jag vara med. Då gick jag i sexan. Innan dess var jag med alltid, missade ingenting. 

Jag har funderat på att vara med lite grann igen, nu när jag börjat gå ner i vikt.” 

Hassan: ”Det kan vara kul ibland men ibland tråkigt. Det beror på lite vad vi gör. Jag är 

mycket för boll och sånt och styrka och sånt är också roligt. Orientering är riktigt tråkigt och 

simning är onödigt. Jag vet om att jag kan simma och därför är jag inte med på det. Jag är 

med på handboll fast jag kan det för att jag är bra på det och det är roligt. Jag brukar vara med 

en gång av tre på simningen för att visa att jag kan och likadant med orientering, om det inte 

regnar.” 
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4.3 Vad tycker du om din idrottslärare? 

Alla informanter tycker om sin idrottslärare och de flesta menar att han/hon inte påverkar 

deras deltagande i idrottsundervisningen. Men Dennis säger att: ”Hade han kanske legat på 

mig lite mer hade jag kanske varit med. Han var inte på mig i början utan jag fick bara sitta.” 

4.4 Upplever du att idrottsundervisningen är tävlingsinriktad? Gillar du att tävla? 

Endast Filip upplever att idrottsundervisningen är tävlingsinriktad och anser att det är dåligt. 

Han menar att många som inte känner sig duktiga på idrott inte mår bra av det. Filip och tre 

andra av de tillfrågade (Ellen, Hassan och Anna) tycker dock att det är roligt att tävla, framför 

allt vid lekmoment och alla anger att de tycker tävlingar ökar lusten och att man blir mer 

involverad i uppgiften. De övriga fyra, det vill säga Bertil, Carin, Dennis och Gunilla, tycker 

inte om tävlingsmomenten. Gunilla säger att hon inte gillar att mäta sig med andra men tävlar 

gärna mot sig själv, hon säger dessutom: 

Jag tycker inte det är kul att tävla. […] Jag har alltid haft dåligt självförtroende och 

trott att folk suttit i ett hörn och snackat skit om mig. Jag har aktat mig och försökt 

vara tyst så ingen ska kolla på mig och säga att jag är fet. […] Jag har alltid varit 

rädd att jag ska göra bort mig. 

4.5 Tycker du att du kan påverka din undervisning? 

Anna, Carin och Hassan upplever att de ibland har möjlighet att påverka idrottslektionernas 

utformning och innehåll. Anna säger att de i början av varje termin får skriva ner önskemål 

som läraren sedan försöker tillfredsställa. Carin och Hassan är dock av uppfattningen att de 

inte kan påverka innehållet lika ofta som Anna. Carin säger:  

Jag hade försökt va med på de andra [lektionerna] också om vi hade gjort de vi 

velat kanske var fjärde lektion eller något.  

Två elever som absolut inte anser att får vara med och påverka är Ellen och Gunilla, eftersom 

läraren ändå bestämmer innehållet. Bertil och Filip menar dock att de har stora möjligheter att 

påverka sin idrottsundervisning och Filip säger:  

Ja det kan jag göra. Jag kan prata med läraren och han lyssnar på mig. Han frågar 

ganska ofta om vi har förslag på vad vi vill göra och dessutom får vi ha egna 

lektioner. 
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Alla elever har en åsikt kring frågan förutom Dennis som aldrig deltar på 

idrottslektionerna och därför inte vet vad hon egentligen tycker.  

4.6 Tycker du att du är duktig på idrott? 

Ingen av eleverna anser sig vara dålig på idrott men de behärskar olika moment olika bra och 

framhåller de moment de är bäst på. Carin tycker att basket och stationsövningar är roligt och 

tror att hon tycker det är roligt just för att hon är bra på dessa grejer. Carin uppger också att 

hon inte är med på de moment som hon är mindre bra på. Ellen liksom Carin brukar vara med 

på de lektioner som hon anser sig behärska. Dennis tycker att han ”kanske” är bra på att 

springa snabbt men annars är han inte bra på något. Gunilla säger att hon är bra på att springa 

men är ändå inte med under dessa moment eftersom hon är rädd för att göra bort sig inför de 

andra. Hon säger att: ”Jag har aktat mig och försökt vara tyst så att ingen skall kolla på mig 

och säga att jag är fet. Jag har alltid varit rädd att jag ska göra bort mig.” Hassan känner att 

han klarar många idrottsmoment och att han hade haft ett högre betyg om han bara varit med 

på fler lektioner. 

4.7 Påverkar dina kompisar ditt deltagande i idrott och hälsa? 

Respondenternas åsikter till hur vida kompisarna styr deras deltagande är generellt att de inte 

påverkas i någon hög grad. De menar att de har kompisar i klassen som både deltar och som 

väljer att inte vara med. Två av informanterna är dock av en annan uppfattning. Ellen menar 

att hon ibland kan delta under lektionstimmen om hennes kompis ber henne göra det, det blir 

således en positiv inverkan på Ellen. Hassans kompisar däremot har haft ett negativt 

inflytande på honom och hans medverkan då han i år 6 och 7 kunde hoppa över en 

idrottslektion efter påtryckningar av hans vänner. Detta trots att hans intention från början var 

att delta. Han säger: 

I fyran och femman gick man alltid på lektionerna för det fanns inget annat att 

göra. Sen när man började sexan var det nytt folk och alla gick inte på alla 

lektioner och man fick nya vänner.  

Hassan menar dock att hans beteende har förändrats och idag kan han, trots andra elevers 

påtryckningar, välja att delta för att han har lusten till det. 
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4.8 Påverkar omklädningssituationen dig? 

Alla informanter har det gemensamt att de inte duschar efter idrottslektionerna och ett 

återkommande svar är att duscharna är ”äckliga”. Tre av respondenterna har en ytterligare 

dimension som svar på frågan. Anna och Gunilla uttrycker inte att det är jobbigt att byta om 

tillsammans med de andra men byter ändå om på toaletten. Ellen däremot ser 

omklädningssituationen som jobbig beroende på att hon måste byta om tillsammans med de 

andra i klassen. Dennis tycker inte att själva ombytet är jobbigt utan snarare det scenario att 

behöva göra sig i ordning efter idrottslektionerna. Han tycker att det är jobbigt att duscha ihop 

med andra och undviker problemet genom att inte delta alls. De övriga informanterna, Bertil, 

Carin, Filip och Hassan, säger alla att omklädningssituationen inte påverkar deras medverkan 

på lektionerna och Hassan säger dessutom: 

Nej det är inget problem för mig är van sedan handbollen. Duschar dock inte efter 

lektionen, men hade andra duschat så hade jag också gjort det. 

4.9 Försöker dina föräldrar stötta dig till att delta mer i idrottsundervisningen? 

Anna anser att det är hennes eget val och att hennes föräldrar inte kan bestämma om hon ska 

vara med eller inte. Hon uppger dock att hennes föräldrar vill att hon ska vara med. Detta till 

skillnad från Dennis föräldrar som inte vet att han inte deltar i undervisningen och trots att de 

sett hans betyg ifrågasätter de inte hans frånvaro. Filips föräldrar bryr sig mycket vilket lett 

till att han deltar mer i undervisningen än vad han annars gjort enligt honom själv. Detta 

liksom Hassans förälder som ständigt påminner honom om att ta med idrottskläder till skolan, 

vilket underlättar hans medverkan och han är med oftare. Gunilla säger att hennes föräldrar 

också är väldigt måna om att hon ska få ett betyg i idrott och hälsa och har därför införskaffat 

ett löparband så att hon kan komma igång med träningen som ett led till att delta mer i 

idrottsundervisningen. De övriga informanterna i undersökningen har föräldrar som inte 

uttalat stödjer sina barn och försöker få dem att delta mer i idrottsundervisningen. 

4.10 Hade du varit med mer på idrottslektionerna om inte betyg i ämnet hade funnits? 

Alla informanter i undersökningen förutom Ellen uppger att de hade deltagit i mindre 

utsträckning än idag om de inte fått betyg i ämnet. Ellen som inte deltar på grund av att hon 

inte kan simma, och därmed inte kan få betyg i idrott och hälsa, hade emellertid varit med 

under alla moment förutom simning om inte betyg hade satts. Anledningen till att de övriga 
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informanterna är med, till och från i undervisningen, är bland annat pressen de har på sig att få 

ett betyg, som förbättrar deras möjligheter att läsa vidare inom den utbildning som de önskar. 

Pressen är dock inte så pass stor för alla informanter att det leder till ett aktivt deltagande. 

4.11 Finns det något skolan eller lärarna skulle kunna göra för att du skall delta i 

idrottsundersvisningen i större utsträckning? 

Alla elever, utom Dennis och Gunilla, ser möjligheten till ett ökat deltagande om 

förutsättningarna hade kunnat anpassas utefter deras enskilda behov. Behoven ser dock olika 

ut för varje elev. Dennis som aldrig medverkar på idrottslektionerna säger att inget skulle 

kunna ändra det faktum att han inte deltar medan Gunilla påstår att problemet finns hos henne 

själv och det är något hon måste arbeta med. Följande förbättringar anger övriga elever skulle 

kunna genomföras för ett ökat deltagande: 

Anna: ”Om jag hade haft rena kläder som finns i skolan hade jag varit med oftare. Inte varje 

gång för man orkar inte alltid. Det jobbiga är att ta med sig kläder och orka vara med då jag är 

trött.” 

Bertil: ”Åka iväg någonstans och träna och inte vara i idrottshallen hela tiden. Det hade varit 

kul att åka till SATS och köra spinning, t.ex. lagdagar som vi brukar ha tycker jag är 

jätteroliga då vi får göra massa olika saker. När det är roligt så är jag med, tycker jag inte det 

är roligt tycker jag inte att det är viktigt att vara med.” 

Carin: ”Att vi får välja någon gång vad vi ska göra. Jag hade försökt att vara med på de andra 

också om vi hade gjort det vi velat, kanske var fjärde lektion eller något.” 

Ellen: ”Hade lärarna tagit bort att det skulle vara obligatoriskt att simma så skulle jag varit 

med, för då skulle jag fått ett betyg i ämnet.” 

Filip: ”Att prova på fler sporter och inte bara ha massa lekar. Det skulle sporra mig om vi fick 

testa på olika sporter exempelvis spinning och klättring någon annanstans. Det skulle också 

bli bättre om vi fick mer utmanande uppgifter och att lektionerna strukturerades upp och att 

det inte va så mycket flams.” 

Hassan: ”Nej inte direkt. Lite mer utmanande i så fall. Hade kanske varit bra och dela upp 

klassen efter de som är intresserade och inte intresserade ibland, men jag tycker det är roligt 

när man kan glänsa över de lite sämre ibland också.” 
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4.12 Uttalade orsaker till att informanterna inte deltar i idrottsundervisningen. 

Anna väljer att inte delta i idrottsundervisningen då hon tycker det är jobbigt att ta med sig 

idrottskläder till skolan. Bertil är inte med för att han anser att idrottslektionerna är tråkiga, 

dessutom anser han sig ha hamnat utanför klassen då han gick i specialklass från år sex till 

åtta. Anledningen till att Carin inte deltar är för att hon inte får vara med och bestämma 

lektionsinnehållet. Dennis däremot anger att ombytet och duschande gör att han inte vill delta. 

Hade Ellen fått betyg fast än att hon inte kan simma hade hon varit med, men så är inte fallet 

idag. Filip anser att idrottsundervisningen håller en för låg nivå och han motiveras inte till att 

delta då uppgifterna, enligt honom, oftast är för lätta. Dålig självkänsla på grund av övervikt 

och rädsla för att göra bort sig är Gunillas skäl till att inte medverka samtidigt som Hassan 

liksom Filip anser att brist på motivation är den huvudsakliga anledningen för att inte delta 

dessutom är hans kompisars påverkan av betydelse. 

4.13 Är idrott och hälsa ett viktigt skolämne? 

Flera av informanterna menar att idrott och hälsa är ett ämne som är mindre viktigt än de 

teoretiska ämnena men mer betydande än de andra praktiska ämnena i skolan. Av de praktiska 

ämnena är det bara hemkunskap som kan mäta sig med idrottsämnet och i två av åtta fall 

anser eleverna att hemkunskapen är mer betydande då de ”lär sig något” på 

hemkunskapslektionerna. 

Anna: ”Det är viktigt man får ju betyg. Det är inte lika viktigt som svenska och sånt men mer 

viktigt är musik. Idrotten är viktigare för de som idrottar på fritiden för de vill ha högre betyg 

men jag gör ju inget speciellt så det är inte lika viktigt för mig.”  

Bertil: ”Det är viktigt att ha bra hälsa men också viktigt med svenska. Jag rör på mig så 

mycket på min fritid så idrotten i skolan ger mig ingenting. Är man lat av sig och inte rör på 

sig så mycket så tycker jag att man kan vara med på idrotten i skolan men jag rör mig så det är 

inte nödvändigt för mig. Idrott i skolan är lika oviktigt som musik och de andra praktiska 

ämnena.” 

Carin: ”Det är inte så viktigt. Matte, svenska, No, engelska är mycket viktigare, Musik och 

bild är oviktigare.” 

Dennis: ”Jag vet inte. Matematik, engelska och svenska är viktigare men inte No, musik, 

syslöjd eller bild.” 
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Ellen: ”Det är inte viktigare än svenska, matte eller engelska. Det är viktigare med idrott än 

med samhäll då jag tycker det är roligare med idrott. Hemkunskap är också viktigare än idrott 

då man lär sig laga mat. Idrott är ungefär lika viktigt som bild, musik och slöjd. Svenskan är 

viktigare då den exempelvis påverkar mitt språk och hur språket utvecklas.” 

Filip: ”Det är viktigare än att ha typ musik men inte lika viktigt som svenska och hemkunskap 

och sådana saker. Idrott är viktigt för att hålla igång för jag vet inte så många som håller igång 

med något på fritiden. Idrott är viktigt för att det finns ett syfte med det men svenska är 

viktigare då man använder det hela tiden.” 

Gunilla: ”Det är viktigt för dom som ska välja det på gymnasiet men det är också viktigt för 

hälsan. Idrott är inte viktigare än något teoretiskt ämne men viktigare än hemkunskap, musik, 

slöjd och bild. Det är mindre viktigt än exempelvis svenska eftersom när man söker jobb så 

frågar de om man är duktig på svenska, matte och engelska men inte om man är bra på idrott.” 

Hassan: ”Eftersom jag alltid har varit intresserad av idrott så har det alltid varit viktigt för 

mig. Utmaningar är alltid roligt. I nian är kärnämnena det viktigaste men idrotten har alltid 

legat högt upp för att jag är bra på det. Fysisk och kemi är jag inte lika bra på och tycker inte 

heller att de är lika viktiga eller roliga.” 

5. Diskussion och analys 

Här följer en analys av vår undersökning kopplad till de ovannämnda teorierna. 

5.1 Bourdieus begrepp habitus och kapital.  

I vår undersökning är det fem stycken som bor i A-stad och de övriga informanterna bor i B-, 

C- respektive D-stad. Av de boende informanterna i A- och B-stad är det sammanlagt en 

person (Anna) som har betyg i ämnet idrott och hälsa. De andra respondenterna har för 

närvarande inte uppnått de mål som krävs till skillnad från de informanter som bor i C- och D-

stad som har minst betyget godkänt i ämnet. En stor skillnad vi kan se mellan de olika 

stadsdelarna är att A-stad är den enda området där eleverna inte är aktiva inom någon 

organiserad idrottsverksamhet på fritiden. Däremot har informanterna boende i B-, C- och D-

stad varit fysiskt aktiva sedan många år tillbaka. I A-stad är det 47 procent av invånarna som 

har ett förvärvsarbete medan den siffran exempelvis i C- och D-stad uppgår till cirka 85 

procent. Detta tror vi kan vara en av många anledningar till att de elever som bor i A-stad inte 
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är aktiva i någon organiserad idrottsverksamhet, de har helt sonika inte de ekonomiska 

förutsättningarna som krävs för att kunna delta även om de så skulle vilja.  

Enligt Raustorp har uppväxtmiljön en betydande roll för hur vida ett barn blir fysiskt aktivt 

eller ej. Barn och ungdomar som kommer från en högre social standard har fler förutsättningar 

vad gäller kronolekt och sociolekt, detta betyder att de exempelvis har de ekonomiska och 

kulturella förutsättningarna för att utöva de fritidsaktiviteter som de önskar. Varje barn 

genomgår en socialisationsprocess vilket är avgörande för hur aktiva de sedan blir. 

Uppväxtmiljö, levnadsförhållanden och föräldrarnas inställning till fysisk aktivitet påverkar i 

mycket hög grad eleven.
114

  

De intervjuade eleverna från C- och D-stad uppger att deras föräldrar är måna om att de deltar 

i idrottsundervisningen och föräldrarna påminner ofta om kläder och ett aktivt deltagande. 

Detta beteende kan vi också se hos Gunillas föräldrar som har ett stort intresse för idrott. De 

stöttar henne i hennes utövande i skolan och försöker också få igång henne vid sidan av den. 

De övriga informanternas föräldrar bryr sig inte alls om eleverna håller på med någon fysisk 

aktivitet på fritiden eller om de deltar i skolans idrottsundervisning. Befinner man sig i en 

miljö där rörelse är ett naturligt inslag främjar det också ens egen inställning till fysisk 

aktivitet. Individens aktivitetsmönster är ofta bestående, vilket betyder att aktiva barn 

vanligtvis också blir aktiva vuxna, och vice versa.
115

 Det symboliska kapital man får med sig 

av föräldrarna påverkar enligt Bourdieu i hög grad individen.
116

 

Bourdieu förstärker sammanhanget mellan hur individen agerar och handlar med vilken miljö 

man växt upp i och formats av. I varje situation har individen med sig erfarenheter och 

tolkningsreferenser, vilka blir avgörande för hur denne handlar och agerar i olika situationer 

som uppstår. Detta är ett samspel som sker växelvis mellan den sociala världen och habitus.
117

 

Inom idrottens fält råder vissa preferenser och ideal som utesluter de personer som inte lever 

upp till dessa krav. Något som även informanterna stöter på i idrottsundervisningen. 

Lagergren menar att den som inte har ett starkt habitus eller en tilltro till sig själv tenderar att 

bli utestängd från undervisningen och från de som deltar i den.
118

  

                                                             
114  Berggren, C. Gymnasieelevers hälsovanor, 1998: 13-14 
115  Raustorp, A. Att lära fysisk aktivitet. Bildning i rörelse. Livsstil och hälsa, 2000: 66 
116  Bourdieu, P. Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori, 1999: 97-98 
117  Bourdieu, P. Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori, 1999: 18-24 
118

  Lagergren, L. ”Idrott och habitus. För en samhällsvetenskaplig forskning bortom livsstil och utslagning.” i:    
      Svensk idrottsforskning, 2009 nr 3: 10-15 
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Elever vars föräldrar inte är speciellt stöttande eller intresserade av elevens idrottsutövande 

riskerar att påverka barnets habitus i en negativ riktning. Då normen i hemmet är att idrott är 

oviktigt är detta något som eleven omedvetet bär med sig in i sin skolmiljö, vilket kan 

resultera i att den inte deltar då intresset inte finns. Vi kan konstatera att flertalet av våra 

informanter i undersökningen har växt upp med ett svagt habitus och därmed getts sämre 

förutsättningar i skolan, i detta fall i idrottsundervisningen. De tenderar då att hamna i en 

utsatt situation då skolan förespråkar ett förhållningssätt men eleven en annan.  

5.2 Dålig självkänsla 

Vi kan kategorisera in våra informanter i undersökningen i två underrubriker; de som har 

dålig självkänsla och de som har bristande motivation för ämnet. Anna, Bertil, Carin, Dennis, 

Ellen och Gunilla anger alla orsaker som kan härledas till en dålig självkänsla. Anna tycker att 

ombytet före och efter idrottslektionen är ”jobbig” och byter därför om inne på toaletten och 

duschar aldrig efter lektionen. Samma orsaker anger även Dennis vilket bidrar till att han 

aldrig är med på lektionerna. Bertil hamnade i år 6 utanför klassen då han fick ha specialidrott 

med andra elever. När han åter lyftes in i klassen i år 8 upplevde han sig ha hamnat utanför 

gemenskapen och kände sig därför inte trygg i sitt utövande.  

Gunilla har en stark självinsikt och uttalar själv att hon har dålig självkänsla, vilken kommer 

ifrån att hon är överviktig och därmed är rädd för att göra bort sig, samt för kompisarnas 

kommentarer. Carin deltar enbart i idrottsundervisningen då hon känner att hon behärskar 

momenten, vilket vi menar tyder på dålig självkänsla. Hon är rädd för att göra bort sig i vissa 

moment och avstår hellre än att försätta sig i en sådan situation. Ellen uppger att hon inte är 

med eftersom hon inte får betyg i ämnet då hon inte kan simma. Detta tolkar vi som om Ellen 

tycker att situationen inför sina klasskamrater blir påfrestande, då hon inte behärskar detta 

moment, och avstår då hellre än att utsättas för kommentarer och ifrågasättande.  

Nyberg och Tidén menar att elever som inte behärskar ett moment ofta har en dålig 

självkänsla inom ämnet. Ellen vill inte delta i simundervisningen vilket författarna menar 

leder till en ond cirkel då hon heller inte är med i den övriga idrottsundervisningen, detta för 

att hennes brister kan uppmärksammas. Konsekvenserna av detta blir mindre fysisk aktivitet, 
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sämre motorik och negativ inställning till ämnet. Eleven ifråga riskerar också att hamna 

utanför gemenskapen i klassen.
119

  

Människan har två viktiga behov; känsla av värde och känsla av sammanhang. Det är viktigt 

att känna sig betydelsefull och att varje individ får vara med och påverka situationen omkring 

sig, vilket gör att han/hon känner sig behövd.
120

 Känner individen inte ett sammanhang med 

omgivningen riskerar den att få dålig självkänsla, och försöker då undvika situationer där 

denna känsla upplevs.
121

  

Bertils ointresse för idrottsundervisningen kan härledas till bristen av gemenskap då han inte 

fick ha idrott tillsammans med sina klasskamrater under cirka två års tid. Att Bertil inte har 

någon känsla av sammanhang är tydligt då han säger:  

Jag tror att mitt intresse har blivit sämre eftersom jag inte var med under sexan, 

sjuan och halva åttan och sen orkade jag typ inte vara med igen, och jag tyckte det 

var jättetråkigt. 

Citatet visar att han inte har en tydlig samhörighet med övriga elever i klassen och att 

det är en bidragande orsak till varför han väljer att inte delta i idrottsundervisningen. 

De elever som har en uttalad dålig självkänsla tycker i större utsträckning att 

tävlingsmomenten är negativt frambringande jämfört med de övriga informanterna i 

undersökningen. Jakobsson menar att tävlingsmoment bör undvikas för att minska risken för 

att dålig självkänsla skall uppstå bland eleverna, framför allt hos de svagare.
122

 För två av de 

sex informanterna som har dålig självkänsla, Anna och Ellen, stärks lusten att vara med om de 

får tävla när de leker. Just lekmomentet är något som de båda uppfattar som positivt och som 

de gillar. Vi tror att lekens kärna ofta bidrar till en ökad sammanhållning och eleverna blir inte 

lika utsatta för blickfånget som vid ett individuellt moment. Detta till skillnad från om man 

har tävlingsmoment vid exempelvis bollsporter eller liknande då mätbara resultat tydligt kan 

urskiljas och de sämre eleverna utpekas i större omfattning. 

                                                             
119  Nyberg, M. & Tidén, A. ”’Flå katt’ – är det något att kunna?” i: Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott  
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Blomdahl och Elofsson finner övervikt och fetma som en gemensam nämnare bland de som 

har IG i idrott och hälsa. De drar slutsatsen att de överviktiga eleverna uppfattar ämnet som 

mycket tävlingsinriktat, vilket leder till att de hellre avstår idrottslektionen än deltar för att 

slippa utsättas för jämförelser som förekommer av både kropp och prestation.
123

 Gunilla som 

är överviktig säger i vår studie att det inte är kul att tävla och om hon tävlar är det bara mot 

sig själv. Hon säger:  

Jag tycker inte det är kul att tävla. […] Jag har alltid haft dåligt självförtroende och 

trott att folk suttit i ett hörn och snackat skit om mig. Jag har aktat mig och försökt 

vara tyst så ingen ska kolla på mig och säga att jag är fet. […] Jag har alltid varit 

rädd att jag ska göra bort mig.  

I studien NU 03 framkommer en del häpnadsväckande resultat om hur eleverna upplever sina 

kroppar. En relativt stor del av eleverna får en negativ början av idrottslektionen då de känner 

obehag över att behöva byta om tillsammans med sina klasskamrater.
124

 

Av de sex informanter som vi kategoriserat in under ”dålig självkänsla” är det två (Dennis och 

Ellen) som upplever att det är jobbigt att byta om bland sina kamrater. Anna och Gunilla anser 

att ombytet inte är några problem då de byter om på toaletten och inte duschar efter 

lektionerna. Detta tror vi beror på att de upplever omklädningsrummet som en utsatt arena, att 

de löst problemet och därför inte längre ser ombytet som ett obehagligt moment. I våra 

intervjuer reflekterar inte Anna och Gunilla närmare kring varför de byter om inne på 

toaletten, utan ser det som ett naturligt inslag för att de skall medverka överhuvudtaget. Vi 

anser att eleverna på eget bevåg har tagit tag i situationen och löst problemet fördelaktigt för 

sig själva. Hade de inte haft möjligheten att byta om på toaletten hade risken varit stor att de 

inte deltagit alls. 

5.3 Motivation 

Den andra kategorin av elever som inte deltar i idrottsundervisningen har som gemensam 

nämnare att de har ett ointresse och/eller bristande motivation för att medverka. Bertil som har 

en dålig självkänsla har också ett uttalat ointresse för ämnet idrott och hälsa. Att han inte fått 

delta i den gemensamma undervisningen under lektionstimmarna i idrott har förutom en 

känsla av utanförskap också genererat ett starkt ointresse för ämnet. Carins brist på 

                                                             
123  Bråkenhielm, G. ”Ingen gympa för mig! En undersökning av skälen till att elever inte deltar i ämnet idrott    

       och hälsa.” i: Svensk idrottsforskning, 2008 nr 2: 30-33  
124  www.skolverket.se 2010-03-17 
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motivation består i stor del av att hon inte får vara med och bestämma lektionsinnehållet. Hon 

säger att: 

Jag hade försökt va med på de andra [lektionerna] också om vi hade gjort de vi 

velat kanske var fjärde lektion eller något.  

Både Filip och Hassan anser att idrottsundervisningen inte är utmanande nog. Filip menar att 

det skulle sporra honom mer om svårighetsgraden ökade och att lektionerna strukturerades 

upp mer. Hassan säger att det ibland hade varit bra att nivågruppera klassen så att de som är 

duktiga och intresserade får arbeta tillsammans. 

Enligt Lpo 94 skall varje lärare då de planerar sin undervisning ta hänsyn till varje elevs 

tidigare kunskaper och erfarenheter, detta för att undervisningen skall främja ett 

individualiserat lärande. Motivationen ökar när eleverna känner att de kan påverka innehållet 

och i gengäld förväntas eleverna ta ett ansvar för sin kunskapsutveckling, samt för miljön 

arbetet pågår i.
125

 Detta är något som lärarna i de berörda fallen har misslyckats med, anser vi, 

då eleverna väljer att inte delta för att motivationen saknas. 

Filip och Hassan har båda varit väldigt fysiskt aktiva på sin fritid och har därmed en väl 

utvecklad idrottsförståelse. Att de behärskar många olika moment och dessutom bra är något 

läraren i fråga bör ta i beaktande och istället ge mer utmanande uppgifter till dessa elever. 

Detta speciellt då de upplever att det är orsaker till att de inte deltar. De tycker också att de 

utvecklas mer genom fysiska aktiviteter vid sidan av skolan. Bertil som också är fysiskt aktiv 

vid sidan av skolan säger: 

Jag rör på mig så mycket på min fritid så idrotten i skolan ger mig ingenting. Är 

man lat av sig och inte rör på sig så mycket så tycker jag att man kan vara med på 

idrotten i skolan, men jag rör mig så det är inte nödvändigt. Idrott i skolan är lika 

oviktigt som musik och de andra praktiska ämnena. 

Annerstedt poängterar vikten av att lärarens förväntningar stämmer överens med elevernas 

krav och vice versa för att motivation skall kunna skapas.
126

 Vidare menar Annerstedt att en 

övning eller aktivitet som barn gjort vid ett flertal tillfällen och inte längre upplever som 
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utmanande, samt en övning eller aktivitet som de finner är för svår ofta benämns som tråkig 

av dem.
127

 

Antonovsky menar att det är viktigt med elevers inflytande på innehållet i idrott och hälsa för 

att en god hälsa skall kunna utvecklas. Inflytande och möjlighet att påverka har också socialt 

värde och gör intryck på hur individen kan samspela ihop med andra människor.
128

 Hammar 

och Johansson anser att motivation är a och o för att lärande skall kunna möjliggöras.
129

 

Denna komponent är det huvudsakliga skälet till att Carin inte deltar i idrottsundervisningen. 

Som vi tidigare nämnt uppger Carin att hon skulle delta varje gång om läraren lät eleverna ha 

medinflytande på lektionsinnehållet. 

5.4 Jämförelse med andra studier 

Jämfört med tidigare forskning som gjorts kring samma fenomen kan vi förutom likvärdiga 

företeelser som exempelvis besvärligheten med omklädningsrummet och ointresse se ett litet 

samband med kompisarnas påverkan. Ellen påverkas i en positiv riktning av sina kompisar. 

Om Ellens kompis ber henne att vara med kan hon ibland överväga saken och faktiskt delta. 

Detta till skillnad från Filip och Hassan, som framförallt i år 7 och 8, påverkades negativt och 

hellre hoppade över undervisningen om deras kompisar också gjorde det. Hassan säger: 

I fyran och femman gick man alltid på lektionerna för det fanns inget annat att 

göra. Sen när man började sexan var det nytt folk och alla gick inte på alla 

lektioner och man fick nya vänner.  

Elever som inte deltar i idrottsundervisningen är ett vanligt förekommande problem ute på 

landets skolor. Detta visar flera studier av bland annat Bennerhag och Jönsson. Deras studier, 

liksom vår, pekar på att det finns lika många orsaker som elever, även om det går att 

kategorisera in och hitta bakgrundsfaktorer till dessa.  

När eleven inte känner sig trygg eller känner sig hotad finns det risk att den, omedvetet, 

använder olika försvarsbeteenden för att få känna den positiva självupplevelse som eleven 

saknar i situationen. När eleven utsätts för en orättvis behandling eller upplever sig själv som 

svag kan den sträva efter uppmärksamhet, för att på så vis nå det egenvärde och den 

samhörighet som medföljer då andra lyssnar på en. För att inte riskera att visa sig dålig eller 
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sämre än de övriga eleverna kan eleven också välja att undvika en aktivitet eller en situation 

genom att inte vilja försöka, inte delta eller inte gå till skolan. En elev med detta beteende 

brukar också ha en mycket negativ inställning till de aktiviteter eller situationer som han/hon 

inte trivs i. Då en individ blir utsatt för en negativ kommentar eller handling från en annan 

person ökar också tendensen till att vilja hämnas. Vanligt är även att en individ som känner 

sig otrygg och/eller hotad strävar efter att sätta sig över andra personer, alternativt försöker 

undgå att hamna i underläge.
130

 

De flesta informanterna i vår undersökning tar till ett flyktbeteende för att undvika att utsättas 

för situationer de ej behärskar. Informanterna väljer att undvika sina problem de har med 

ämnet genom att inte delta i idrottsundervisningen. Vad detta beror på är individuellt och bör 

motverkas på olika sätt beroende på varje individs specifika behov. Alla våra respondenter har 

det gemensamt att de hellre flyr, det vill säga medverkar ej, istället för att söka 

uppmärksamhet genom sin medverkan och störa övriga deltagande elever. Detta tyder vi som 

att den dåliga självkänslan tar överhand och eleverna, med problemen, försöker undvika en 

konflikt med sina kamrater som lättare uppstår vid ett deltagande. Detta visar Gunilla ett 

tydligt exempel på då hon uttryckligen säger att hon inte vill synas.   

5.5 Hur uppfattar eleverna ämnet? 

Alla informanter uppger att kärnämnena, svenska, engelska och matematik, är viktigare än 

idrott och hälsa. Gunilla menar bland annat att dessa ämnen är viktigare när man söker jobb 

eftersom de frågar om man är bra på svenska och engelska men inte om man är bra på idrott. 

Ellen är av samma åsikt och menar att kärnämnena tillsammans med hemkunskapen är 

viktigare ”då man lär sig något”. Hassan anger att det för honom just nu är viktigare med 

kärnämnena då hans primära mål är att få behörighet till gymnasiet. Anna anser att idrott är 

betydligt viktigare för de som håller på med idrott på sin fritid än för exempelvis henne, då de 

kan få bra betyg i ämnet och utbilda sig inom detta. Detta till skillnad från Bertil och Filip 

som är av en helt annan åsikt, de menar istället att idrott och hälsa främst är viktigt för de 

inaktiva som inte har någon fritidsaktivitet med fysiskt inslag.  

De allra flesta av våra informanter i studien tycker att idrottsämnet är av större betydelse än 

de övriga praktiska ämnena. Många av de intervjuade styrs av ett lustbetonat tänkande och 
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anser exempel ämnen som de tycker är tråkiga som sämre rankade än idrott och vice versa. 

Filip knyter samman alla åttas åsikter genom att säga: 

Idrott är viktigt för att det finns ett syfte med det, men svenska är viktigare då man 

använder det hela tiden. 

Att eleverna inte rangordnar idrottsämnet högre upp tror vi beror på att intresset för ämnet inte 

är så stort. Det finns en anledning till varför de inte deltar i idrottsundervisningen. Någonstans 

tror vi att läraren bär ett ansvar för att inte ämnets syfte och mål nått ut till dessa elever. Det 

finns två elever som tydligt uttrycker en önskan om att få mer struktur på undervisningen men 

på frågan om hur de uppfattar sin lärares undervisning fick vi bara positiva svar. Vi tror inte 

att eleverna reflekterar kring sitt lärande när de använder sin kropp som sitt främsta redskap 

för att inhämta kunskap. Vi menar att eleverna inte är införstådda med att kunskapen 

vidareutvecklas i samspel med kroppen. 

5.6 Avslutande tankar 

Många elever känner sig dåliga i ämnet eftersom de är osäkra på vad som egentligen begärs 

av dem. Uppfattningen om vad som förväntas i ämnet är ofta högre än de faktiska krav som 

ämnet fastställer. Detta är motsägelsefullt då kursplanen anger att ämnet skall ge eleverna en 

stärkande hälsosyn och även utveckla en positiv självbild.
131

 I läroplanens karaktär och 

uppbyggnad kan man bland annat finna argument för att idrott och hälsa är viktigt då ämnet 

utvecklar eleven mer än på ett fysiskt plan:  

Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig 

rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil.
132

  

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna 

kroppen fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet 

och friluftsliv kan bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa.
133

 

Det är inte konstigt att det finns elever som inte vill delta i idrottsundervisningen då 

omklädningsrummet är en uttalad utsatt arena. Vad som händer inne i detta rum är oftast 

okänt för oss lärare och vi tror att detta är ett forum där exempelvis mobbning förekommer, 
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som i sin tur bidrar till en försämrad självkänsla. Medias fokusering på kropp och utseende 

har exempelvis satt spår på vår informant Gunilla som är rädd för att andra ska uppleva henne 

som tjock. I kursplanen framgår tydligt att elevernas självkänsla skall stärkas men vår 

undersökning visar tendenser som riktas åt ett annat håll. Vi tror att en dialog saknas mellan 

de elever som inte deltar och de berörda lärarna. Det är svårt att individualisera och anpassa 

förutsättningarna för varje enskild individ, i synnerhet om en dialog och en relation mellan 

dem saknas.  

Det går inte att komma ifrån att idrottsämnet innehåller vissa jämförande moment och många 

gånger hamnar den enskilda individen i blickfånget och utsätts därmed för onödig granskning. 

Lika viktigt som det är att få med de mindre fysiskt aktiva eleverna gäller det samtidigt att ge 

så pass utmanande uppgifter till de redan duktiga eleverna så att även de kan utvecklas och 

lära sig nya saker. 

Idrott och hälsa finns i skolan för att stärka elevernas fysiska, psykiska och sociala förmågor. 

Det finns många studier som påvisar idrottens betydelse för ett ökat välbefinnande och genom 

den fysiska aktiviteten kan man inte bara undvika välfärdssjukdomar, utan man förbättrar 

samtidigt sin läs- och skrivförmåga. En fysiskt aktiv elev förbättrar således inte bara sitt betyg 

i idrott och hälsa utan studier visar att även de teoretiska ämnena svenska och matematik 

stärks och högre betyg uppnås. 

Det finns elever som väljer att inte delta i idrottsundervisningen och deras anledningar skiftar, 

men vi har genom kategoriseringar kunnat urskilja två huvudsakliga orsaker; dålig självkänsla 

samt bristande motivation. Hur dessa yttrar sig kan skilja sig något åt och det från att inte vilja 

byta om för att det är jobbigt att duscha och göra sig i ordning till att läraren inte låter eleven 

vara medbestämmande då lektionerna utformas. 

Eleverna som inte deltar i ämnet idrott och hälsa prioriterar givetvis inte ämnet högst upp på 

listan över ämnen i skolan som de tycker om. Förvånansvärt är dock att idrotten i sju av åtta 

fall ses som viktigare än de övriga praktiska ämnena som finns i skolan. Eleverna upplever 

också i sju av åtta fall att de tre kärnämnena, svenska, engelska och matematik, är viktigare än 

idrott och hälsa. Några av informanterna styrs av sin lust och prioriterar ämnena utifrån vad 

de tycker är roligt medan andra ser de teoretiska ämnena som en bra och viktig grund inför ett 

kommande arbetsliv.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att varje individ är unik och påverkas redan i unga år av 

sin omgivning och det habitus som medföljer. Det sociala fältet både inringar och utesluter, 

vilket gör att vissa elever inte kommer till sin rätt inom exempelvis idrottsundervisningen. Vi 

menar att det är varje skolas och lärares plikt att ge dessa elever en chans att få komma till 

uttryck och därmed utvecklas som individer. Därför är känsla av sammanhang och av värde a 

och o för att detta samspel skall kunna äga rum. Det är också upp till varje individ att ta på sig 

ett ansvar och vilja samspela med sin omgivning, annars är detta inte möjligt. 

6. Sammanfattning 

Det svenska samhället har förändrats och fler barn sitter stilla allt längre, vilket har medfört 

att så kallad spontanidrott bland barn och ungdomar har minskat och istället tillbringas 

fritiden framför tv:n och datorn. I den svenska skolan prioriteras de teoretiska ämnena framför 

idrotten vilket förstärker barnens inaktivitet än mer.
134

 Vi har under våra VFU-perioder 

noterat att det finns elever som väljer att inte delta i idrottsundervisningen trots att de har de 

fysiska förutsättningarna för att medverka. 

Vårt syfte med undersökningen har således varit att finna orsaker till varför elever väljer att 

inte delta i idrottsundervisningen och frågeställningen vi använt oss av är: Varför finns det 

elever som inte deltar i undervisningen och hur ser dessa elever på idrottsämnet?  

Vid fysisk aktivitet nås bland annat effekter som förbättrad läs- och skrivinlärning, ökad 

koncentrationsförmåga samt förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Välfärdssjukdomar som typ 

2 diabetes och fetma minskar samtidigt som skelett och muskulatur stärks. Dessutom kan 

självkänslan både stärkas och/eller försämras beroende på hur förtrogen eleven är med sin 

kropp och sin motoriska förmåga. 

Varje individ bär med sig ett habitus vilket skapas utifrån individens uppväxtmiljö och 

erfarenheter. Dessa faktorer påverkar bland annat barnets inställning till och föreställningar 

kring ämnet idrott och hälsa. I vår undersökning har vi upptäckt att avsaknaden av känsla av 

värde, samhörighet, mening samt sammanhang och struktur kan vara bidragande orsaker till 

att eleverna väljer att inte delta i idrottsundervisningen. 
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I vår studie, med åtta informanter, har det uppdagats två stora anledningar till varför eleverna 

inte deltar; dålig självkänsla samt bristande motivation. Dålig självkänsla kan visa sig i olika 

former så som rädsla för att göra bort sig och inte vilja byta om tillsammans med andra, 

medan bristande motivation kan uttryckas genom att inte få bestämma lektionsinnehållet eller 

att läraren ger eleverna för lätta uppgifter. 

Informanterna i undersökningen anser att ämnet idrott och hälsa inte har lika hög status som 

de teoretiska ämnena och några informanter menar att ämnet bara är till för de elever som är 

duktiga och vill ha ett bra betyg. Med vår undersökning har vi velat finna de 

bakgrundsfaktorer som är avgörande för att eleverna väljer att avstå idrottsundervisningen, så 

att vi som lärare inom den pedagogiska verksamheten skall kunna ta till oss informationen 

och försöka få dessa elever att vilja delta igen.  

7. Avslutning 

Här nedan följer vår metoddiskussion samt förslag på hur vidare forskning kan genomföras. 

7.1 Metoddiskussion 

Inför studien valde vi att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg, detta för att minska risken för 

att få uttänkta svar som respondenterna tror att vi vill ha. Vi anser att vi har tydliggjort vårt 

syfte för undersökningen och således skulle detta inte vara något problem. En viktig del under 

hela arbetets gång är att tänka på de etiska reglerna så att ingen respondents identitet röjs. 

Detta anser vi har genomsyrat hela studien då vi varit aktsamma med insamlat material som 

endast använts för studiens syfte och vi har använt oss av fiktiva namn. Intervjufrågorna har 

utformats så att ingen elev skulle känna sig utpekad eller kränkt och ingen elev utan sitt eller 

målsmans medgivande har fått delta. Intervjuerna spelades in vilket har underlättat 

sammanställningen av varje intervju när vi transkriberat dem. Detta anser vi har lett till mer 

tillförlitliga svar eftersom respondenternas svar lätt kan misstolkas.  

I studien valde vi att använda oss av åtta respondenter då vi anser att deras intervjusvar var 

tillräckliga för att belysa studiens syfte på ett tillförlitligt sätt. Resultatet hade blivit mer 

omfattande, fler faktorer skulle eventuellt kunna hittas liksom tillförlitligheten möjligtvis hade 

ökat om studien varit något större, men med tanke på studiens omfång hade detta inte varit 

möjligt. Resultatet kunde också ha utvecklats annorlunda om vi intervjuat informanter utan 

tidigare personlig kännedom eller om vi använt oss av gymnasieelever. Med tanke på 
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frågornas utformning anser vi oss ha fått svar som gett oss en bra utgångspunkt och ett bra 

material för vår analys. 

7.2 Implikationer 

Slutsatser vi kan dra med utgångspunkt från vårt resultat är att elever har två huvudsakliga 

skäl till att inte delta i idrottsundervisningen; dålig självkänsla och/eller brist på motivation. 

Några av informanterna i undersökningen menar att de inte lär sig något under lektionerna i 

idrott och hälsa och ser därför inte heller någon mening med att delta. Flera av eleverna 

uppger också att de inte tycker att ämnet idrott och hälsa är speciellt viktigt och att de 

teoretiska ämnena ger dem kunskap, vilket de inte anser att idrottsämnet gör. Rädsla för att 

göra bort sig avspeglas i några av informanternas svar som en anledning till att avstå 

idrottsundervisningen. 

Ett ökat medbestämmande skulle motivera flera elever i vår undersökning att delta i 

idrottsundervisningen i större utsträckning, liksom att läraren skulle ge mer individualiserade 

utmaningar som även stärker de mer intresserade eleverna. Att göra omklädningssituationen 

mer avdramatiserad, det vill säga att låta eleverna få möjlighet att byta om utan att hamna i de 

övrigas blickfång, skulle gagna medverkan i skolidrotten då detta för vissa elever är ett 

problem.  

För att kunna öka deltagandet i idrott och hälsa anser vi att elever med bristande motivation 

bör hamna i ett ökat fokus hos läraren. Vidare anser vi att det är lika viktigt att ge utmanande 

uppgifter till starka elever som det är att ge stärkande och anpassade uppgifter till de mindre 

fysiskt aktiva eleverna. För att komma till rätsida med eleverna som innehar en dålig 

självkänsla gäller det att ha en individualiserad undervisning där man som lärare förstärker 

bra prestationer och uppmanar till ett deltagande efter elevens egna förutsättningar.   

7.3 Vidare forskning 

För att utveckla vår studie ytterligare hade man kunnat fördjupa sig i frågan Finns det något 

skolan eller lärarna skulle kunna göra för att eleven skall delta i idrottsundersvisningen i 

större utsträckning? På detta vis hade man kunnat säkerställa elevernas bakomliggande 

faktorer och skäl till frånvaro under idrottslektionerna. Vidare vore det önskvärt om 

undersökningar hade kunnat göras kring rektorernas och kommunens roll samt vilket ansvar 

och vilka skyldigheter de har för att förbättra ämnets roll och karaktär. I vår undersökning 
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visade det sig att alla elever som inte deltar i högstadiet gjorde det upp till år 5 och därför vore 

det intressant att se vad som händer eleverna och deras förhållningssätt till ämnet idrott och 

hälsa från år 5 till år 6. Därutöver kan det vara viktigt att undersöka om det är för lätt att 

slippa delta i idrottsundervisningen idag samt om elever som är aktiva som yngre även förblir 

aktiva som vuxna. 
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Bilaga 1: Följebrev 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter på Högskolan i Halmstad, med inriktning svenska och idrott 

respektive svenska och religion, som ska skriva examensarbete om varför elever inte deltar i 

idrottsundervisningen. Syftet med uppsatsen är bland annat att försöka hitta bakgrundsfaktorer 

som gör att eleverna inte deltar. Uppsatsen bygger på intervjuer som vi sedan kommer att 

analysera och sätta in i ett större sammanhang.  

Vi undrar om du som elev skulle vilja delta i vår intervju? Deltagandet är frivilligt och du 

kommer att vara anonym i vår uppsats. Allt material som vi får fram kommer enbart att 

användas i detta arbete. Du kommer vara en av tio elever som deltar i examensarbetet. 

Intervjun kommer att spelas in med ditt samtycke och kommer bara att avlyssnas av oss två 

för transkribering. 

Om du vill ställa upp i vår undersökning var vänlig be målsman underteckna detta dokument 

med namnunderskrift. Vi vill gärna ha tillbaka detta dokument senast den 22/3. 

 

Med vänliga hälsningar 

Marie Andersson   Katarina Modig  

Email: lk05maan@student.hh.se   lk05kamo@student.hh.se  

Telefonnummer: 0709678772  0707522295 

 

 

Vidare kontaktuppgifter till våra handledare 

Lars Kristen    Åke Nielsen 

035-167215   035167466 

lars.kristen@hh.se   ake.nielsen@hh.se  

 

Elevens namn:  

 

-------------------------------------- ---------------------------------------------------------  

Ort, datum   Målsmans underskrift 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjufrågor  

Bakgrund 

 Ålder? 

 Bakgrund? 

 Var bor du någon stans? 

 Håller du på med någon idrott på din fritid? 

Vad tycker du om idrottsämnet? 

 Vad tycker du om idrottsämnet? 

 Vad tycker du om din idrottslärare? Upplever du att din lärare har speciella 

förväntningar på dig? Exempelvis att du inte ska vara med på idrottslektionerna eller 

att du, när du är med, ska prestera dåligt på lektionerna? Eller upplever du det som att 

lärare förväntar sig att du ska prestera väldigt bra då du deltar?  

 Om du inte är med på lektionerna på grund av att du inte gillar din lärare betyder det 

att du heller inte är med i övrig undervisning där du har en lärare som du inte gillar? 

Varför är det så? Varför inte? Vad skiljer idrottsundervisningen från den övriga 

undervisningen? 

 Vilka moment tycker du om/inte om? Finns det något som är särskilt bra i 

undervisningen i idrott och hälsa? Vad är det som skiljer detta från annat?  

 Anser du att du kan påverka idrottsundervisningen? Upplever du undervisningen som 

stimulerande?  

 Gillar du att tävla? Tycker du att idrottsundervisningen är tävlingsinriktad? På vilket 

sätt? 

 Har du fått betyg i idrott, när? Vet du vilka mål du skall uppnå i ämnet för att nå de 

olika betygen?  

 Hade du varit med i större omfattning om du slapp få betyg i ämnet? 

Varför deltar eleven inte? 

 När slutade du att regelbundet vara med på lektionerna? 

 Vilka orsaker att inte delta säger ni till läraren? 

 Vilka orsaker tror ni att andra elever har? 



 

 Vilka orsaker är godkända för att inte delta? 

 Tycker du att du är duktig på idrott? 

 Vad gör du när du inte är med på idrotten? 

 Har dina kompisar någon påverkan till varför du väljer att inte vara med? 

 Hur brukar du känna dig de gångerna du faktiskt har deltagit på lektionerna? 

 På vilket sätt påverkar omklädnings- och duschsituationen? 

 Vilken betydelse har kroppsfixering och skönhetsideal? 

 

Varför viktigt med idrott och hälsa? 

 Hur viktig tycker du att ämnet idrott och hälsa är i jämförelse med andra ämnen? 

 Varför tror du att det är viktigt med idrott och hälsa? 

Förbättring? 

 Vad kan man göra för att förändra och förbättra? 

 Vad kan (kunde) skolan och lärarna göra för att du skall (skulle) delta mer på 

lektionerna i idrott hälsa? 

 Vad skulle göra att du deltar i undervisningen i större utsträckning? 

 

 


