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Abstrakt 
Många elever väljer att inte delta i undervisningen i idrott och hälsa. En del elever är ogiltigt 
frånvarande, en del är närvarande men deltar inte. Flera undersökningar är genomförda på 
grundskolan angående deltagande i undervisningen i idrott och hälsa. Det är även intressant att 
veta hur det ser ut på gymnasieskolan, därför genomfördes denna undersökning. Föreliggande 
undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i Sverige. Alla tvåorna på denna 
gymnasieskola fick möjlighet att besvara en webbenkät som handlade om deltagandet i 
undervisningen i idrott och hälsa. Undersökningens syfte var att utifrån ett elevperspektiv 
analysera gymnasieelevers skolk och icke deltagande från idrott- och hälsaundervisningen. Det 
är en webbundersökning där 353 elever utav 411 har besvarat webbenkäten. Webbenkäten är 
baserad på både kvantitativa och kvalitativa frågor. 
 
Resultatet är att 15 % har skolkat från undervisningen i idrott och hälsa. 8 % skolkar från 
undervisningen i idrott och hälsa fyra eller fler gånger per termin. 25 % har hittat på en ursäkt 
för att slippa vara med på den planerade undervisningen. Det vanligaste de fick göra då de inte 
deltog var att gå på en promenad. 33 % av dem som skolkade, skolkade på grund av att de 
känner sig obekväma. 24 % av dem som skolkade ansåg att de hade något viktigare för sig än 
att delta i undervisningen. 49 % av eleverna förknippar idrott och hälsa med ordet roligt. För 20 
% av eleverna som hittat på en ursäkt för att slippa delta i undervisningen var den verkliga 
anledningarna att de inte orkade delta. Resultaten visar även att det är fler flickor än pojkar som 
skolkar och som känner sig obekväma.  
 
Nyckelord: Gymnasieelever, Icke deltagande, Idrott & hälsa, Obehag, Skolk 
 
  



	  
	  
	  
	  
	  

Förord 
Jag läser sista terminen på högskolan i Halmstad för att bli lärare i matematik och idrott och 
hälsa. Denna uppsats är min examensuppsats och är del av utbildningsvetenskap, avancerad 
nivå 61-90hp. Undersökningen i mitt examensarbete är gjort i form av en webbenkät som 
handlar om varför gymnasieelever inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa. Det är många 
elever som inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa och om vi vill få till en förändring 
måste vi veta varför eleverna inte deltar, vad elevernas egna anledningar är till att de inte deltar.  
 
Jag vill tacka eleverna, rektorerna, kontaktlärarna och även min VFU handledare på skolan som 
jag genomfört min undersökning på. Jag vill även tacka mina handledare som har hjälp mig och 
svarat på alla mina frågor.   
 
Frida Lejon 
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1. Inledning 
Att delta eller inte delta. Det kan vara svårt för läraren att avgöra om en elev deltar eller inte i 
de teoretiska ämnena, går eleven till lektionen så antas att eleven deltar. I idrott och hälsa är det 
mycket lättare att avgöra om en elev deltar eller inte. Eleverna kan komma till 
undervisningstillfället men ändå inte delta. Sitter eleverna på bänken, går en promenad eller 
något annat, deltar de inte i den planerade undervisningen. Eleverna får närvaro då de inte är 
frånvarande. När elever inte deltar i den planerade undervisningen bör det kanske vara 
desamma som att vara frånvarande. Dock är det enligt Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
(2013) endast den ogiltiga frånvaron som kan räknas som skolk. Ogiltig frånvaro är då eleverna 
inte är på lektionerna och inte har anmält frånvaron till skolan. 
 
Inspektioner är gjorda av Skolinspektionen där det framgår att flera elever inte deltar i idrott- 
och hälsaundervisningen (Skolinspektionen, 2010, 2012). Det är ett problem att elever inte 
deltar i undervisningen. Bråkenheim (2008) menar att de elever som inte deltar i 
undervisningen i idrott och hälsa hamnar i en riskzon för att råka illa ut senare i deras liv. Fler 
flickor än pojkar skolkar (Lindholm, Möller & Nordqvist, 2012). Anne-Sofie Strand (2013) 
kom fram till att skolk berör, eleverna, deras familjer, skolorna och i ett längre perspektiv hela 
samhället. En effekt av skolk som berör eleven och elevens familj är på ett konkret sätt om 
eleven skulle bli av med sitt studiebidrag.  
 
CSN, betalar ut det statliga studiestödet till bland annat gymnasieelever. Om eleverna har 
ogiltig frånvaro, alltså skolkar, får de inte pengar från CSN. För de elever som hade mer än 20 
procent frånvaro drogs bidraget in, men den första januari 2012 ändrades denna regel. Nu kan 
eleverna endast ha ogiltig frånvaro några enstaka gånger. Enligt Skolverket (2012) ska rektorn 
på gymnasieskolan samma dag informera elevens vårdnadshavare, om eleven är ogiltigt 
frånvarande. Är eleven sjuk eller har andra anledningar som leder till att eleven inte kan vara i 
skolan, ska eleven kontakta skolan. Om eleven behöver vara ledig kan rektorn medge ledighet.  
 
I undersökningen som skolinspektionen gjorde 2012 visar det sig att eleverna inte vet vad de 
blir betygsatta på.  Redelius och Hay (2012) visar det samma i sin undersökning. Elever tror att 
de blir betygsatta på personlighetsfaktorer och inte på sin kunskap. I en annan undersökning 
framgår det att inte ens lärarna vet hur de ska betygsätta eleverna, eleverna betygsätts på fel 
grunder (Annerstedt & Larsson, 2010). Att inte veta vad som betygsätts, gör det svårt för 
eleverna att veta vad meningen med undervisningen är. För att eleverna ska delta och kunna 
göra sitt bästa i idrott- och hälsaundervisningen bör eleverna veta vad de blir betygsatta på. För 
lärare är det viktigt att förklara och vara tydliga med vad som förväntas av eleverna (Jönsson, 
2010). Han påpekar öppenhet framför hemlighet. Jönsson (2010) skriver att det är viktigt att 
endast koncentrera sig på vad som ska bedömas och att inte ta med andra faktorer.  
 
Eleverna som inte deltar i undervisningen av idrott och hälsa kanske inte heller är fysiskt aktiva 
på något annat sätt. Frånvaro av fysisk aktivitet är riskfaktorer för sjukdomar. Statens 
folkhälsoinstitut (2013) menar att hjärt-kärlsjukdomar, cancer, fetma, psykisk ohälsa, 
sjukdomar i rörelseorganen och typ 2-diabetes är risksjukdomar av fysisk inaktivitet. Däremot 
är regelbunden fysisk aktivitet en faktor som bidrar till en längre livslängd och ett friskare liv.  
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1.1 Problem 
I undervisningen av idrott och hälsa är det många elever som inte deltar (Skolinspektionen, 
2010, 2012). En del elever är ogiltigt frånvarande, en del är närvarande men deltar inte. 
Frånvaro av fysisk aktivitet kan leda till riskfaktorer för sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 
2013). Bråkenheim (2008) menar att elever som har dålig självkänsla kan få ännu sämre 
självkänsla i en miljö där elevers fysiska prestationer jämförs. Lindholm, Möller & Nordqvist 
(2012) visar i deras undersökning att den vanligaste anledningen till att elever inte deltar i 
undervisningen är för att de känner sig osäkra i aktiviteten. Flera undersökningar angående 
deltagande i undervisningen av idrott och hälsa är gjorda på grundskolan. Det är även intressant 
att veta hur det ser ut på gymnasiet. Idrott och hälsa kan ses som det viktigaste ämnet i skolan, 
elevernas framtida hälsa och deras självkänsla kan stärkas eller försvagas.  

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utifrån ett elevperspektiv analysera gymnasieelevers skolk och icke 
deltagande från undervisningen av idrott och hälsa.  

1.3 Frågeställningar 
Vilken omfattning har icke deltagandet i undervisningen av idrott och hälsa? 
 
Vilka anledningar till frånvaron anges av eleverna? Hur kan dessa kopplas till elevernas 
inställning till ämnet? 
 
Vilka är de verkliga anledningarna till att eleverna inte deltar i undervisningen av idrott och 
hälsa? 
 
Vilka skillnader finns det mellan könen? 
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2. Bakgrund 
Nedan presenteras olika forskare som behandlar skolk och idrott och hälsa. Styrdokumenten 
och lagarna som finns angående idrott och hälsa och barns rättigheter förklaras. Centrala 
studiestödsnämnden presenteras och deras regler angående skolk förklaras.  

2.1 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen är indelad i olika underrubriker för att underlätta läsningen. I slutet av 
den tidigare forskningen presenteras en sammanfattning där de olika forskarna ställs mot 
varandra.  
 
2.11 Skolk, idrott och hälsa 
Det finns två sätt att se på skolk. Ett är att eleverna vill visa att de är missnöjda med skolan och 
att den inte tillgodoser deras behov. Det andra sättet att se på skolk är att det går hand i hand 
med kriminalitet och missbruk (Karlberg & Sundell, 2004). Karlberg & Sundell (2004) delar in 
förklaringarna till skolk i fyra delar. Familjerelaterade, skolrelaterade, kamratrelaterade och 
individrelaterade faktorer. Undersökning omfattar 66 grundskolor och 36 gymnasieskolor, där 
5049 grundskoleelever och 4740 gymnasieelever har besvarat enkäten. Resultaten av studien 
visar att mer än varannan kvinnlig elev på gymnasiet har skolkat under de senaste tio veckorna. 
Studien visar att det är vanligare för gymnasieelever att skolka än grundskoleelever. Den visar 
även att det framförallt är vanligare att flickor skolkar än pojkar. Studien visar även att de som 
skolkar, sett som grupp, är mer kriminella än de andra eleverna. De är även större konsumenter 
av tobak, alkohol och andra droger. De som skolkade trivdes sämre i skolan än de som inte 
skolkade.  
 
Anne-Sofie Strand (2013) har gjort en studie som heter Skolk ur elevernas och skolans 
perspektiv – en intervju- och dokumentstudie. Studien genomfördes med 90 ungdomar på 
grundskolan som hade 30 procent eller mer ogiltig frånvaro från skolan. Resultatet hon kommer 
fram till är att hon ser skolkande ungdomar som ett socialt problem. Det finns systemkrafter 
som drar eleverna bort från skolan. Hon menar att dessa krafter skulle kunna förändas till att 
eleverna dras mot skolan och till delaktighet. Hon menar alltså att sättet som eleverna 
interagerar med lärare, andra elever och skolan som helhet får elever som skolkar att dras bort 
från skolan. Eleverna angav både inre och yttre anledningar till varför de skolkade. Med inre 
menar hon till exempel, skoltrötthet, motivationsbrist och att eleverna inte orkar plugga. Med 
yttre menar hon till exempel mobbning, lärarna och bullrigt klassrum. I början av studien 
skriver Anna-Sofie Strand något betydelsefullt att komma ihåg, hon skriver att; skolk drabbar 
inte bara ungdomarna själva utan även deras familjer, skolorna och hela samhället i ett längre 
perspektiv. 

I artikeln Ingen gympa för mig! – en undersökning av skälen till att elever inte deltar i ämnet 
idrott och hälsa skriver Bråkenhielm (2008) om en undersökning som genomfördes 2005/06 av 
skolhälsovården i Stockholm. Undersökningen genomfördes med hjälp av idrottslärarna i 
årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. Hälsosamtal som eleverna hade med skolsköterskan 
användes som material i studien. De elever som hade risk för att inte uppnå målen i idrott och 
hälsa erbjöds samtal med skolläkaren. Resultatet visar att på gymnasiet riskerade 6,5 % av 
eleverna att få IG i idrott och hälsa. Inom handelsprogrammet var det 22,8 %, barn och 
fritidsprogrammet 24 %, detta i kontrast till det naturvetenskapliga programmet som endast 
hade 1,4 % som riskerade att få IG i idrott och hälsa. Bråkenhielm (2008) skriver ”I en miljö 
där kroppen och kroppsliga prestationer ska jämföras är det stor risk att elever med svag 
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självkänsla sviktar.” (Bråkenhielm, 2008, S. 33). Bråkenhielm (2008) menar att 
undersökningen kom fram till att elevers deltagande i ämnet idrott och hälsa är beroende av 
individuella faktorer. Miljöfaktorer som var idrottslokalen är placerad, duschtvång och 
betygsättning är även det faktorer som påverkar elevernas deltagande i idrott- och 
hälsaundervisningen.  

En examensuppsats om elevernas upplevelser kring idrott och hälsa kommer fram till att den 
största orsaken till obehag är att eleverna inte känner sig säkra i aktiviteten (Lindholm, Möller 
& Nordqvist, 2012). De genomförde en enkätstudie där frågorna handlade om elevernas 
upplevelser kring hela deras högstadietid. Från tio olika skolor i göteborgstrakten medverkade 
414 elever i årskurs nio av det totala 581 som blev frågade att medverka. Resultaten som dessa 
tre författare kom fram till var bland annat att de vanligaste orsakerna till obehag var att 
eleverna inte kände sig duktiga på aktiviteten. De känner även obehag när andra tittade på när 
de utförde aktiviteten. De två vanligaste aktiviteterna som eleverna känner obehag vid var 
simning och konditionsövningar. De kom även fram till att eleverna tror att deras prestationer 
som hur fort de springer eller hur högt de hoppar har en inverkan på betygen.  

2.12 Skolinspektionen 
Skolinspektionen granskar skolor, de har även tillsynsansvar för all pedagogisk verksamhet. 
Deras mål är att en god utbildning ska ske i en trygg miljö. Skolinspektionen är den myndighet 
som undersöker om skolorna håller sig till skolverkets lagar och regler (Skolinspektionen, 
2013). 

Skolinspektionen (2010) har genomfört en undersökning som heter Mycket idrott och lite hälsa 
– skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa. Flygande tillsyn 
innebär att flera inspektörer under en begränsad tid granskar verksamheter. Meningen är att 
förstå vad som behöver utvecklas för att förbättras. Undersökningen riktade sig mot årskurserna 
7-9, 172 skolor har medverkat. Resultatet visar att vid 225 av de 300 idrott och hälsa lektioner 
som de observerade pågick bollspel. De kom även fram till att endast vid var fjärde lektion 
deltog alla eleverna. Vid en tiondel av lektionerna de observerade, var 30-50 procent av 
eleverna inte delaktiga. De fann även att två procent av eleverna befriades från undervisningen. 
Skolinspektionen (2010) anser att ”Innan en elev befrias från att delta i ett ämne ska skolan 
försöka hitta andra möjligheter att anpassa undervisningen.” (Skolinspektionen, 2010, S. 9). 
Undervisningen ska anpassas efter eleverna (Skolverket, 2011). 

Det är kommunens ansvar att se till att alla elever som har blivit skolplacerade är i skolan och 
deltar i undervisningen (Skolinspektionen, 2011). Granskningen Skolinspektionen genomförde 
2011 visade att det finns elever som har stor ogiltig frånvaro på varje skola.  Tillsynen 
genomfördes i 32 kommuner på 50 skolor, riktad mot årskurserna 7-9. 2012 gjordes en 
kvalitetsgranskning över idrott och hälsa undervisningen i årskurserna 4-6. 36 grundskolor 
ingick i granskningen. Data samlades in genom dokument samt skolbesök. Elever, lärare i 
ämnet idrott och hälsa samt rektorer intervjuades och lektioner observerades. Resultaten som 
Skolinspektionen (2012) fick fram var att nio av dessa 36 skolor inte hade tillräckligt med 
undervisningstid i idrott och hälsa. 15 av de 36 skolorna täckte inte hela kursplanens innehåll. 
På 16 av de 36 skolorna fick inte eleverna med behov av särskilt stöd det stöd de behöver. Flera 
skolor bedömde inte eleverna utifrån kunskapskraven utan genom resultat och andra kriterier 
som inte är med i kursplanen. Ett av de tydligare resultaten, var att eleverna saknade 
information om vad de skulle kunna inom ämnet. Skolinspektionen (2012) såg att det var flera 
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elever som inte deltog i undervisningen. På 27 av de 36 skolorna fanns det elever som inte 
deltog i undervisningen. De elever som inte deltog skickades ut på promenader under tiden 
undervisningen tog plats. Skolinspektionen (2012) påpekar att promenader kan vara en bra 
aktivitet för de elever som inte deltar i den planerade undervisningen. Det är dock viktigt att 
läraren gör en koppling mellan läroplanen och den alternativa aktiviteten. Ofta uppfattar elever 
det som något för dem att göra istället, då de inte är med i undervisningen, inte som en 
alternativ undervisning.  

2.13 Uppfattningar av idrott och hälsa 
Vi som lärare ska kunna få en bild av de förändringarna som bör göras i utformningen av ämnet 
idrott och hälsa så att elevernas uppfattningar av ämnet är det samma som det centrala 
innehållet menar Larsson (2004). Materialet för artikeln hämtas från en uppföljningsstudie av 
150 elever, 43 intervjuer och 143 frågeformulär. Larsson (2004) har strukturerat resultatet i fem 
olika kategorier, baserade på elevernas utsagor. Den första kategorin är roligt, men inget 
”ämne”, med detta menas att eleverna uppfattar ämnet som roligt, de får röra på sig och det är 
en paus från de teoretiska ämnena. Genom detta uppfattar Larsson (2004) att eleverna kanske 
inte ser idrott och hälsa som ett av skolämnena. Den andra kategorin är viktigt – för att inte bli 
tjock. Eleverna anser att idrott och hälsa är viktigt för att de får motion under lektionstid och 
bidrar till att behålla vikt och figur. Larsson (2004) tror att detta är vuxenvärldens avspegling 
på barnen och inte från barnen själva som är elva år. Den tredje kategorin är idrott – mål eller 
medel? Elever och lärare säger att bollspel är de aktiviteter som genomförs oftast. Eleverna 
namnger sporterna som de genomför under idrott och hälsa lektionerna och inte vad meningen 
var med genomförandet av just den aktiviteten. Den fjärde kategorin är Lärande? – Nja, 
kanske. Själva görandet är viktigare än lärandet. Eleverna tror att man ska lära sig om de olika 
sporterna och hur de genomförs och vilka regler de har. Den sista kategorin är elevinflytande 
eller idrottsinflytande. Det finns en fråga som ofta ställs under idrott och hälsa undervisningen, 
denna fråga är vad ska vi göra idag? Frågan ställs ofta till hela klassen och resultatet blir ofta en 
idrottsaktivitet. Många elever blir inte hörda när denna fråga ställs. Larsson (2004) skriver om 
att länka samman det roliga med det viktiga, dock att detta kan vara svårt då många elever 
kopplar det roliga till idrottsaktiviteter. Det viktiga relateras till de teoretiska ämnena, om idrott 
och hälsa skulle bli mer som de teoretiska ämnena skulle flera elever tappa intresse för ämnet. 
Slutligen, skriver Larsson (2004) ”… kunskap och lärande i ämnet behöver fördjupas och 
nyanseras så att det blir en del av det praktiska görandet.” (Larsson, 2004, S. 4).  

2.14 Betyg i idrott och hälsa 
Syftet med Redelius och Hays (2012) studie var att undersöka vad eleverna tror att de blev 
betygsatta på i idrott och hälsa och vad eleverna tror att de ska lära sig i idrott och hälsa 
undervisningen. Studien bestod av en enkätundersökning av 355 elever och därefter 23 
fokusgruppsamtal med 73 av eleverna som deltog i enkäterna. En av frågorna i enkäten var en 
öppen fråga som bad eleverna skriva de tre viktigaste faktorerna som ger ett högt betyg i idrott 
och hälsa, detta genererade 1002 utsagor som sedan kategoriserades. Resultatet Redelius och 
Hay kom fram till var att eleverna tror framförallt att de blir betygsatta på deras kroppsliga 
form (175), att göra sitt bästa (148), att vara positiv (148), närvaro (147), attityd (128), aktiv 
närvaro (120), ledarskap (60), besitta teoretisk kunskap (41), vara sportsligt aktiv utanför 
skolan (18) och även att stå ut (17). Detta resultat visar att eleverna inte vet vad de ska bli 
betygsatta på. 
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För att eleverna ska veta hur de blir betygsatta krävs att de vet hur lärarna betygsätter eleverna i 
idrott och hälsa. Annerstedt & Larsson (2010) har använt sig av både en kvantitativ och en 
kvalitativ del i undersökningen. Den kvantitativa är tagen från SCB och är statistik över en tio-
års period som visar slutbetygen för elever i årskurs nio och för elever i sista året på gymnasiet. 
De har undersökt skillnader mellan de 21 olika distrikten i Göteborg samt skillnaderna mellan 
friskolor och kommunala skolor. Denna del visar att det är lite högre betyg i friskolorna än de 
kommunala skolorna. Detta tror Annerstedt och Larsson kan bero på att lärarna på friskolor har 
högre press på sig att sätta höga betyg. I övrigt har denna kvantitativa del visat att under denna 
tioårs period har betygen blivit högre. Undersökningen består även av en kvalitativ del som 
grundades i 20 semistrukturerade intervjuer med lärare i ämnet idrott och hälsa. Resultatet visar 
att betygen i idrott och hälsa borde ifrågasättas, betygsättningen varierar från skola till skola 
och även mellan lärare på samma skola. Lärarna betygsätter inte endast det som står i 
betygskriterierna utan även elevernas personligheter. Lärarna betygsätter även om eleverna gör 
sitt bästa, deras attityd, deras sociala förmåga och deras närvaro vilket inte står med i 
betygskriterierna (Skolverket, 2011). Annerstedt och Larsson (2010) skriver att när det är svårt 
att säga vad som är viktigt att lära sig i idrott och hälsa, är det ännu svårare att sätta betyg som 
är rättvisa.              

2.15 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
I Skolinspektionens (2010, 2011, 2012) undersökningar framgår det att flera elever inte deltar i 
undervisningen, de visar även att flera elever är ogiltigt frånvarande. Skolinspektionen (2010) 
påpekar att bollsporter är den vanligaste aktiviteten i idrott- och hälsaundervisningen. 
Lindholm, Möller & Nordqvist (2012) skriver att eleverna känner obehag och är osäkra i 
aktiviteten, detta kan vara anledningar till att en del elever inte deltar i undervisningen. 
Bråkenhielm (2008) menar att elevers deltagande i idrott och hälsa beror på faktorer som miljö, 
betygsättning och individualiserade lösningar. Bråkenhielm (2008) menar även att idrott och 
hälsa är ett ämne som kan få elever med svag självkänsla att få ännu sämre självkänsla. 
Aktiviteterna där eleverna känner mest obehag är simning och konditionsövningar (Lindholm, 
Möller & Nordqvist, 2012). Strand (2013) menar att det är skolans ansvar att dra eleverna till 
skolan. Det är skolans ansvar att se till att alla elever deltar i undervisningen och att eleverna 
inte känner obehag i samband med undervisningen, så att alla är positiva till undervisningen. 
Karlberg och Sundell (2004) har i sin undersökning visat att det är vanligare för 
gymnasieelever att skolka från undervisningen än för grundskoleelever och även att det är 
vanligare för flickor än för pojkar.  
 
Annerstedt och Larsson (2010) skriver att lärarna betygsätter utifrån elevernas närvaro, attityd, 
sociala förmåga och om de gör sitt bästa. När detta kopplas till Redelius och Hays (2012) 
undersökning där eleverna säger att de tror att de blir betygsatta på deras kroppsliga form, om 
de gör sitt bästa, attityd och närvaro så ser vi att eleverna inte förstår vad lärarna betygsätter. 
När varken eleverna eller lärarna förstår hur betygen ska sättas så gör det att bilden de har av 
idrott och hälsa inte stämmer med bilden de bör ha om ämnet. Larsson (2004) undersöker 
elevernas uppfattningar om ämnet idrott och hälsa. I denna undersökning framgår det att 
eleverna inte ser idrott och hälsa som ett likvärdigt ämne med de andra ämnena. Att idrott och 
hälsa inte ses som ett likvärdigt ämne kan kanske bero på det som Annerstedt och Larsson 
(2010) och Redelius och Hay (2012) har visat i sina undersökningar. Skolverket (2010, 2011 
och 2012) har även de kommit fram till att skolorna inte bedömer eleverna utifrån 
kunskapskraven i idrott och hälsa. När inte eleverna blir bedömda utifrån kunskapskraven så är 
det svårt för eleverna att ha respekt samt förstå meningen med undervisningen i idrott och 
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hälsa. Vilket kan leda till att många elever inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa 
(Skolverket, 2010, 2011 och 2012).  

2.2 Styrdokumenten 
Läroplanen (2011) beskriver övergripande mål som skolan och läraren ska sträva efter. Det står 
bland annat att elevernas behov och förutsättningar ska tas hänsyn till och att undervisningen 
ska anpassas därefter. Det står också att skolan ska arbeta efter att främja mäns och kvinnors 
lika möjligheter och lika rätt. Läraren ska sträva efter att skolan ska vara så jämställd som 
möjligt och att hänsyn ska tas till alla elevers olikheter och anpassa undervisningen därefter. En 
viktig punkt som står med i läroplanen är att skolan ska stimulera, och att läraren ska stärka 
elevens självförtroende. Självförtroende, elevens tro på sin egen kapacitet att prestera. För att 
läraren ska kunna stärka elevens självförtroende, måste undervisningen individanpassas så att 
varje elev får en känsla av duglighet och kunnande. I läroplanen (2011) står det att alla som 
arbetar inom skolan ska samarbeta ”… för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande.”(Läroplanen, 2011, S.9). Detta betyder både den fysiska och den psykiska miljön som 
eleverna träffar på i skolan. Alla som arbetar inom skolan ska alltså se till att både 
klassrummen, matsalarna, omklädningsrummen och relationen mellan eleverna är en god miljö 
för att lärande och utveckling ska kunna ske. Det finns två punkter angående idrott och hälsa 
som tas upp som inte endast är mål för idrott- och hälsalärarna utan som är mål för hela 
skolverksamheten. Dessa är att eleverna ska veta vad en god hälsa är och vad som krävs för att 
få en god hälsa. Den andra är att skolan ska ge eleverna möjlighet att träna regelbundet.  

2.3 Idrott och hälsa  
Det har från den tidigare forskningen som Larsson (2004), Annerstedt & Larsson (2010) och 
Redelius & Hay (2012) bidragit med, framkommit att betygskriterierna för idrott och hälsa inte 
varit tydliga för varken eleverna eller lärarna. Det är viktigt för eleverna att veta vad de ska 
göra och vad som krävs av dem. I de fallen där lärarna betygsätter eleverna utifrån andra 
riktlinjer än vad som står i betygskriterierna är det inte konstigt att eleverna själva inte vet, när 
deras lärare inte vet.  
 
Det som ska betygsättas i idrott och hälsa är följande: Eleven ska kunna genomföra aktiviteter 
och rörelser som utvecklar kroppens förmåga i olika miljöer. Förståelsen över vad livsstilen och 
olika aktiviteter har för inverkan på hälsan och kroppens förmåga. Eleven ska kunna avgöra 
vad eleven själv behöver utveckla, hitta metoder för det, genomföra och även utvärdera 
resultatet. Hänsyn ska tas till elevens egna och andras säkerhet, eleven ska även veta hur en 
skada eller nödsituation hanteras. Eleven ska kunna diskutera livsstilar och kroppsideal som 
framträder i olika miljöer. Eleven ska ha förståelse kring ergonomi, kunna anpassa sina egna 
rörelser ergonomiskt och även kunna diskutera hur olika miljöer ergonomiskt kan anpassas till 
människan. Eleven ska kunna avgöra vad en situation kräver och vad eleven själv har för 
förmågor för att klara av situationen (Läroplanen, 2011, S.85). Vi ser här att det som 
betygssätts inte har med att göra sitt bästa, att vara positiv, närvaron, attityd och ledarskap som 
är några av kategorierna som Redelius och Hay tar upp i deras studie (2012).  

2.4 Skollagen 
Enligt Skollagen (2010:800) har barn skolplikt från höstterminen det år barnet fyller sju tills 
barnet har gått ut nian. Eleven som går i grundskolan ska även delta i undervisningen om det 
inte finns några giltiga skäl för eleven att utebli. På gymnasiet finns det ingen skolplikt, men 
även där finns det en skollag som säger att eleven ska delta i undervisningen om de inte har ett 
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giltigt skäl för att inte delta. Lagen säger även att rektorn ska se till att vårdnadshavaren till 
eleven blir informerad då eleven inte deltar i undervisningen.  

15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 
16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas 
för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att 
utebli. 

Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet 
som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att 
elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit 
frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens 
vårdnadshavare inte informeras samma dag 

30 § Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds 
gymnasieutbildning av god kvalitet. . (Skollagen, 2010:800 ) 

2.5 Barnkonventionen och Salamanca-deklarationen 
Barnkonventionen är FN:s konvention som gäller barnens rättigheter. I Sverige har vi valt att 
följa barnkonventionen, men inte som en svensk lag utan istället har andra lagar ändrats för att 
få med alla delar som barnkonventionen står för. Barnkonventionen (2013) säger att varje barn 
ska ha rätt till en social trygghet. De skriver även att alla barn ska ha rätt till att uttrycka sina 
meningar och bli hörda i de frågor som berör barnet. De säger att barn är de som är under arton 
år och att alla barn har lika värde och samma rättigheter och ingen av dem får diskrimineras. 
Barnkonventionen (2013) skriver även att barnens bästa ska vara det viktigaste vid beslut som 
har med barnen att göra.  

Salamanca-deklarationen (2006) handlar om hur undervisning av elever i behov av särskilt stöd 
ska genomföras. Salamanca-deklarationen (2006) säger att varje människa har rätt till 
undervisning oberoende av de olikheter vi besitter. De menar att en integrerad skolgång är det 
effektivaste sättet att få barn i behov av särskilt stöd sammanfogade med deras kamrater. 
Enskild undervisning, där eleven tas ut ur den ordinarie undervisningen menar de ska 
förekomma som undantagslösningar.  

2.6 Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
Centrala studiestödsnämnden, CSN (2013) är de som betalar ut det statliga studiestödet till 
föräldrarna fram tills eleven är 18 år och därefter till eleven själv. CSN stödjer finansiellt endast 
de elever som går i skolan, vilket innebär att de behöver ha kontakt med skolorna för att få reda 
på om det finns elever som inte kommer till skolan. Om frånvaron är mer än ett par timmar och 
äger rum vid fler tillfällen, ska skolan kontakta CSN. Därefter kontaktar CSN eleverna eller 
föräldrarna och stoppar sedan utbetalningen. Året 2012-2013 blev 6 % av eleverna av med sitt 
studiebidrag på grund av skolk. CSNs regler angående skolk ändrades 2012-01-01. Innan detta 
datum kunde en elev vara frånvarande upp till tjugo procent av undervisningen utan att 
studiebidraget påverkades. Den nya regeln säger att skolorna måste rapportera till CSN om 
eleven har en ogiltig frånvaro fler än några timmar per månad, vilket kan resultera i att 
studiebidraget dras in.  
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3. Metod  
Denna studie är baserad på en webbenkät. Syftet är att utifrån ett elevperspektiv analysera 
varför gymnasieelever inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa. Jag har valt webbenkät 
som metod då större delen av resultaten i den tidigare forskningen är numeriska resultat. Ännu 
en anledning är att Redelius och Hay (2012), Lindholm, Möller & Nordqvist (2012), Karlberg 
& Sundell (2004) och Larsson (2004) har alla använt sig av enkätundersökningar. De 
undersökningar som Skolinspektionen (2010, 2011, och 2012) har gjort angående skolk har 
genomförts på grundskolan, vilket stärker anledningarna att göra en undersökning på 
gymnasieskolan. För att kunna jämföra resultaten från denna studie med de som framgår av den 
tidigare forskningen bör numeriska resultat presenteras.  

3.1 Teori 
Denna studie är influerad av positivism. Positivism är enligt Birkler (2008) något mätbart som 
bedöms utifrån sin logiska struktur. Analys och syntes är två viktiga delar i positivism. Analys 
innebär uppdelning, att plocka isär. Medan syntes betyder att sammanföra. Denna studie ger 
resultat som är mätbara, hur många gånger elever inte deltar i undervisningen är mätbart. 
Analys och syntes används i de fall där eleverna får svara fritt på frågorna. Utsagorna studeras 
var för sig, för att sedan sammanföra dem som hör samman i en logisk struktur. Metoden som 
arbetet är influerat av är den hypotetisk- deduktiva metoden. Stensmo (2002) menar att det är 
den metod som rekommenderas inom positivism. Enligt Birkler (2008) inleds undersökningen 
med ett antagande som kan formuleras som en hypotes. I denna studie utgår undersökningen 
utifrån den tidigare forskningen och formar utifrån den hypoteser. Hypoteserna testas om de 
stämmer eller inte, verifiering och falsifiering. Det sägs att det endast går att falsifiera en 
hypotes, att visa att den inte stämmer (Birkler, 2008). Om det genom studien visar sig att 
hypotesen stämmer så stärker detta antagandet, men det bevisar inte att det är så. Det går alltså 
endast att visa att hypotesen inte stämmer. 

3.11 Hypoteser 
Dessa hypoteser är skapade utifrån den tidigare forskningen. Hypoteserna behandlas i 
diskussionen där de antingen verifieras eller falsifieras.  

• Eleverna anser inte att idrott och hälsa är lika viktigt som de andra ämnena. 
• Eleverna känner obehag då de är osäkra i aktiviteten. 
• En anledning till varför eleverna inte deltar i idrott och hälsa är obehag. 
• Simning och konditions övningar ger mest obehag. 
• Icke deltagandet av idrott och hälsa beror på miljö faktorer. 
• Det är vanligare för flickor att skolka än för pojkar.  

3.2 Kvantitativ och kvalitativ  
Kvantitativ forskning bygger på statistiska mätningar från datainsamlingar, till skillnad från 
kvalitativ forskning som bygger på intervjuer och tolkade analyser (Patel och Davidsson, 
2003). Denna undersökning är en kvantitativ forskning med inslag av kvalitativa frågor. De 
kvalitativa frågorna är de där eleverna får svara fritt, alltså de frågor där eleverna inte endast 
kryssar i ett svar. Den kvantitativa delen kommer till störst del in i två av frågeställningarna, 
vilken omfattning ickedeltagandet i undervisningen i idrott och hälsa har och vad skillnaderna 
mellan könen är. Svaren på dessa två frågor besvaras genom statistiska resultat. Detta till 
skillnad från de andra två frågeställningarna, vad de verkliga anledningarna är till att eleverna 
inte deltar i undervisningen och vilka anledningar till frånvaro eleverna anger. Svaren till dessa 
två frågor är av kvalitativa karaktärer, eleverna får chansen att svara fritt, därefter tolkas svaren. 
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Svaren tolkas genom analys och syntes. Svaren delas upp och observeras var för sig sedan 
genom syntes så sammanfogas de svar som har gemenskaper, därefter skapas ett kategorinamn 
som sammanfattar gemenskaperna.  

3.3 Enkätundersökningen 
På enkäterna (se bilaga 1) ska respondenterna endast ange om de är kvinna eller man samt 
vilket program de läser, det finns ingen möjlighet till identifikation. Enkäten har en hög grad av 
standardisering och är semi strukturerad. Detta innebär att frågorna i enkäten kommer i en 
specifik ordning och i vissa fall finns det inga möjligheter för fria svar, i andra finns det stor 
möjlighet för fria svar. De variabler som mäts tillhör nominalskala eller ordinalskala, jmf Patel 
och Davidsson (2003). 
 
Enkäten är utformad som en webbenkät. Webbenkät är ett frågeformulär som besvaras via 
internet. Respondenterna kommer få ett mail i vilket de klickar på en länk för att börja 
frågeformuläret. Jag har valt att använda mig av en webbenkät för att det underlättar det 
statistiska arbetet, är snällare mot miljön och det är enkelt för eleverna. Svarar eleven nej, 
aldrig som alternativ hoppar webbenkäten vidare till nästa fråga. Om eleven svarar något av de 
andra alternativen, kommer följdfrågor. Följdfrågorna har en låg grad av strukturering. För de 
elever som svarar nej, aldrig på alla frågorna, kan enkäten komma att framstå som att den har 
en hög grad av strukturering.  
 
Frågorna i enkäten (se bilaga 1) är konstruerade utifrån mina frågeställningar. Från resultaten 
kommer jag kunna dra slutsatser som besvarar de olika frågeställningarna. Webbenkäten är 
uppbyggd så att eleven svarar på frågorna och sedan beroende på svar får eleven antingen en 
följdfråga eller så går det direkt vidare till nästa fråga. För att visa hur enkäten ska besvara 
frågeställningarna så har jag kopplat dem till frågorna i enkäten.  
 
Vilken omfattning har ickedeltagandet i undervisningen av idrott och hälsa? 
Fråga 3, 4, och 7 besvarar denna frågeställning. 
 
Vilka anledningar till frånvaron anges av eleverna? Hur kan dessa kopplas till elevernas 
inställning till ämnet? 
Fråga 3a, 4a, 4b och 5 besvarar denna frågeställning. 
 
Vilka är de verkliga anledningarna till att eleverna inte deltar på idrott och hälsa 
undervisningen? 
Fråga 6, 6a, 7a och 7b besvarar denna frågeställning. 
 
Vilka skillnader finns det mellan könen? 
Alla frågorna tillsammans med fråga 2 ger möjlighet att besvara denna frågeställning. 
 
Fråga 8 bidrar med information kring om eleven är fysiskt aktiv. Fråga 9 är av intresse då det 
finns en ny regel om när studiebidraget dras in. Denna regel kan göra så att elever som tidigare 
skolkat kanske nu kommer till undervisningen, men deltar kanske ändå inte.  

3.4 Population och urval 
Jag har valt att undersöka alla gymnasieelever i klass två på en gymnasieskola i Sverige. Jag 
har valt just tvåorna då ettorna fortfarande är nya på skolan och treorna är på väg bort från 
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skolan. Jag har valt en ganska stor skola då jag vill ha en stor omfattning av elevsvar. Min 
population är tvåorna på en specifik gymnasieskola, vilket innebär att jag genomför en 
totalundersökning. En totalundersökning, är då hela gruppen som undersöks får delta i 
undersökningen (Stukát, 1993). En totalundersökning ger bättre underlag för mina 
forskningsfrågor än vad en stickprovsundersökning hade gjort. Hela populationen består av 510 
individer, vilket är en storlek som kan generera tillförlitligt resultat. Alla elever som går i 
årskurs två på gymnasieskolan kommer att få svara på enkäten under lektionstid.  
 
I tabellen nedan beskrivs sammanställningen av antal elever samt andelen kvinnliga respektive 
manliga elever i de olika programmen. Alltså en tabell av den totala populationen.  
 
Tabell 1: Antal elever i de olika programmen. 
Program Kvinnor Män Totalt 
Barn- och fritidsprogrammet 8 1 9 
Bygg- och anläggningsprogrammet 3 24 27 
El- och energiprogrammet 1 22 23 
Ekonomiprogrammet 35 26 61 
Estetiska programmet 30 10 40 
Fordons- och transportprogrammet 3 19 22 
Handels- och administrationsprogrammet 19 14 33 
Hantverksprogrammet 16 3 19 
Hotell- och turismprogrammet 16 1 17 
Humanistiska programmet 5 1 6 
Industritekniska programmet 1 27 28 
Naturvetenskapsprogrammet 38 21 59 
Restaurang och livsmedelsprogrammet 2 6 8 
Samhällsvetenskapsprogrammet 39 16 55 
Teknikprogrammet 22 57 79 
Vvs- och fastighetsprogrammet 1 9 10 
Vård och omsorgsprogrammet 14 0 14 
Totalt 253 257 510 

 
Patel och Davidsson (2003) beskriver vikten av att motivera personerna som svarar på enkäten 
så att de försöker svara på frågorna så gott det går. De har blivit utvalda och kanske inte ser 
meningen med undersökningen. Eleverna som ska delta i enkätundersökningen kan vara svåra 
att motivera. Jag hoppas kunna göra detta genom att hålla enkäten kort och lättförståelig. Av de 
totala 510 eleverna blev 411 elever tillfrågade varav 353 elever deltog i undersökningen. Detta 
innebär ett bortfall på 58 elever.  

3.5 Undersökningens upplägg 
Rektorerna fick ett mail (se bilaga 2) den första november 2013 där de fick information om 
undersökningen och enkäten. Efter det första mailet fick jag ett snabbt svar från en av de sex 
rektorerna där hon ville vidarebefordra det till sina kontaktlärare. Resultatet gjorde att jag 
funderade i nya banor. Först var tanken att jag skulle befinna mig på skolan när undersökningen 
genomfördes, vilket även medförde att en pilotenkät inte genomfördes. Jag valde att skicka ett 
informationsmail (se bilaga 3) till rektorerna som de sedan skulle skicka vidare till de lärare 
som de ansåg vara mest passande för att genomföra undersökningen. Detta mail skickades ut 
den 8 november 2013. Detta fungerade bra, jag fick in 189 elevsvar till den 14 november, 
samma dag skickade jag en påminnelse till rektorerna. Den 20 november skickades det sista 
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påminnelsemailet, då hade jag fått in 274 elevsvar. Rektorerna fick information om att den 29 
november kommer analys och diskussion av resultaten påbörjas, vilket innebär att elevsvaren 
bör vara inne innan dess. Jag fick en fråga om jag kunde förlänga det till efter den 2 december, 
vilket jag gick med på. Jag fick in totalt 353 besvarade enkäter.  

3.6	  Dataanalys	  	  
De svar som de öppna frågorna i enkäten genererade har kategoriserats. Först delas svaren in i 
två delar, inre och yttre anledningar. Inre anledningar är en anledning som kommer från elevens 
inre till exempel att eleven uppfattar sig själv som otillräcklig eller tjock. De yttre 
anledningarna något som är utanför eleven själv är till exempel att de uppfattar läraren som 
elak eller att det var kallt. Därefter kommer fler uppdelningar. Likheter mellan de olika 
utsagorna letas och de delas därefter in i olika delar. Till exempel på frågan där eleverna skulle 
berätta om den/de gångerna då de känt obehag i samband med undervisningen så är detta två 
elevsvar som kategoriserades under kategorin träning (svett och dusch). 

 
Duscharna, det ät obehagligt att de är så öppna. Bör finnas 
drapperi+ krokar närmare duscharna! 
 
När man byter om/duschar bland andra människor, att vara oatletisk 
och tjock i ett gäng med vältränade och sportiga människor 

 
Till skillnad från dessa två elevsvar som kategoriserades under bollsporter. 

 
jag är bollrädd vilket gör att jag känner lite obehag när vi har 
bollsporter 
 
Det enda som vi gör under idrottslektioner är bollsporter och när man 
är bollrädd är det inte roligt. 
 

Jag har delat in elevsagen utefter en logisk struktur. Huvudkontexten i elevsvaren har 
analyserats och delats in i olika kategorier.  

3.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär om jag verkligen undersöker det jag vill undersöka. Varje fråga i enkäten har 
en betydelse och en användning. Frågorna är tydligt ställda, jag använder mig inte av några 
ledande frågor, frågorna är korta och enkla och jag tar en fråga i taget. Frågorna i enkäten är 
delvis inspirerade från Lindholm, Möller och Nordqvists (2012) studie. Jag har valt att använda 
ett par frågor som de använder då de genom deras studie visar att frågorna genererar resultat 
och är relevanta inom ämnet. Frågorna relaterar till mina forskningsfrågor och undersökningens 
syfte. Genom att studera svaren i enkäten, kan det vara möjligt att se om respondenten besvarat 
det som är avsett. Svarar respondenten till exempel att den har skolkat från idrott och hälsa-
undervisningen i fråga 4 och att personen aldrig har skolkat i fråga 3 är det något som inte 
stämmer. 
 
Reliabiliteten, är pålitligheten i undersökningen. Då enkätundersökningen omfattar ca 500 
elever, ökar detta undersökningen reliabilitet. Elevernas svar är datorbaserade, vilket innebär 
mindre problem att tyda svar. Utsagorna av elevernas svar går inte att paras ihop med en 



	  
	  
	  
	  
	  

13	  

specifik elev, vilket kan öka elevernas ärlighet. Idrott och hälsa och skolk är ett känsligt ämne, 
vilket kan bidra till att eleverna inte svarar ärligt, detta går inte att påverka. 
 
Bortfall är något som medräknas i enkätundersökningar. Det är ofta stora bortfall i 
enkätundersökningar och kan i flera fall leda till problem för tillförlitligheten (Kylén, 2004). 
”Med 80 % svar brukar de flesta som gör undersökningar säga att de som svarat representerar 
populationen” (Kylén, 2004, S. 150). Det är svårt att dra slutsatser när det finns stort bortfall. 
Av bortfallet kanske alla skolkar fyra eller fler gånger per termin, vilket då skulle ända det 
slutliga resultatet. Denna undersökning där 353 av 411 har svarat har en svarsprocent på 86 %. 
Detta är en bra siffra och jag kommer att få tillförlitliga resultat.  

3.8 Forskningsetiska principer 
Enkäterna besvarades konfidentiellt. Alla deltagare i undersökningen har fått veta vem jag är 
och vad undersökningen syftar till. Alla deltagare har haft möjlighet att avstå. Vetenskapsrådet 
(2011) skriver om Robert Merton och hans fyra etiska principer, vilket denna undersökning är 
baserad på. Den första är att det ska finnas fri tillgång till forskningen. Det andra är att ett 
vetenskapligt arbete endast ska bedömas utifrån vetenskapliga kriterier. Det tredje är att 
forskningen ska bidra med nya kunskaper, i detta fall får vi nya kunskaper om varför elever på 
gymnasieskolan väljer att inte delta i idrott- och hälsaundervisningen och hur ofta de väljer att 
inte delta. Den fjärde etiska principen är att forskaren ska vänta med sin bedömning tills det 
finns något konkret att grunda sig på.  
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4. Resultat 
Jag har valt att visa stora delar av resultatet i form av diagram. De blå diagrammen visar vad 
både flickorna och pojkarna har svarat. De röda diagrammen vad endast flickorna har svarat. 
De gröna diagrammen endast pojkarnas svar. De flerfärgade diagrammen visar svaren från de 
öppna frågorna. Elevsvaren från de öppna frågorna har kategoriserats och därefter har ett 
diagram gjorts. Kategorierna är indelade utefter likheter i svaren. Under varje diagram står det 
vad jag vill visa och vilka resultat som har framkommit i undersökningen.  
 
Tabell 2: Program på skolan samt antal elever som har deltagit 

Program Kvinnor Män Totalt Deltagit i undersökningen 

Barn- och fritidsprogrammet 8 1 9 - 

Bygg- och anläggningsprogrammet 3 24 27 18 

El- och energiprogrammet 1 22 23 19 

Ekonomiprogrammet 35 26 61 41 

Estetiska programmet 30 10 40 1 

Fordons- och transportprogrammet 3 19 22 13 

Handels- och administrationsprogrammet 19 14 33 - 

Hantverksprogrammet 16 3 19 - 

Hotell- och turismprogrammet 16 1 17 13 

Humanistiska programmet 5 1 6 10 

Industritekniska programmet 1 27 28 - 

Naturvetenskapsprogrammet 38 21 59 67 

Restaurang och livsmedelsprogrammet 2 6 8 11 

Samhällsvetenskapsprogrammet 39 16 55 89 

Teknikprogrammet 22 57 79 60 

Vvs- och fastighetsprogrammet 1 9 10 - 

Vård och omsorgsprogrammet 14 0 14 11 

Totalt 253 257 411 353 
 
411 elever blev tillfrågade varav 353 elever deltog i undersökningen. De program som är 
gulfärgade är inte medräknade i undersökningen då inga elevsvar från dessa kom in. Till detta 
finns olika anledningar. Ett kan vara att eleverna varit på praktik och då inte är i skolan. Det 
kan även vara så att kontaktläraren inte läst mitt mail, eller att de helt enkelt inte ansåg 
undersökningen intressant. Anledningarna till att det inte finns några elevsvar från 
hantverksprogrammet är att det inte fanns med som alternativ i enkäten. Eleverna som läser 
hantverksprogrammet kan då ha kryssat i ett annat program. Detta kan vara anledningar till att 
det finns fler elevsvar än antalet elever i en del klasser. En annan anledning till att det är fler 
elevsvar än elever som går programmet är att kontaktlärarna kan av misstag ha skickat ut 
enkäten till elever som går i årskurs ett och tre. Jag har valt att bortse från programmen 
eleverna läser då jag inte fick in svar från dem alla och antalet i de olika klasserna inte alltid 
stämmer.  Istället har jag valt att fokusera på skillnaderna mellan flickorna och pojkarna.  
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4.1 Skolk 
Nedan presenteras de generella resultaten angående skolk.  
 

 
Diagram 1: Procent som har skolkat 
Denna fråga är generell och gäller samtliga ämnen. I denna tabell ser vi att det är 8 % som 
skolkar fyra eller fler gånger per termin. Detta borde betyda att alla dessa 8 % blir av med sina 
studiebidrag.  
 

 
Diagram 2: Procent pojkar som har skolkat  
I detta diagram ser vi att endast 6 % av pojkarna skolkar fyra eller fler gånger per termin.  
 

 
Diagram 3: Procent flickor som skolkar 
Det framstår tydligt att flickor skolkar mer än vad pojkarna gör. 11 % av flickorna skolkar fyra 
eller fler gånger per termin varav bara 6 % av pojkarna skolkar fyra eller fler gånger per termin. 
Det är även fler flickor som har skolkat jämfört med pojkar, 25 % av flickorna har skolkat och 
21 % av pojkarna har skolkat någon gång på gymnasieskolan.  
 
 
 
 

Ja,	  3	  gånger	  per	  
termin	  eller	  färre	  

15%	  
Ja,	  4-‐9	  gånger	  per	  

termin	  
5%	  Ja,	  10	  eller	  =ler	  

gånger	  per	  termin	  
3%	  

Nej,	  aldrig	  
77%	  

Har	  du	  någon	  gång	  skolkat	  från	  gymnasieskolan?	  

Ja,	  10	  eller	  =ler	  
gånger	  per	  
termin	  
2%	  

Ja,	  4-‐9	  gånger	  
per	  termin	  

4%	   Ja,	  3	  gånger	  per	  
termin	  eller	  färre	  

15%	  

Nej,	  aldrig	  
79%	  

Pojkar:	  Har	  du	  någon	  gång	  skolkat	  från	  gymnasieskolan?	  	  

Ja,	  10	  eller	  
=ler	  gånger	  
per	  termin	  

4%	  
Ja,	  4-‐9	  gånger	  per	  

termin	  
7%	  

Ja,	  3	  gånger	  per	  
termin	  eller	  färre	  

14%	  
Nej,	  aldrig	  	  
75%	  

Flickor:	  Har	  du	  någon	  gång	  skolkat	  från	  gymnasieskolan?	  
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Diagram 4: Anledningar till skolk 
De elever som sagt att de någon gång skolkat fick en följdfråga. De skulle fritt berätta om den 
gången de skolkade. Som syns i diagrammet ovan finns det olika anledningar till skolk. Den 
vanligaste anledningen är att de inte gillar ämnet eller tycker ämnet är onödigt eller tråkigt. Den 
näst vanligaste anledningen till skolk är att eleverna har något annat för sig. Eleverna prioriterar 
andra saker framför skolan.  

4.2 Idrott och hälsa 
Här visas de resultaten som är kopplade specifikt till undervisningen i idrott och hälsa.  
 

 
Diagram 5: Procent som skolkat från idrott och hälsa 
Det är totalt 23 % som har skolkat någon gång. 15 % har skolkat någon gång från 
undervisningen i idrott och hälsa. Detta visar att elever skolkar från fler ämnen än endast idrott 
och hälsa, men att inget annat ämne skolkas lika mycket från som från idrott och hälsa. Även 
här är det fler flickor som skolkar än det är pojkar. 16 % flickor har någon gång skolkat från 
idrott och hälsa jämfört med 13 % av pojkar som har skolkat från idrott och hälsa.  

Obehag	  
14%	  

Ämnet	  
22%	  

Vill	  inte	  berätta	  
9%	  

Försovit	  sig	  
14%	  

Hade	  något	  annat	  
för	  sig	  
20%	  

Skoltrött	  
14%	  

Läraren	  	  
7%	  

Berätta	  om	  en	  av	  de	  gångerna	  då	  du	  skolkade.	  

Ja,	  3	  gånger	  per	  
termin	  eller	  färre	  

11%	  

Ja,	  4-‐9	  gånger	  
per	  termin	  

2%	  

Ja,	  10	  eller	  =ler	  
gånger	  per	  termin	  

2%	  

Nej,	  aldrig	  
85%	  

Har	  du	  skolkat	  från	  en	  idrott	  och	  hälsa	  lektion	  undertiden	  du	  gått	  på	  
gymnasiet?	  
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Diagram 6: Anledningar till skolk 
De eleverna som svarade att de någon gång skolkat från undervisningen i idrott och hälsa fick 
en följdfråga där de fick kryssa för vilket alternativ som passade bäst till varför de skolkade. I 
diagrammet ser vi tydligt att de flesta som skolkar gör det för att de inte känner sig bekväma. 
Hela 24 % hade något viktigare för sig, detta ger oss en bild av att dessa elever prioriterar andra 
aktiviteter framför idrott och hälsa.  
 

 
Diagram 7: Ordet som passar bäst med idrott och hälsa  
Den fråga detta diagram representerar fick alla eleverna svara på. De skulle kryssa för vilket 
ord de tyckte passade bäst när de tänker på idrott och hälsa. De elever som tycker något annat 
kunde skriva in det. Här syns det tydligt att majoriteten förknippar idrott och hälsa med ordet 
roligt. På andra sidan tycker 10 % det är tråkigt och 11 % att det är onödigt.  

Känner	  mig	  
inte	  bekväm	  

33%	  

Hade	  något	  
viktigare	  
för	  mig	  
24%	  

Glömska	  
13%	  

Trött	  
9%	  

Undervisningstiden	  	  
5%	  

Saknar	  
utmaning	  

4%	  

Omklädningsrumm
en	  
4%	  

Prestationspress	  
4%	  

Det	  är	  fysiskt	  
för	  jobbigt	  

2%	  

Läraren	  
2%	  

Varför	  har	  du	  skolkat	  från	  idrott	  och	  hälsa	  undervisningen?	  	  

Roligt	  
49%	  

Onödigt	  
11%	  

Tråkigt	  
10%	  

Gemenskap	  
8%	  

Betyg	  
7%	  

Pinsamt	  
3%	  

Lärorikt	  
3%	  

Förnedrande	  
2%	  

Jobbigt	  
2%	  

Chill	  
2%	  

Oseriöst	  
1%	  

Skador	  
1%	  

Hälsa	  
1%	  

Vilket	  ord	  passar	  bäst	  när	  du	  tänker	  på	  idrott	  och	  hälsa	  
undervisningen?	  



	  
	  
	  
	  
	  

18	  

 

 
Diagram 8: Obehag 
Det visar sig att 29 % av eleverna har känt obehag i samband med undervisningen i idrott och 
hälsa. 9 % av eleverna känner ofta obehag i samband med undervisningen i idrott och hälsa.  
 

 
Diagram 9: Pojkarnas obehag 
Här ser vi att 26 % av pojkar har känt obehag i samband med undervisningen i idrott och hälsa. 
Vi ser även att det är 5 % av dem som ofta känner obehag.  
 

 
Diagram 10: Flickornas obehag 
Även här ser vi en stor skillnad mellan pojkarna och flickorna. Det är mer än dubbelt så många 
procentenheter av flickorna som ofta känner obehag i jämförelse med pojkarna. 31 % av 
flickorna har någon gång känt obehag i samband med undervisningen i idrott och hälsa och 12 
% av flickorna känner ofta obehag.  
 

Ja,	  någon	  enstaka	  
gång	  
20%	  Ja,	  ofta	  

9%	  
Nej,	  aldrig	  
71%	  

Har	  du	  någon	  gång	  känt	  obehag	  i	  samband	  med	  idrott	  och	  hälsa	  
undervisning?	  

Nej,	  aldrig	  
74%	  

Ja,	  någon	  
enstaka	  gång	  

21%	  

Ja,	  ofta	  
5%	  

Pojkar:	  Har	  du	  någon	  gång	  känt	  obehag	  i	  samband	  med	  idrott	  och	  
hälsa	  undervisning?	  	  

Ja,	  någon	  
enstaka	  gång	  

19%	  

Ja,	  ofta	  
12%	  

Nej,	  aldrig	  
69%	  

Flickor:	  Har	  du	  någon	  gång	  känt	  obehag	  i	  samband	  med	  idrott	  och	  
hälsa	  undervisning	  	  
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Diagram 11: Anledningar till obehag 
De som svarat att de någon gång känt obehag i samband med undervisningen i idrott och hälsa 
har fått en följdfråga, där de fick berätta om den/de gånger då de känt obehag. Det blev totalt 
102 elevutsagor. Dessa har kategoriserats som syns i diagram 11. Hela 22 % av dessa 102 
elevutsagorna ville inte berätta om när de kände obehag. Det är 18 % som känner obehag i 
samband med simning. När jag lägger ihop alla elevutsagor som har med obehag av en specifik 
aktivitet, är det 40 % som känner obehag på grund av en aktivitet. 18 % har dåligt 
självförtroende och känner därför obehag.  7 % av dessa 102 elevutsagor känner alltid obehag i 
samband med undervisningen i idrott och hälsa. Många av utsagorna handlar om hur de ser ut 
och hur de framstår framför sina klasskamrater och även framför läraren. 10 % av dem känner 
obehag i samband med träning, vid fysisk ansträngning, att svettas och duscha.  
 

 
Diagram 12: Ursäkter för att slippa delta 
Denna fråga riktar sig till de eleverna som varit i skolan och gått till undervisningen, men som 
inte deltagit. Dessa elever blir inte av med sitt studiebidrag då de är på undervisningstillfället, 
men de är fortfarande inte delaktiga. Det är 25 % som har hittat på en ursäkt för att inte behöva 
delta på den planerade undervisningen. Även här visar det sig att det är fler flickor som har 
hittat på en ursäkt än pojkar. 28 % av flickorna har hittat på en ursäkt medan 22 % av pojkarna 
har hittat på en ursäkt.  
 
 
 

Vill	  inte	  
berätta	  
22%	  

Dåligt	  
självförtroende	  

18%	  

Simmning	  
18%	  

Obekväm	  i	  
aktiviteten	  
10%	  

Träning(svett	  
och	  dusch)	  

10%	  

Alltid	  
7%	  

Bollsporter	  
6%	  

Redskapsgymnastik	  
6%	  

Skada	  
3%	  

Berätta	  om	  den/de	  gångerna	  då	  du	  kände	  obehag	  i	  samband	  med	  
undervisningen	  i	  idrott	  och	  hälsa	  	  

Ja,	  3	  gånger	  per	  
termin	  eller	  färre	  

20%	   Ja,	  4-‐9	  gånger	  per	  
termin	  
3%	  Ja,	  mer	  än	  10	  

gånger	  per	  termin	  
2%	  

Nej,	  aldrig	  
75%	  

Har	  du	  någon	  gång	  hittat	  på	  en	  ursäkt	  för	  att	  slippa	  vara	  med	  på	  den	  
planerade	  lektionsaktiviteten,	  alltså	  inte	  deltagit	  på	  idrott	  och	  hälsa	  

undervisningen?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Diagram 13: Verkliga anledningar 
De eleverna som sagt att de hittat på en ursäkt för att slippa delta i den planerade 
undervisningen fick en följdfråga. Där skulle de svara fritt vad den verkliga anledningen var. 
Här hade jag 73 elevutsagor. Dessa kategoriserade jag och fick fram nio olika kategorier. Orkar 
inte, de eleverna som fysiskt inte orkade delta i undervisningen. Aktiviteten, de eleverna som 
hittade på en ursäkt för att inte delta då de inte ville delta i den specifika aktiviteten antingen 
gillade de inte den eller kände sig obekväma med den. Obekväma, de eleverna som inte kände 
sig bekväma, de ville inte byta om bland klasskamraterna, eller ville de inte visa sig i gympa 
kläder. Annan prioritet, de hade något att göra som de ansåg vara viktigare, exempelvis andra 
skoluppgifter. Kläder, denna kategori består av de som glömt sina kläder. Sjukdom, de elever 
som varit sjuka, förkylda eller skadade. Tycker illa om idrott och hälsa, elever som inte ville 
delta, eller tyckte det är hemskt. Väder, de eleverna som tyckte det var för kallt för att ha 
undervisningen utomhus. Det är 20 % som fysiskt inte orkar delta på undervisningen i idrott 
och hälsa. Undervisningen ska anpassas så att alla kan delta utifrån sina egna fysiska 
förutsättningar, ingen elev ska känna att den inte kan delta då eleven inte fysiskt orkar. Även i 
denna fråga så ser vi att flera elever prioriterar andra ämnen framför idrott och hälsa, de andra 
ämnena anses vara viktigare.  
 

 
Diagram 14: Vad fick du göra? 
Även denna fråga är en öppen fråga. Eleverna fick skriva fritt vad de fick göra då de inte deltog 
på undervisningen. 14 % fick fritt val, vilket kunde innebära att åka hem. De flesta eleverna 
fick gå en promenad då de inte deltog i undervisningen.  

Väder	  
3%	   Övrigt	  

3%	  
Tycker	  illa	  om	  
idrott	  och	  hälsa	  

8%	  
Sjukdom	  
10%	  

Kläder	  
11%	  

Annan	  prioritet	  
14%	  

Obekväma	  
15%	  

Aktiviteten	  
16%	  

Orkar	  inte	  
20%	  

Vad	  var	  den	  riktiga	  anledningen	  till	  att	  du	  inte	  deltog	  på	  den	  planerade	  
lektionen?	  	  

Promenad	  
37%	  

Titta	  
på	  
31%	  

Fritt	  val	  
14%	  

Hjälpa	  till	  	  
8%	  

Plugga	  
5%	  

Annan	  fysisk	  
aktivitet	  
5%	  

Vad	  =ick	  du	  göra	  då	  du	  inte	  deltog	  på	  den	  planerade	  lektionen?	  	  
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Många av eleverna tränar på egen hand, men 15 % tränar inte alls. I detta fall är flickorna 
duktigare med egen träningen än pojkarna är. Hela 45 % av flickorna tränar 5 eller fler gånger i 
veckan medan 27 % av pojkarna tränar fem eller fler gånger i veckan. 15 % av eleverna tränar 
aldrig på egen hand. För dessa elever är idrott och hälsa lektionerna mycket viktiga.  
 

 
Diagram 15: CSNs nya regler 
I detta diagram ser vi att 29 % av eleverna har blivit påverkade av CSNs nya regler. 25 % säger 
att CSNs nya regler har påverkat dem genom att de meddelar att de är frånvarande. Detta är 
svårt att tolka, det är svårt att veta hur det verkligen är, om de är frånvarande med giltiga 
grunder eller om de hittar på grunder. Det vi kan läsa ur detta diagram är att CSNs regler har 
medfört en förändring.  

4.5 Resultat sammanfattning 
Här presenteras en sammanfattning av resultaten i punktform, detta för att underlätta och göra 
det överskådligt.  

• 86 % av eleverna som fått enkäten har deltagit, alltså 353 av 411. 
• 8 % av eleverna skolkar fyra eller fler gånger per termin. 
• Det är fler flickor som skolkar jämfört med pojkar. 
• De vanligaste anledningarna till skolk är att de inte gillar ämnet, eller att de har något 

annat för sig.  
• 15 % av eleverna har någon gång skolkat från undervisningen i idrott och hälsa. 
• Fler flickor än pojkar skolkar från undervisningen i idrott och hälsa. 
• Idrott och hälsa är det ämne som skolkas mest från. 
• Elever skolkar från idrott och hälsa eftersom de inte känner sig bekväma. 
• Idrott och hälsa är ett underprioriterat ämne. 
• Nästan hälften av eleverna relaterar idrott och hälsa till ordet roligt. 
• 29 % har upplevt obehag i anknytning till idrott och hälsa. 
• Det är fler flickor än pojkar som ofta känner obehag i samband med idrott och hälsa. 
• 18 % av eleverna känner obehag i samband med simning. 
• 25 % har hittat på en ursäkt för att inte behöva delta i undervisningen. 
• De flesta eleverna får gå en promenad då de inte deltar i den planerade undervisningen.  
• 29 % har blivit påverkade av CSNs nya regler.  

Jag	  kommer	  till	  
lektionen,	  men	  
deltar	  inte	  

1%	  

Jag	  kommer	  till	  
lektionerna,	  men	  
deltar	  bara	  ibland	  

1%	  

Jag	  har	  blivit	  av	  
med	  mitt	  

studiebidrag	  
2%	  

Jag	  meddelar	  att	  jag	  
är	  frånvarande	  

25%	  

Inte	  alls	  
71%	  

Hur	  har	  CSNs	  nya	  regler	  påverkat	  dig?	  
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5. Diskussion  
Här diskuteras både metoden och resultaten. Resultatdiskussionen utgår ifrån frågeställningarna 
och tar även upp övriga intressanta resultat.  

5.1 Metoddiskussion 
Metoden jag använde mig av i denna undersökning är jag i stort sett nöjd med. Det har varit 
enkelt med en webbenkät. Då jag valde mellan att göra enkäterna på papper och en webbenkät 
kan jag konstatera att webbenkäten har sparat mig en mängd tid. Jag har gjort webbenkäten 
med hjälp av Google Drive. Där görs en sammanfattning av svaren och det går lätt att flytta 
över enkätsvaren till Excel för vidare bearbetning.  
 
När en undersökning är genomförd finns det flera detaljer som kan förbättras till nästa 
undersökning. Jag har märkt att det är svårt att få svar från rektorer. I denna undersökning har 
jag försökt att få kontakt med sex olika rektorer. Jag har endast fått svar av tre av dem. 
Kommunikationen mellan mig och dessa sex rektorer har inte fungerat som jag föreställde mig. 
De har alla vidarebefordrat mitt mail till kontaktlärarna, men jag saknade kontakten mellan 
rektorerna och mig. Skulle jag göra samma undersökning igen, hade jag valt ut en rektor, som 
sedan fått dela med sig till de andra. Alternativt hade jag tagit kontakt med dem personligt per 
telefon.  
 
En annan del är själva enkäten. I efterhand har jag sett att ett av studieprogrammen saknades i 
enkäten, sådant får inte hända. Hade jag gjort undersökningen igen, hade jag bett rektorerna om 
kontroll av enkäten. Jag hade även haft en kontrollgrupp som jag gett enkäten för att testa om 
den fungerar. Hade jag genomfört samma undersökning igen med samma enkät hade jag utökat 
enkäten med en del frågor som berör deras betyg och även elevernas uppfattningar om hur de 
betygsätts. Betygen har otroligt mycket med denna undersökning att göra då det är för eleverna 
en av anledningarna till att de har idrott och hälsa. Då är det viktigt att eleverna förstår hur 
betygen sätts.  
 
Bortfall är en faktor som medräknas när webbenkäter görs. Alla som får möjligheten att delta 
gör det inte. För att få ett bättre elevsvar skulle jag besökt skolorna och deltagit vid de 
undervisningstillfällen då eleverna blev presenterade enkäten. De skulle då kunna ställa frågor 
om något var oklart. Jag tror även att om jag vore på plast skulle elevsvaren blivit ärligare, då 
eleverna får en förståelse för och en mening med enkäten. Hade jag visat mig på skolan och 
tagit kontakt själv med de olika kontaktlärarna så hade nog chansen varit större att alla program 
deltagit. I denna undersökning så var det 86 % som deltog, det är ett bortfall på 14 %, vilket 
enligt Kylén (2004) ger tillförlitliga resultat. De program där jag inte fick in några elevsvar, har 
tagits bort, dessa elever räknas inte som bortfall utan de är inte med i undersökningen. De som 
räknas som bortfall är de eleverna som fått enkäten men valt att inte svara på den.  
 
Metoden jag har använt mig av har påverkat mina resultat på olika sätt. Jag valde till exempel 
att inte låta eleverna ha mer än ett svarsalternativ, detta kan ha medfört att elever som kanske 
ville relatera idrott och hälsa till både roligt och betyg i fråga 5 i enkäten inte kunde göra detta. 
En annan faktor som kan ha påverkat resultaten är att en del av eleverna inte vet vem jag är. Jag 
tror att hade jag varit närvarande när de fyllde i enkäten så tror jag att resultaten blivit ärligare. 
Jag tror att en enkät på papper hade uppfattats som viktigare, samtidigt som eleverna kanske 
anser att det kan vara lättare att sätta ett ansikte på elevsvaren om det är på papper.   
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5.2 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt jämförs mina resultat med resultaten från andra författare. Kapitlet är 
organiserat efter mina forskningsfrågor.  

5.21 Vilken omfattning har ickedeltagandet i undervisningen av idrott och hälsa?  
Skolinspektionen (2010) visade att var femte elev i årskurs 7-9 inte deltar på undervisningen i 
idrott och hälsa. I denna undersökning kom jag fram till att 23 % av eleverna någon gång har 
skolkat från skolan. Från undervisningen i idrott och hälsa specifikt är det 15 % som har 
skolkat någon gång den senaste terminen. Detta är alltså en lägre siffra än vad Skolinspektionen 
(2010) kom fram till gällande eleverna på grundskolan. Skolinspektionen (2010) säger att vid 
de lektioner som observeras så var 30-50 % av eleverna inte delaktiga. I denna undersökning 
har 25 % inte deltagit i undervisningen av idrott och hälsa. Även detta är mindre än vad 
skolverket (2010) kom fram till i undersökningen som genomfördes i grundskolan. När detta 
sätts i relation till Karlberg och Sundells (2004) undersökning där de har kommit fram till att 
det är fler gymnasieelever som skolkar jämfört med grundskoleelever, visar denna 
undersökning tillsammans med skolinspektionens (2010) undersökning att fler 
grundskoleelever inte deltar i undervisningen. Skolinspektionen (2012) skriver att det 
vanligaste var att skicka ut de elever som inte deltog i den planerade undervisning på 
promenader. Detta stämmer väl överens med undersökningen jag genomfört. Det vanligaste 
alternativet blev en promenad. Skrämmande är att hela 14 % fick fritt val, alltså de fick välja 
vad de ville göra, många gick då hem istället. Skolinspektionen (2010) visar att 2 % av eleverna 
blev befriade från undervisningen. Jag ställer mig frågande till om dessa 14 % i 
undersökningen fick närvaro eller frånvaro på undervisningen där de fick göra vad de ville. 
Hela 15 % som inte tränar på egenhand. Det kan vara så att dessa elever inte heller deltar i 
undervisningen av idrott och hälsa. Detta blir då enligt Statens folkhälsoinstitut (2013) en 
riskfaktor för sjukdomar. Om det är så att dessa 15 % väljer att inte delta i idrott och hälsa så 
kan de få framtida problem, sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, fetma, psykisk ohälsa, 
sjukdomar i rörelseorganen och typ 2-diabetes.  
 
CSN (2013) införde en ny regel som säger att om en elev är ogiltigt frånvarande mer än några 
enstaka gånger, blir eleven av med sitt studiestöd. Detta har gjort att 25 % av deltagarna i denna 
undersökning ändrat sitt beteende och nu mera meddelar de sig som frånvarande. Betyder detta 
att eleverna har lärt sig vad de behöver göra för att inte bli av med sitt studiestöd? Istället för att 
bara skolka så kanske eleverna ringer in och säger att de inte kommer vilket innebär att 
frånvaron inte är ogiltig.  
 
Icke deltagandet i undervisningen av idrott och hälsa är inte större än de andra 
undersökningarna, men när det finns ett icke deltagande så är det för stort hur stort de än är. 
Enligt skollagen (2010:800) så ska eleverna delta på undervisningen om de inte har ett giltigt 
skäl för att inte delta.  

5.22 Vilka anledningar till frånvaron anges av eleverna? Hur kan dessa kopplas till 
elevernas inställning till ämnet? 
De elever som någon gång skolkat den senaste terminen fick en följdfråga där jag bad dem 
berätta om en gång då de skolkade. På denna fråga svarade 22 % på grund av ämnet, 20 % hade 
något annat för sig, 14 % på grund av obehag, 14 % hade försovit sig, 14 % var skoltrötta, 9 % 
ville inte berätta och 7 % på grund av läraren.  
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Att elever skolkar på grund av obehag är olyckligt. Jag vill inte någonsin att mina elever ska 
känna obehag i samband med min undervisning. Enligt skollagen (2010:800) ska kommunen 
ansvara för att eleverna erbjuds utbildning av god kvalitet. God kvalitet är det inte när eleverna 
känner obehag.  
 
De respondenter som angav att de hade skolkat fick sedan en följdfråga där de skulle svara 
varför de skolkade från undervisningen i idrott och hälsa. Hela 33 % svarade att de skolkade då 
de inte kände sig bekväma. Detta är alltför många. Detta ger mig intrycket att det är något som 
är fel. Det kan vara elevernas självkänsla och självförtroende det handlar om. Läroplanen 
(2011) skriver att lärare ska stärka elevernas självförtroende. De elever som skolkar eftersom 
de känner sig obekväma, bör få hjälp med sitt självförtroende. Bråkenhielm (2008) menar att 
elever med dålig självkänsla sviktar i idrott- och hälsaundervisningen, dessa elever måste 
fångas upp.  
 
Karlberg och Sundell (2004) skriver att skolkande elever trivs sämre i skolan än de andra. 
Naturligtvis är detta en anledning till att fånga upp de elever som skolkar och hjälpa dem till en 
förändring. 24 % skolkade för att de hade något viktigare för sig. Hur kommer det sig att de 
elever som går i skolan har något viktigare för sig än själva skolan. Alla respondenter fick 
frågan att kryssa för det ord som passar bäst när de tänker på idrott och hälsa. Här har 49 % 
tyckt roligt, det är positivt. Om vi lägger ihop alla negativa ord, onödigt, tråkigt, pinsamt, 
förnedrande, jobbigt, oseriöst och skador så får vi 30 %, alltså 30 % av eleverna relaterar idrott 
och hälsa till ett negativt ord. När vi jämför detta är de 49 % som associerar idrott och hälsa 
med ordet roligt är det klart att det inte är tillräckligt bra.  

5.23 Vilka är de verkliga anledningarna till att eleverna inte deltar på idrott och hälsa 
undervisningen? 
25 % av respondenterna har någon gång hittat på en ursäkt för att inte behöva vara med på 
undervisningen. 5 % har hittat på en ursäkt fyra eller fler gånger per termin. De 25 % fick en 
följd fråga där de fick berätta den verkliga anledningen till varför de inte deltog på den 
planerade undervisningen.  
 
Elevutsagorna har kategoriserats, och följande har framkommit; orkar inte 20 %, aktiviteten 16 
%, obekväma 15 %, annan prioritet 14 %, kläder 11 %, sjukdom 10 %, tycker illa om idrott och 
hälsa 8 %, väder 3 % och övrigt 3 %. De 20 % som inte orkar fysiskt tycker att det är för 
jobbigt med idrott och hälsa.  
 
Enligt Läroplanen (2011) så ska undervisningen anpassas efter elevernas behov och 
förutsättningar. Detta har inte skett när det är 20 % som säger att de inte orkar fysiskt. 16 % 
valde att inte delta på grund av aktiviteten, de kände sig inte bekväma med aktiviteten eller så 
tycker att aktiviteten var tråkig.  
 
Skolinspektionen (2010) skriver att på de 300 undervisningstillfällena som de observerade 
förekom det bollspel på 225 av dem. På idrott- och hälsalektioner förekommer det mycket 
bollspel. Detta kan vara en anledning till varför eleverna valde att inte delta på lektionen. De 14 
% som hade annan prioritet hade andra skoluppgifter som de ansåg vara viktigare. Ingen av 
eleverna anger anledningar som Bråkenhielm (2008) menar är anledningar till skolk. 
Bråkenhielm (2008) anger miljöfaktorer som en anledning till skolk, detta är inte en stor faktor 
i denna undersökning. Det är endast ett fåtal elever som påtalar omklädningsrummen.  
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Skolan och idrottshallen ligger mycket nära varandra på skolan där jag genomförde min 
undersökning, jag är lite förvånad över att eleverna inte nämnde omklädningsrummen som en 
anledning till att de skolkade, det nämns som en anledning till obehag. Omklädningsrummen 
har varken duschdraperier eller speglar. I läroplanen (2011) står det att alla på skolan ska 
samarbeta för att bilda en god miljö för lärande och utveckling. Jag anser inte att 
omklädningsrum utan duschdraperier och speglar är en god miljö för lärande och utveckling. 
Eleverna ska inte känna obehag, vilket vissa gör på grund av miljön i omklädningsrummen, 
eleverna skolkar inte på grund av det, men det är en viktig faktor för att få eleverna att inte 
behöva känna obehag.  
 
29 % av respondenterna har upplevt obehag i anknytning till idrott och hälsa undervisningen. 
Dessa 29 % fick en följdfråga där de skulle berätta om den/de gångerna de känt obehag i 
samband med undervisningen i idrott och hälsa. 22 % vill inte berätta om varför de känt 
obehag. 18 % har känt obehag på grund av dåligt självförtroende. 10 % känner obehag i 
samband med träning, alltså att svettas och att duscha. Dessa 10 % skulle säkert må bättre av att 
ha duschdraperier och speglar i omklädningsrummen. 18 % känner obehag i samband med 
simning, detta stämmer till viss del väl överens med vad Lindholm, Möller och Nordqvist 
(2012) konstaterade. Att simning och konditionsövningar var de aktiviteterna där eleverna 
kände mest obehag.  
 
Obehag kan vara en anledning till att eleverna inte deltar i undervisningen, eleverna känner sig 
osäkra och får därigenom en känsla av obehag. Osäkra i sig själva, i aktiviteten, i gruppen med 
läraren. Om elevernas självförtroende stärks bör eleverna känna sig säkrare och därigenom få 
mindre obehag känslor.  

5.24 Vilka skillnader finns det mellan könen? 
De största skillnaderna mellan könen är att det är fler flickor som skolkar än pojkar. 25 % 
flickor har skolkat och 21 % pojkar. Även frekvensen skolk är högre hos flickorna. 11 % av 
flickorna har skolkat fyra eller fler gånger per termin och endast 6 % av pojkarna. Detta 
stämmer bra överens med vad Karlberg och Sundell (2004) skriver. Det är fler kvinnliga elever 
som skolkar än vad det är manliga. Det är också fler flickor som specifikt skolkat från idrott 
och hälsa undervisningen.  
 
Ännu en stor skillnad mellan könen är att det är fler flickor som känner obehag än pojkarna. 12 
% av flickorna känner ofta obehag jämfört med 5 % av pojkarna som ofta känner obehag. Jag 
tror att detta kan bero på att de känner sig osäkrare i aktiviteten och som Lindholm, Möller och 
Nordqvist (2012) skriver så leder en osäkerhet i en aktivitet till obehag.  
 
En intressant skillnad mellan könen är hur ofta de tränar på egenhand. 27 % av pojkarna tränar 
fem eller fler gånger i veckan jämfört med hela 45 % av flickorna som tränar fem eller fler 
gånger i veckan. Detta tycker jag är bra. I allmänhet tror man att pojkarna är mer aktiva på 
fritiden än vad flickorna är, men i denna undersökning visade det sig att flickorna är de mest 
aktiva.  

5.25 Slutsats, didaktiska implikationer och vidare forskning 
8	  %	  av	  eleverna	  skolkar	  fyra	  eller	  fler	  gånger	  per	  termin,	  detta	  innebär	  att	  dessa	  8	  %	  
borde	  inte	  få	  något	  studiebidrag.	  Idrott	  och	  hälsa	  är	  det	  vanligaste	  ämnet	  som	  eleverna	  
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skolkar	  från.	  Studien	  har	  även	  visat	  att	  det	  är	  vanligare	  för	  flickor	  att	  skolka.	  Elever	  
skolkar	  från	  ämnet	  idrott	  och	  hälsa	  för	  att	  de	  inte	  känner	  sig	  bekväma.	  Det	  är	  även	  vanligt	  
att	  elever	  känner	  obehag	  i	  samband	  med	  idrott	  och	  hälsa.	  	  
	  
Skolan måste fånga upp de eleverna som inte deltar i undervisningen och få dem intresserade 
och positivt inställda. Skolorna ska kräva av lärarna att betygsätta som det står i 
betygskriterierna. Lärarna får inte betygsätta om eleverna gör sitt bästa, deras attityd och deras 
sociala förmåga och deras närvaro. Eleverna ska informeras angående hur de blir betygsatta. 
Eleverna ska inte ha uppfattningen, att de blir betygsatta på sin kroppsliga form, att göra sitt 
bästa, att vara positiv, närvaro, attityd, aktiv närvaro, ledarskap, vara sportsligt aktiv utanför 
skolan och även att stå ut. Dessa egenskaper finns inte med i betygskriterierna för idrott och 
hälsa. För att eleverna ska känna sig bekväma med undervisningen och förstå vikten av den så 
ska de informeras om vilka grunder de blir betygssätta.  
 
Elever som inte deltar på undervisningen. Det är svårt att bestämma vad som ska göras med 
dem. Att skicka iväg dem på en promenad som i denna undersökning visade sig vara vad som 
oftast förekom, kan vara ett sätt. Det är dock viktigt att läraren har en tanke med promenaden 
och att även den så som den planerade lektionen har en koppling till läroplanen. En del elever 
tycker det är obehagligt när andra tittar på, då anser jag att de elever som inte deltar inte ska 
vara i idrottshallen och titta på, så att de som är delaktiga inte behöver känna obehag. Det 
visade sig även att 5 % fick utföra någon annan fysisk aktivitet. Jag anser detta vara ett sätt att 
anpassa undervisningen. När elever får plugga till ett annat ämne på undervisningen i idrott och 
hälsa, prioriterar även läraren ned sitt.  
 
För att minska skolk och icke deltagande så krävs kommunikation. Läraren måste prata med 
eleven och försöka förstå varför eleven inte vill delta. Läraren ska anpassa undervisningen 
utefter elevens behov. Som Barnkonventionen (2013) skriver så ska eleverna ha rätt till att 
uttrycka sina meningar och bli hörda i de frågor som berör dem. Lärarna måste lyssna och 
förstå eleverna så att de gemensamt kan komma fram till en lösning. För att minska skolk och 
icke deltagande så tror jag att kommunikation mellan elev och lärare är en viktig faktor. 
Läraren måste ta sig tid att försöka förstå varför eleven inte vill vara deltagande i 
undervisningen och därefter anpassa undervisningen så att eleven kan delta.  
 
Jag anser även att eleverna inte ska behöva känna obehag i skolan. 29 % av eleverna i denna 
undersökning har känt obehag i samband med idrott och hälsa. Ett sätt för skolan att minska 
detta är att göra omklädningsrummen behagliga, speglar och duschdraperier. Det är många 
elever som känner obehag i samband med simning, jag tror att det är viktigt att diskutera detta. 
För att förstå, vad det är som gör att eleverna känner obehag. Det kanske handlar om att dela 
klassen under dessa tillfällen så att det blir mindre grupper för att få eleverna att känna mindre 
obehag, eller så kanske det handlar om att eleverna inte besitter den simkunskap som krävs.  
 
Vidare forskning, det skulle vara intressant att göra intervjuer med de elever som skolkar eller 
inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa. För att ta reda på om det finns liknande 
anledningar till varför de inte deltar. Det skulle även vara intressant att observera olika 
undervisningstillfällen på olika skolor för att se hur läraren hanterar de elever som inte deltar i 
undervisningen.  
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5.26 Hypoteser 
Eleverna anser inte att idrott och hälsa är lika viktigt som de andra ämnena.  
Kommentar: Även i denna undersökning så visar det sig att elever har viktigare saker för sig. 
24 % skolkar från idrott och hälsa då de har något viktigare för sig.  
 
Eleverna känner obehag då de är osäkra i aktiviteten.  
Kommentar: Det visar sig att många elever känner obehag på grund av aktiviteten, hela 40 %.  
 
En anledning till varför eleverna inte deltar i idrott och hälsa är obehag. 
Kommentar: 33 % skolkar då de inte känner sig bekväma.  
 
Simning och konditions övningar ger mest obehag.  
Kommentar: Denna hypotes förkastas. Hela 22 % ville inte berätta varför de kände obehag, 
men därefter var dåligt självförtroende den största anledningen till obehag.  
 
Icke deltagandet av idrott och hälsa beror på miljöfaktorer.  
Kommentar: Denna hypotes kan vi förkasta. Miljöfaktorer kan leda till obehag, men inte till 
icke deltagande.  
 
Det är vanligare för flickor att skolka än för pojkar.  
Kommentar: Denna undersökning visar att det är vanligare för flickor att skolka än pojkar.  
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Bilaga	  1	  
	  

Enkät:	  Idrott	  och	  hälsa	  deltagande	  
1. Kön	  

☐	  Kvinna	  
☐	  Man	  
	  

2. Vilket	  program	  läser	  du	  på	  gymnasieskolan?	  
☐ Barn-‐	  och	  fritidsprogrammet	   	   ☐ Ekonomiprogrammet	  
☐ Bygg-‐	  och	  anläggningsprogrammet	   	   ☐ Estetiska	  programmet	   	  
☐ El-‐	  och	  energiprogrammet	   	   	   ☐ Humanistiska	  programmet	  
☐ Fordons-‐	  och	  transportprogrammet	   	   ☐ Naturvetenskapsprogrammet	  
☐ Handels-‐	  och	  administrationsprogrammet	   	   ☐ Samhällsvetenskapsprogrammet	  
	   	   	   	   ☐ Teknikprogrammet	  
☐ Hotell-‐	  och	  turismprogrammet	  
☐ Industritekniska	  programmet	  
☐ Restaurang	  och	  livsmedelsprogrammet	  
☐ Vvs-‐	  och	  fastighetsprogrammet	  
☐ Vård	  och	  omsorgsprogrammet	  
	  

3. Har	  du	  någon	  gång	  skolkat?	  (Skolkat	  =	  ogiltig	  frånvaro	  från	  skolan)	  
☐	  Nej,	  aldrig	  
☐	  Ja,	  3	  gånger	  per	  termin	  eller	  färre	  
☐	  Ja,	  4-‐9	  gånger	  per	  termin	  
☐	  Ja,	  10	  eller	  fler	  gånger	  per	  termin	  
	  
	  	  	  	  	  3a.	  	  	  Berätta	  om	  en	  av	  gångerna	  då	  du	  skolkade.	  (Från	  vilket	  ämne,	  orsaken	  till	  att	  du	  skolkade	  och	  
vad	  du	  gjorde	  då	  du	  skolkade)	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

4. Har	  du	  någon	  gång	  skolkat	  från	  en	  idrott-‐	  och	  hälsa	  lektion?	  
☐	  Nej,	  aldrig	  
☐	  Ja,	  3	  gånger	  per	  termin	  eller	  färre	  
☐	  Ja,	  4-‐9	  gånger	  per	  termin	  
☐	  Ja,	  mer	  än	  10	  gånger	  per	  termin	  
	  
	  	  	  	  	  4a.	  	  	  Varför	  har	  du	  skolkat	  från	  idrott	  och	  hälsa	  undervisningen?	  Kryssa	  för	  det	  alternativet	  som	  
passar	  bäst.	  	  
☐ Undervisningstiden	  
☐ Saknar	  utmaning	  
☐ Hade	  något	  viktigare	  för	  mig	  
☐ Prestationpress	  
☐ Det	  är	  fysiskt	  för	  jobbigt	  
☐ Känner	  mig	  inte	  bekväm	  
☐ På	  grund	  av	  läraren	  
☐ Omklädningsrummen	  är	  ofräscha	  
☐ Blir	  mobbad	  
☐ Övrig	  anledning	  	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  	  	  	  	  4b.	  	  	  Förklara	  vad	  du	  menar	  med	  ditt	  svar	  i	  föregående	  fråga.	  
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5. Vilket	  ord	  passar	  bäst	  när	  du	  tänker	  på	  idrott	  och	  hälsa	  undervisningen?	  

☐ Roligt	  	   	   ☐ Betyg	  	   	   ☐ Gemenskap	  	  	   ☐ Tråkigt	  	   	  
☐ Pinsamt	  	   	   ☐ Förnedrande	  	   ☐ Lärorikt	  	   	   ☐ Onödigt	  	  
	  

6. Har	  du	  någon	  gång	  känt	  obehag	  i	  samband	  med	  idrott-‐	  och	  hälsa	  undervisning?	  	  
☐	  Nej,	  aldrig	  
☐	  Ja,	  någon	  enstaka	  gång	  
☐	  Ja,	  ofta	  
	  
	  	  	  	  	  6a.	  	  	  Berätta	  om	  den/de	  gångerna	  då	  du	  kände	  obehag	  i	  samband	  med	  idrott	  och	  hälsa	  
undervisningen.	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

7. Har	  du	  någon	  gång	  hittat	  på	  en	  ursäkt	  för	  att	  slippa	  vara	  med	  på	  den	  planerade	  
lektionsaktiviteten,	  alltså	  inte	  deltagit	  på	  idrott	  och	  hälsa	  undervisningen?	  

☐	  Nej,	  aldrig	  
☐	  Ja,	  3	  gånger	  per	  termin	  eller	  färre	  
☐	  Ja,	  4-‐9	  gånger	  per	  termin	  
☐	  Ja,	  mer	  än	  10	  gånger	  per	  termin	  
	  
	  	  	  	  	  7a.	  	  	  Vad	  var	  den	  riktiga	  anledningen	  till	  att	  du	  inte	  deltog	  på	  den	  planerade	  lektionen?	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  	  	  	  	  7b.	  	  	  Vad	  fick	  du	  göra	  då	  du	  inte	  deltog	  på	  den	  planerade	  lektionen?	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

8. Tränar	  du	  på	  egen	  hand?	  
☐	  Nej,	  aldrig	  
☐	  Ja,	  en	  gång	  i	  veckan	  
☐	  Ja,	  2-‐4	  gånger	  i	  veckan	  
☐	  Ja,	  5	  och	  fler	  gånger	  i	  veckan	  
	  

9. Hur	  har	  CSNs	  nya	  regler	  påverkat	  dig?	  
”CSN:s	  uppgift	  är	  även	  att	  hantera	  gymnasieskolornas	  rapporter	  om	  så	  kallad	  ogiltig	  frånvaro,	  i	  vanligt	  tal	  
kallat	  skolk.	  Skolorna	  ska	  rapportera	  till	  CSN	  när	  en	  elev	  skolkar	  mer	  än	  några	  enstaka	  timmar	  under	  en	  
månad	  och	  om	  det	  sker	  vid	  upprepade	  tillfällen.”	  (Centrala	  studiestödsnämnden.	  (2013).	  Fakta	  skolk.	  
http://www.csn.se/press/fakta-‐skolk/1.4364	  (2013-‐10-‐17))	  
	  
☐	  Inte	  alls	  
☐	  Jag	  meddelar	  att	  jag	  är	  frånvarande	  
☐	  Jag	  kommer	  till	  lektionen,	  men	  deltar	  inte	  
☐	  Jag	  kommer	  till	  lektionerna,	  men	  deltar	  bara	  ibland	  
☐	  Jag	  har	  blivit	  av	  med	  mitt	  studiebidrag	  
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Bilaga	  2	  
Hej 

Mitt namn är Frida Lejon och jag har gjort större delar av min VFU hos er med xxx som 
handledare, det har varit mycket lärorikt och givande och jag är mycket tacksam för det.  

Jag läser min sista termin till lärare inom matematik och idrott och hälsa på Högskolan i 
Halmstad, denna termin skriver jag mitt examensarbete. Mitt examensarbete handlar om 
deltagande på idrott och hälsa undervisningen. Syftet med studien är att undersöka 
anledningarna till	  varför	  elever	  inte	  deltar	  i	  undervisningen	  i	  idrott	  och	  hälsa.	  Skolverket 
(2010) har i en undersökning visat att så många som var femte elev inte deltar i undervisningen 
i årskurs 7-9. Jag vill undersöka hur det ser ut på gymnasienivå.  

Jag har tänkt göra en totalundersökning, vilket innebär att jag vill att alla tvåorna xxx får en 
chans att delta i min undersökning. Det är en webbenkätundersökning som inte tar mer än några 
minuter för eleverna att fylla i. Elevernas deltagande i undersökningen är givetvis frivillig. 
Deras svar behandlas anonymt, vilket betyder att svaren inte kan kopplas till enskild elev.  

Jag tror att undersökning kan vara av intresse för er och hoppas på ert godkännande av 
undersökningen.  

Jag har bifogat enkäten. 

Tack på förhand.  

 

Frida	  Lejon	  
0701440420	  
lejfri09@student.hh.se	  
	  
Handledare:	  
Jan-‐Olof	  Johansson,	  jan_olof.johansson@hh.se	  
Jonnie	  Eriksson,	  jonnie.eriksson@hh.se	  
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Bilaga	  3	  
Hej!	  
	  
Enkäten	  är	  nu	  klar	  och	  jag	  ber	  er	  att	  skicka	  den	  vidare	  till	  de	  lärare	  som	  ni	  anser	  kan	  
hjälpa	  mig.	  Enkäten	  tar	  ca	  5	  minuter	  och	  eleverna	  behöver	  sina	  datorer,	  då	  det	  är	  en	  
webbenkät.	  Läraren	  ska	  skicka	  texten	  som	  står	  nedan	  i	  grönt	  och	  länken	  till	  eleverna	  så	  
att	  de	  kan	  öppna	  den	  för	  att	  börja	  webbenkäten.	  Det	  bästa	  är	  om	  läraren	  skickar	  ut	  länken	  
till	  eleverna	  under	  lektions	  tid	  så	  att	  eleverna	  vet	  vad	  det	  handlar	  om	  och	  kan	  fråga	  om	  
det	  är	  något	  de	  inte	  förstår.	  
	  
Jag	  tar	  gärna	  kontakt	  med	  de	  lärare	  som	  ni	  anser	  passande	  (en	  lärare	  som	  har	  
undervisning,	  där	  eleverna	  använder	  sig	  av	  datorer	  som	  hjälpmedel).	  	  
	  
Skulle	  ni	  kunna	  skicka	  lärarnas	  mail/	  telefon	  uppgifter	  till	  mig	  så	  jag	  kan	  ta	  kontakt	  med	  
dem	  för	  att	  förklara	  undersökningen	  och	  enkäten.	  	  	  
	  
Tacksam	  för	  svar.	  	  
	  
Mvh,	  Frida	  Lejon	  
	  
Hej!	  
	  
Mitt	  namn	  är	  Frida	  Lejon,	  jag	  genomför	  en	  undersökning	  som	  handlar	  om	  deltagande	  på	  idrott	  och	  
hälsa	  undervisningen.	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  anledningarna	  till	  varför	  elever	  inte	  
deltar	  i	  undervisningen	  i	  idrott	  och	  hälsa.	  Skolverket	  (2010)	  har	  i	  en	  undersökning	  visat	  att	  så	  
många	  som	  var	  femte	  elev	  inte	  deltar	  i	  undervisningen	  i	  årskurs	  7-‐9.	  Jag	  vill	  undersöka	  hur	  det	  ser	  
ut	  på	  gymnasienivå.	  	  
	  
Detta	  är	  en	  webbenkätundersökning	  som	  inte	  tar	  mer	  än	  några	  minuter	  för	  dig	  att	  fylla	  i.	  Ditt	  
deltagande	  i	  undersökningen	  är	  givetvis	  frivillig.	  Ditt	  svar	  kommer	  behandlas	  anonymt,	  vilket	  
betyder	  att	  svaren	  inte	  kan	  kopplas	  till	  enskild	  elev.	  Skolan	  ni	  går	  på	  kommer	  vara	  konfidentiellt,	  
vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  kommer	  stå	  vilken	  skola	  du	  går	  på.	  	  
Försök	  att	  svara	  så	  ärligt	  som	  möjligt!	  
	  
Klicka	  på	  länken	  för	  att	  komma	  till	  enkäten.	  
	  
https://docs.google.com/forms/d/1tj-‐
tBIpFUmI_XqvH02x6VG2fEV71fnCgZ0FUQmeUg70/viewform	  

	  
Tack	  på	  förhand.	  	  
	  
Frida	  Lejon	  
0701440420	  
lejfri09@student.hh.se	  
	  
Handledare:	  
Jan-‐Olof	  Johansson,	  jan_olof.johansson@hh.se	  
Jonnie	  Eriksson,	  jonnie.eriksson@hh.se	  
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