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Abstract 
 
Syftet med studien är att öka kunskapen om varför vissa elever väljer att inte delta 
i ämnet idrott och hälsa, samt att redovisa dessa elevers syn på ämnet som sådant. 
Under min tid som idrottslärare har jag kunnat konstatera att ibland så många som 
var femte bland eleverna väljer att inte delta under idrottslektionerna. Skolverkets 
nationella utvärdering från år 2003 bekräftar att så är fallet även på en generell 
nivå.  
Underlag för undersökningen är semistrukturerade intervjuer av nio gymnasieele-
ver. Eleverna har valts därför att de uppvisat låg grad av delaktighet på lektionerna 
och på rekommendation från deras lärare i idrott och hälsa. 
 
Resultatet av undersökningen visar att ett icke-deltagande i idrottsundervisningen 
till stor del beror på brist på motivation, men även på yttre faktorer såsom klass-
kamrater, kompisar samt ointresse för ämnet. Undersökningen visar även att det 
finns ett visst obehag över att visa sin fysiska förmåga inför andra. Även att byta 
om, duscha tillsammans med andra ses av vissa som ett hinder. 
 
 
Nyckelord 
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1 Inledning 
 
1.1 Introduktion  
 
Allt fler elever väljer att inte delta i idrottsundervisningen. En anledning till deras 
bristande intresse kan vara negativa förväntningar på att föreningsidrottsens fokus 
på prestation och tävlingsmoment även dominerar idrottsämnet i skolan (Jansson, 
2007, s.1–2).  
Idrottsundervisningen i skolan är för många en av få möjligheter till regelbunden 
fysisk aktivitet. Skolan är en viktig institution där ämnet idrott och hälsa ger förut-
sättningar för utveckling av färdigheter i och kunskaper om rörelseaktivitet, samt 
hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa (Skolverket, 2011a, s.1).  
 
Vad behövs för att få med alla elever i undervisningen? Lärarens förståelse för 
elevernas inställning till ämnet är en av de viktigaste förutsättningarna för goda 
resultat enligt mig. Viktigt är också förståelse för varför vissa elever väljer att av-
stå från en fysisk livsstil som innefattar regelbunden kroppsövning i någon form 
(Larsson, 2016, s.182). 
 
I läroplanen för idrott och hälsa står det att undervisningen ska utgöras av fysiska 
aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar 
(Skolverket, 2011a, s.1). Trots att kursplanen betonar allas deltagande oavsett för-
utsättningar finns det stora grupper av elever som inte deltar.  
 
Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om varför vissa elever väljer 
att inte delta i ämnet idrott och hälsa, samt att redovisa dessa elevers syn på ämnet 
som sådant. Jag som lärare i idrott och hälsa har i uppdrag att skapa en god 
lärmiljö för samtliga elever och då måste även denna elevgrupp nås.  
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1.1 Syfte   
 
Syftet med studien är att öka kunskapen om varför vissa elever väljer att inte delta 
i ämnet idrott och hälsa, samt att redovisa dessa elevers syn på ämnet som sådant 
 
De frågeställningar som utgör grunden för undersökningen är: 
 
 Varför väljer elever att inte delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 
 Vilken syn har elever som inte deltar i ämnet? 

 
 

1.2 Disposition  
 
Studien inleds med en introducerande beskrivning av hur intresset har väckts för 
forskningsområdet, samt en beskrivning av undersökningens syfte och frågeställ-
ningar. Del två är uppdelad i fyra underavdelningar som ringar in problemområdet. 
Här presenteras tidigare forskning kring idrott och hälsa inom skolan, detta för att 
ge studien en vetenskaplig vinkel. Avsnitt fyra beskriver metoden för studien, dess 
urval samt etiska aspekter. I avsnitt fem redovisas studiens resultat av intervjuerna. 
Därefter diskuteras resultatet i förhållande till den teoretiska bakgrunden och tidi-
gare forskning 
 
 
 



 

3 
 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
Denna del är indelad i fyra kategorier som ringar in problemområdet. Dessa redo-
visas nedan där faktorer presenteras som påverkar ungdomars deltagande i idrott 
och hälsa. Samtliga delar är kopplade till tidigare forskning som rör elevers icke-
deltagande i idrott och hälsa. De olika avsnitten tar avstamp i svensk litteratur om 
ämnet idrott och hälsa, nationella och internationella artiklar samt en egen forsk-
ningsöversikt.    
 
 
2.1 Elevers syn på ämnet idrott och hälsa 
 
Vad är det viktigaste målet med undervisningen?  
Är det ”att röra på sig”? (Larsson, 2004) 
Enligt Skolinspektionens rapport (2010, s.7) och i Skolverkets undersökning 
(2005, s.155) tycks just den uppfattningen vara allmän hos både lärare och elever.  
 

Ett förhållningssätt att ”om eleverna rör på sig och har roligt så är det bra”. Det 
är det aktiva görandet som fokuseras, inte själva lärandet eller vad eleverna för-
väntas lära sig. (Skolverket, 2005, s.155) 

 
Även Håkan Larsson i boken Mellan nytta och nöje behandlar elevers syn på idrott 
och hälsa. Larsson skriver att ”det är själva görandet av aktiviteten som står i cent-
rum och inte vad man lär sig av det” (Larsson, 2004, s.127).  
Många elever verkar osäkra på ämnets innehåll och syfte och har svårt att definiera 
vad de lär under idrottslektionerna. Aktiviteter som fotboll, tennis och innebandy 
beskrivs ofta som det centrala, samtidigt som många elever menar att dessa aktivi-
teter inte har med skolarbetet i övrigt att göra (Larsson, 2004, s.2–4).  
I sin artikel (2004a) behandlar Larsson fråga om synen på ämnet. Resultatet delar 
han upp i fem teman:  
 

Att ämnet uppfattas som ”roligt” 
Att ämnet är ”viktigt” 
Att eleverna ser idrott som ett mål i sig i samband med att det är ”roligt” 
Att man lär sig olika idrotter, men att ”lärande” inte verkar stå i fokus för ämnet 
Att eleverna har ett stort inflytande över undervisningen, i synnerhet de elever 
som sysslar med föreningsidrott (Larsson, 2004, s.1–2) 

 
Det finns hos många elever ett antal antaganden om vad man lär sig på idrottslekt-
ionerna. För att styrdokumentens intentioner ska bli uppfyllda krävs ökad kunskap 
och medvetenhet hos såväl elever som lärare. Det kan handla om kritiskt förhåll-
ningssätt till undervisningen, reflektioner och diskussioner om lärandet för att 
stärka ämnets legitimitet (Skolverket, 2005, s.152–162).  
 
Redelius undersökning (2004, s.149–172) av elevers uppfattning av ämnet visar att 
föreningsaktiva elever uppfattar sig som duktiga och positivt bekräftade under 
idrott och hälsa medan elever som inte idrottar på fritiden känner sig osäkra och 
upplever idrottsämnet negativt. Redelius skriver också i artikeln Vilka är vinnare 
och förlorare i ämnet idrott och hälsa? (2004a) att tron på den egna fysiska för-
mågan hänger ihop med uppfattningen om den egna prestationsförmågan. ”Det 
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man kan prestera bra i är ofta också roligt – liksom det omvända förhållandet” 
(Redelius, 2004a, s.4): 
 

Vad skulle du vilja att det inte blev på nästa idrottslektion? 
Fotboll tycker jag inte om. 
Är det tråkigt? 
Ja, och så är jag inte så bra på det heller. (Ibid) 
 

Skolinspektionens rapport från 2010 ledde till en rad oroväckande slutsatser. En 
slutsats var synen på undervisningen som enformig med lägre deltagande hos ele-
verna som följd. Undervisningen ansågs även som alltför prestations- och tävlings-
inriktad och inte i linje med kursplanens kriterier (Ibid, s.6).  
Skolinspektionen (2016) skriver i sin rapport om elevers frånvaro i skolan att det 
är viktigt att bakomliggande faktorer utreds.  
 
Den nationella utvärderingen från 2003 av ämnet idrott och hälsa visar att en majo-
ritet av alla elever är intresserade av ämnet. Samtidigt har 15 procent av eleverna 
en avvikande, negativ uppfattning (Ibid, s.84). Några känner obehag över att byta 
om tillsammans med andra, känner sig osmidiga och gillar inte ämnet. De negativt 
inställda eleverna tycker att ämnet varken är viktigt eller roligt men deltar kanske 
ändå på lektionerna för att få ett godkänt betyg (Skolverket, 2005, s.30–33).  
 
En annan aspekt av ämnet där meningarna är delade gäller arbetsmiljön. Enligt den 
nationella utvärderingen från 2003 tycker 47 procent av tillfrågade elever att stö-
rande oljud och dålig ordning förekommer ofta medan 84 procent av lärarna ansåg 
att stämningen var trevlig vid varje lektionstillfälle. Mer än hälften av de tillfrå-
gade anser att eleverna inte lyssnar uppmärksamt när läraren undervisar. En tion-
del kritiserar ordningen under lektionerna och nästan lika många anser att allt för 
mycket tid går bort innan lektionen börjar på allvar (Skolverket, 2005, s. 86–88, 
111). Andra miljöfaktorer av betydelse var tillgång till idrottslokaler. Negativt för 
deltagandet var om idrottslokalen låg långt från skolan. Även idrottstimmarnas 
förläggning under dagen påverkar intresset. Mest populärt bland eleverna tycks 
vara idrottslektioner som avslutar dagen (Bråkenhielm, 2008, s.32). 
 
 
2.2 Vad påverkar elevers deltagande?  
 
Att delta innebär att eleven befinner sig på lektionen och deltar i undervisningen 
som anordnas medan ett icke-deltagande innebär att det förstnämnda inte uppfylls.    
 
Bråkenhielm (2008, s.30–33) beskriver vad som påverkar barns och ungdomars 
aktivitet under idrottslektionerna. Författaren kopplar deltagandet till individuella 
faktorer. Utifrån dessa påpekar Bråkenhielm vikten av att varje skola tillvaratar 
elevers individuella synpunkter för att främja elevernas deltagande i ämnet. Om så 
ej sker kan det resultera att eleverna väljer att avstå vilket kan bidra till ett negativt 
mönster i elevens skolutveckling (Ibid, s.33). 
 
En annan viktig faktor som påverkar ungdomars val och vilja till fysisk aktivitet är 
föräldrars inverkan. Forskning gjord av Lindley et al. (2012, s. 102–104) om för-
äldrars och idrottslärares påverkan på unga och deras fysiska aktiviteter på fritiden 
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visar att föräldrarnas inflytande är viktigt.  
 
Aggestedt och Tebelius (1977, s.21) skriver i sin studie om Barns upplevelser av 
idrott. Syftet med deras avhandling var att studera dåvarande låg- och mellanstadi-
eelever och deras intresse för samt kunskap om idrott i relation till deras inställ-
ning om idrottsundervisningen. 
Social samvaro och motion var viktiga utgångspunkter i studien som betonar för-
äldrars inflytande, barns uppväxtvillkor samt barnens tillit till sig själva och andra. 
Enligt författarnas slutsatser var majoriteten av föräldrarna positivt inställda till 
idrott vilken återspeglades i barnens intresse. Studien betonar förstås även lärarens 
viktiga roll för att väcka intresse för ämnet.  
 
Nedan följer ett citat som poängterar vikten av elevers positiva upplevelser: 
 

Elevernas jaguppfattning utsätts för särskild prövning, när de med sin kropp 
måste visa vad de kan och vilka de är. Vid gymnastik-, och idrottsutövande 
tvingas eleverna att avslöja sin kropp och dess förmåga inför andra. (Aggestedt 
& Tebelius, 1977, s.159) 
 

Författarna berör i det här avsnittet faktorer viktiga för elevernas upplevelser av 
ämnet.  Att avslöjandet av kroppen och den egna förmågan kan påverka upplevel-
sen i negativ riktning. Å andra sidan, en positiv upplevelse av den egna kroppen i 
idrottssammanhang kan stärka individens självbild (Aggestedt & Tebelius, 1977, 
s.159). 
 
En studie från år 2010 publicerad av Goral (s.1243–1260) beskriver familjens in-
ställning som en viktig faktor när det handlar om elevers val att delta eller inte 
delta i idrottsundervisningen. Vänner och skolmiljön, lärarens viktiga roll som 
inspiratör var av betydelse men familjen var viktigare. Kortfattat gick studien ut på 
att identifiera sätt att motivera studenter att delta i idrottsundervisningen. 
 
Abildsned et al. (2015, s.4–9) belyser vikten av engagerade och motiverade id-
rottslärare. Lärarens roll i sammanhanget är viktig och forskningen visar att oen-
gagerade lärare har negativ effekt på elevers deltagande. Författarna beskriver lära-
rens förmåga att inspirera och motivera elever till deltagande och flera av eleverna 
beskrev idrottsläraren som en förebild (Ibid). 
Larsson (2016, s.182) i sin bok Idrott och hälsa - i går, i dag, i morgon visar på 
vad han menar vara de viktigaste faktorerna för elevers deltagande. Han talar om 
att aktiviteten i sig inte är viktigast. Mest betydelsefullt, menar han är hur aktivite-
ten genomförs och att den blir meningsfull.  
 
Apitzsch (2007, s. 6–8) anger några viktiga faktorer som påverkar barn och ung-
domars deltagande i idrott och hälsa. Här nämns elever som menar att skolidrotten 
är ett hinder på så sätt att de efter lektionerna är alltför trötta för att orka med egen 
träning på fritiden. Apitzsch skriver även om psykologiska faktorer som motverkar 
deltagande i lektionerna. Det kan handla om elevers känsla av obehag över att bli 
betittade när de är fysiskt aktiva, oro över andras åsikter om deras kroppar och en 
rädsla för att göra bort sig inför andra. Ett annat hinder beskrivet av Apitzsch är 
prestationsångest speciellt i lagidrotter där man lätt jämför sig med andra. Ytterli-
gare ett hinder för deltagande kan vara att aktiviteten uppfattas som tråkig och en-
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formig och att eleven därför inte önskar delta.  
 
Något som också studerats i tidigare forskning är elevers skäl för att ej delta på 
lektioner i idrott och hälsa. I Jönssons (2007) och i Larssons (2002) studie anges 
medicinska skäl, ointresse, dåligt självförtroende och kroppsuppfattning som vik-
tiga bakomliggande orsaker. Enligt Jönsson framkommer även att elevernas skäl 
till att inte delta kan vara s.k. svepskäl. De sanna, de bakomliggande orsakerna 
beror oftast på andra påhittade faktorer som glömda kläder, föregivna medicinska 
skäl etc (Jönsson, 2007, s.34). 
 
 
2.3 Andra faktorer som inverkar på ämnet idrott och hälsa 
 
Enligt Abildsneds et al. (2015, s.4–9) studie visar resultatet olikheter mellan yr-
keselever och de som läser studieförberedande program. De elever som studerade 
på yrkesprogram visade sig inte delta lika ofta i idrott och hälsa. Detta är även nå-
got som synliggjorts i Larssons undersökning från 2003 där resultatet visar på ett 
minskat deltagande hos elever på yrkesförberedande program jämfört med elever 
på studieförberedande program (Larsson, 2003, s.25). 
 
 
2.4 Önskemål om förändring av undervisningen  
 
Enligt Skolverkets rapport (2005) framgår att ämnet idrott och hälsa behöver ut-
vecklas för att effektivt möta barns skilda behov. Detta uppmärksammar även Kar-
lefors (2002, s.12) och Redelius (2004, s.172) som menar att innehållet behöver 
ses över för att det ska bli tilltalande även för elever som inte är föreningsaktiva.  
 
I Storbritannien genomfördes en interventionsstudie år 2006 där syftet var att låta 
elever som inte deltog i undervisningen ge förslag till förändringar. Enligt deras 
synpunkter var miljön av stor betydelse. Ommålning, uppfräschning av duschar, 
nya och fräscha hjälpmedel och möjligheter att välja individuella aktiviteter beto-
nades (Brook & Magnusson, 2006, s.874–875). 
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3 Metod, material och avgränsningar     
 
I detta avsnitt redogörs för urvalsgrupp, val av metod, analys av empirin, generali-
serbarhet, etiska aspekter, samt det material som undersökningen baseras på. 
 
3.1 Urval 
 
Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i en mindre stad i Mellansve-
rige. I samråd med undervisande lärare i idrott och hälsa valdes elever med syfte 
att synliggöra orsaker till ett icke-deltagande i undervisningen. Valde att gå via 
befintlig lärare med upparbetade kontakter med eleverna eftersom ämnet kan upp-
fattas som känsligt och eleverna kunde vara obenägna att medverka i studien. 
Den kontaktade läraren frågade några elever med lågt deltagande i idrott och hälsa 
om de kunde tänka sig att svara på mina frågor. Samtliga tillfrågade svarade ja. De 
nio utvalda var ett s.k. bekvämlighetsurval, d.v.s. en grupp som var lätt att nå med 
hög svarsfrekvens (Esaiasson et al. (2012, s.189). Det är viktigt att vara medveten 
om att denna urvalsstrategi inte behöver vara representativ för befolkningen i stort. 
Min avsikt var i första hand att komma i kontakt med elever som ville delta i 
undersökningen men eftersträvansvärt var också att nå en jämn fördelning mellan 
könen vilket speglar bilden av skolan i stort.  
 
De intervjuade eleverna bestod av: 
Elev 1 – Kvinna i årskurs 1, yrkesprogram  
Elev 2 – Kvinna i årskurs 1, yrkesprogram 
Elev 3 – Kvinna i årskurs 1, yrkesprogram 
Elev 4 – Kvinna i årskurs 1, yrkesprogram 
Elev 5 – Kvinna i årskurs 1, yrkesprogram 
Elev 6 – Man i årskurs 2, yrkesprogram 
Elev 7 – Man i årskurs 1, yrkesprogram 
Elev 8 – Man i årskurs 2, yrkesprogram 
Elev 9 – Man i årskurs 2, yrkesprogram 
 
 
3.2 Metodval 
 
Valet av metod grundade sig på Esaiassons et al. (2012, s.196) redogörelse av den 
kvalitativa intervjuns mål, som är att kartlägga människors uppfattning inom ett 
område. Intervjun och dess innehåll (se bilaga 2) och form utarbetades utifrån Esa-
iassons et al. (2012, s. 273–275) intervjuguide, och flera av frågorna är tagna från 
Jönssons (2007, s.34) examensarbete om grundskoleelevers skäl till att inte delta i 
idrottsundervisningen. Esaiasson et al. (2012, s.273–275) menar att metoden att 
använda en tidigare intervjuguide gör resultatet mer jämförbart med andra under-
sökningsresultat. 
 
För att få svar på undersökningens frågeställningar användes en kvalitativ forsk-
ningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer, detta för att få en djupare in-
blick i elevers tankar och funderingar samt erhålla mycket information på kort tid 
(Ibid).  
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Viktigt för utformandet är att samtalet är levande och att intervjupersonen känner 
sig motiverad att driva samtalet framåt. Viktigt är också att intervjun inte styrs av 
s.k. ledande frågor. Ja- och nej-frågor bör undvikas (Ibid). 
 
Frågorna kategoriseras i teman och fungerar som en checklista. Intervjun har låg 
grad av standardisering, vilket innebär att frågorna inte ställdes i någon särskild 
ordning. Fördelen med icke-standardiserade intervjuer är att den intervjuade lättare 
involveras i samtalet och frågorna kan ställas mer spontant än efter ett givet möns-
ter (Ibid, s.236). 
 
Innan intervjuerna inleddes förklarades studiens syfte och att deltagandet var fri-
villigt. Eleverna fick underteckna ett dokument som gav mig fullmakt att använda 
deras svar som grundlag för min undersökning.  Eleverna deltog under lektionstid.  
För att eleverna inte skulle bli påverkade av andra gjordes enskilda intervjuer. Ele-
verna fick välja plats för intervjuerna för att de skulle känna sig trygga. Varje in-
tervju varade från cirka 12 till 20 minuter. Intervjuerna spelades in med risk för att 
själva inspelningsmomentet möjligen i någon mån kunde hämma respondenternas 
svar (Ibid, s.278).  
 
 
3.3 Dataanalys och bearbetning 
 
Vid databearbetningen har jag tagit hjälp av hermeneutik som teoretisk utgångs-
punkt vid analysen. Hermeneutik används för förståelse och för att förklara och 
förtydliga texter s.226–230).  
Den kunskap som undersökningen ger om enskilda elever kan sammantaget gene-
raliseras och påverka förhållningssättet till andra individer (Thurén, 2000, s.46–
60). Med andra ord spelar förståelsen stor roll i hermeneutisk tolkning.  
Alla bär på uppfattningar, fördomar och förutfattade meningar som det gäller att 
förhålla sig till genom hela tolkningsprocessen.  
 
För att analysera intervjuerna har jag använt mig av kvalitativ innehållsanalys som 
metod (Esaiasson et al., 2012, s. 211–234). Patton refererad i Thedin (2015, s. 57) 
skriver att ”innehållsanalys generellt består av att identifiera kärnan och det me-
ningsbärande i utsagor, vilka sedan sammanförs i mönster och i huvudteman”. 
Analysarbetet började med att jag förde minnesanteckningar efter varje avslutad 
intervju. Därefter lyssnade jag igenom varje intervju och fyllde på anteckningarna, 
s.k., transkribering, en överföring från tal till skrift. Varje ord och betoning doku-
menterades för efterföljande bearbetning av redovisning. För att öka textens läs-
barhet har citaten redigerats utan att meningsbärande information gått förlorad.  
Varje enskild individs uppfattning har utgjort en analysenhet (Esaiasson et al., 
2012, s.280). 
 
Viktigt att framhålla är att det här är min tolkning och analys av intervjuerna. En 
annan författarna skulle kunna tolka de givna svaren på ett annat sätt (Thurén, 
2000, s.46–48). 
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3.4 Etiska överväganden 
 
Samtliga deltagare i undersökningen var gymnasieelever äldre än 15 år. Samtycke 
från vårdnadshavare har därför ej krävts.  
 
Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) etiska principer 
tillämpades. Principerna består av krav på information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002).  
Samtliga informerades om att deltagandet var frivilligt med rätt för den tillfrågade 
att avbryta. De informerades om undersökningens syfte och att de vid medverkan 
var garanterade anonymitet. De fick även veta att det insamlade materialet enbart 
kommer att användas i vetenskapligt syfte. 
 
 
3.5 Validitet och reliabilitet 
 
I kurslitteraturen betonar Esaiasson et al. (2012, s.57) betydelsen av en undersök-
nings validitet och reliabilitet, och jag har strävat efter att uppfylla dessa kriterier 
för relevans som antas vara mått på hur väl man mäter vad man vill mäta. 
Med hjälp av ett tydligt syfte och genomtänka frågeställningar skapas goda förut-
sättningar för studiens validitet. Validiteten i undersökningen är också beroende av 
frågornas förhållande till frågeställningarna. En annan viktig faktor som jag tidi-
gare nämnt är intervjufrågornas utformning (se avsnitt 3.2 om intervjuguide).  
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4 Resultat och analys 
 
I avsnittet redovisas resultatet av studiens frågeställningar. Här redogörs för ele-
vernas syn på ämnet idrott och hälsa, samt tänkbara förändringar önskade av elever 
som ofta själva väljer att inte delta. Resultatet bygger på de nio intervjuerna.  
Samtliga elever i årskurs ett och två läser kursen idrott och hälsa 1 en gång per 
vecka med undantag för tillfällen då undervisningen är förlagd till annan plats än 
skolan, s.k. arbetsplatsförlagd utbildning (APL).  
 
 
4.1 Elevers syn på ämnet idrott och hälsa  
 
Flera av eleverna upplever idrottslektionerna som tråkiga och jobbiga. Och en av 
de tillfrågade eleverna säger att intresset är obefintligt. Några av eleverna tycks 
dock uppskatta gymnasiets idrottsundervisning mer än den i grundskolan.  
 
Enligt de flesta av de intervjuade har elever fysiskt aktiva på fritiden en fördel av 
detta i skolan: 
 

Intervjuaren: Har alla elever samma förutsättningar i ämnet, enligt dig? 
Elev1: Nej, de som idrottar på fritiden har fördel. De är ju mer vana. 

 
En annan elev svarade: 
 

Elev 2: De som har fler kompisar i gruppen och de som tränar på fritiden är vana 
att träna inför folk. De vågar, medan man kanske har problem eller inte riktigt 
vågar då blir det jobbigt och svårt. 

 
Beträffande synen på vad eleverna lär sig under lektionerna gavs olika svar. 
 

Intervjuaren: Vad tycker du att du lär dig i ämnet idrott och hälsa? 
Elev 4: Ingenting, faktiskt. Har inte gått på så många idrottslektioner. 
 

En annan svarade: 
 
Elev 3: Vi lär oss mycket om kroppen och hur den fungerar. Men inte så att jag 
känner att jag lärt mig spela fotboll.  
 

Sammantaget ansåg många av eleverna att lektionerna var lärorika, men hade svårt 
att peka på vad lärdomen bestod av. Larsson i sin studie (2004) refererar till 
samma förhållande och beskriver elevernas svårigheter att definiera ämnets inne-
håll och syfte. 
 
Enligt undersökningen hade majoriteten av de tillfrågade dålig uppfattning om det 
centrala innehållet i undervisningen och de olika betygskriterierna. Flera gav vaga 
svar och hänvisade till bristande minne på mina frågor. 
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4.2 Vad påverkar elevers deltagande? 
 
Innehållet och hälsan 
I intervjuerna ställdes en del frågor om olika faktorer som kunde tänkas påverka 
elevernas deltagande i undervisningen. En sådan faktor var elevernas upplevelse 
av idrottslektionerna. De flesta svarade att innehållet var viktigt och att ämnets 
betydelse för deras eget välmående också var av stor vikt. 
 

Intervjuaren: Vad är det som avgör ditt deltagande i undervisningen? 
Elev 3: Om det är…alltså om vi ska hålla på att springa, och bli svettiga och 
varma…kanske inte kommer att delta fullt ut om vi har en lektion efteråt. 

 
En annan elev svarade: 

 
Elev 1: Deltagandet beror lite grann på hur jag mår och vad det är för något. 

 
Eleverna uppgav specifika moment som värre än andra. Att bli uttittad, att inte 
kunna prestera så som förväntat, att göra bort sig inför andra eller att känna sig 
utanför. Ingen av eleverna sa att de blev retade men sa att de kände oro inför kam-
raternas åsikter.  
 

Intervjuaren: Är du rädd för vissa moment? 
Elev 1: Ja, när alla ska titta på en. Eller om man är ”själv” i en grupp när man 
inte känner dem. Konditions grejer är jag rädd för. Vissa saker är lite läskigt. För 
att man inte har gjort de förut  

 
Flera elever har en negativ bild av ämnet och förknippar idrottsundervisningen 
med otrygghet, oro, prestationskrav och utsatthet.  
Sjukdomar och skador angavs av flera som skäl till att inte delta. Men efter en 
stunds samtal framkom i flera fall andra bakomliggande orsaker (se avsnittet dis-
kussion och slutsatser). Dåligt självförtroende och psykisk ohälsa är också en bi-
dragande orsak till varför elever väljer att inte delta.  
 

Elev 1: Deltagandet beror lite grann på hur jag mår, deprimerad och sånt. Även 
vilken typ av aktivitet. 
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Läraren 
I undersökningen har även idrottslärarens betydelse undersökts. Och i intervjuerna 
framkommer att samtliga elever i sina svar värderar lärarens betydelse mycket 
högt.  

Intervjuaren: Hur tycker du att en bra idrottslärare ska vara? 
Elev 1: Vara sig själv och inte tvinga någon att delta. 

 
En annan elev svarade: 

 
Elev 3: Lyssna på alla, och veta att alla har olika förutsättning och kunna lägga 
upp en lektion, även för de som glömt kläder, inbjudan för alla. 

 
Eleverna var alltså överens om lärarens betydelse.  
Viktigt för eleverna var om läraren kunde uppfattas som: glad, schysst, engagerad, 
lyssnande, förstående, hänsynstagande, peppande, tydlig, lugn, positiv och väl för-
beredd. Viktigt för eleverna var även lärarens förmåga att kunna nivåanpassa inne-
hållet i undervisningen till elevernas ålder.  
 
Föräldrar 
Intresset för idrott påverkas av många faktorer. Föräldrar och elevernas familjesi-
tuation finns bland dem. Så här svarar några av de intervjuade. 
 

Intervjuaren: Känner du att du blir påverkad av familjemedlemmar eller kompi-
sar gällande val av aktivitet?  
Elev 1: Ja, mina föräldrar tvingade mig fast jag inte ville. 

 
En annan elev svarade angående föräldrarnas påverkan: 
 

Elev 9: Ja, min pappa var tränare när jag var liten och jag var 8 år när jag började 
spela fotboll. 

 
Svaren på den här punkten i undersökningen stämmer överrens med vad Goral 
(2010) och Lindley et al. (2002) kommit fram beträffande familjens inflytande på 
sina barns deltagande i ämnet idrott och hälsa. 
 
Omklädningsrummet 
Merparten av eleverna känner eller har känt ett visst obehag inför omklädnings-
rummet. Flera elever upplever omklädningsrummet som obehagligt och som en 
bidragande orsak till att inte vara ombytt. Att duscha och byta om inför andra upp-
fattades av många som obekvämt. 
 

Intervjuaren: Brukar du byta om innan och efter lektionen? 
Elev 1: Ibland, inte speciellt ofta, känner mig inte bekväm. 
Elev 7: Jag går oftast på toa och byter om. 

 
Även den nationella utvärderingen från år 2003 finner att 27 procent av eleverna 
ogärna byter om tillsammans med andra (Skolverket, 2005, s.152). 
Beträffande den fysiska standarden på omklädningsrum och duschar var de flesta 
nöjda. Och en grundläggande synpunkt i den här delen av undersökningen var att 
flera av eleverna ansåg att trivseln och deltagandet i lektionerna skulle öka med 
inrättande av enskilda omklädningsrum, typ bås. 
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Orkar inte, har glömt idrottskläder 
Några av de intervjuade anför som skäl för att inte delta i undervisningen att de 
inte ”orkar”.  
Andra säger att de helt enkelt inte vill. Några säger att de har glömt sina idrotts-
kläder. De elever som säger att de inte vill delta och de som glömt sina idrottsklä-
der har ofta en negativ inställning till ämnet som sådant. 
Endast två av nio elever ansåg sig vara fysiskt aktiva på sin fritid och gav som 
exempel promenader och tid i gymmet.  
 
En del elever har svårt att ge någon hållbar förklaring till varför de inte deltar i 
idrott och hälsa: 
 

Intervjuaren: Vad är det som avgör ditt deltagande i undervisningen? 
Elev 3: Jag vet inte varför. Orkar typ inte.  
 

 
Betyget 
I min undersökning har jag även frågat elever om deras syn på betydelsen av betyg 
i ämnet idrott och hälsa. En del elever menar att just betyget, godkänt och uppåt, är 
det enda skälet för deras deltagande: 

 
Intervjuaren: Vilken betydelse har betyget? 
Elev 6: Ja, betyget spelar stor roll. Jag behöver betyg i alla ämnet om jag ska 
studera vidare. 
 
Elev 8: Öh, vad ska man säga. Det vi gör, tycker jag är ointressant för mig. Gre-
jerna vi gör tycker jag inte är så kul. Deltar väl så mycket som möjligt på grund 
av att jag får betyg i det här. Har alltid tyckt att idrott inte varit min grej. 
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4.3 Förslag på förändring 
 
En del av eleverna menar att det verkligen är roligt och nyttigt att röra på sig men 
skulle vilja ha större inflytande över undervisningen och de aktiviteter som man 
förutsätts delta i.  
Eleverna kom med flera förslag på hur undervisningen skulle kunna blir mer tillta-
lande.  
 
Mer individanpassning 
I undersökningen framkommer elevers önskan om ett friare innehåll i undervis-
ningen, anpassat efter enskilda elevers önskemål och förmågor.   
 

Elev 6: Man skulle kunna tänka annorlunda. Fotboll och lagsporter är mer av det 
jobbiga och i stället skulle man kanske kunna ha mer individuella sporter som 
tennis eller badminton. Då blir det mer okej att misslyckas. 

 
Tydlig planering: 
Från elevernas sida betonas även vikten av god planering inför lektionerna. 
  

Elev 3: Ja alltså lärare borde kanske berätta vad man ska göra innan. Så att man 
vet, kommer jag att behöva duscha, hur intensivt är det? 

 
Mer lekfullt: 
 

Elev 4: Vore bra med lekar som ger utmaning, kanske några hinderbanor, någon-
ting som en person själv har valt ut, mer påhittat kanske skulle funka.  

 
Mindre grupper: 
En elev gav förslag på förändringar så att elever skulle kunna delta utan att känna 
sig utpekade eller uttittade. 
 

Elev 1: Man skulle liksom kunna göra mer spridning i mindre grupper och inte 
helklass. Då slipper man köer också. 

 
En entydig bild av elevernas förslag till förbättringar är svår att ge men att belysa 
problemet ur olika perspektiv är en början. 
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5 Diskussion  
 
Likt Skolfrånvarorapporten från Skolverket år 2010 finner jag i min undersökning 
att bristen på deltagande i idrottsundervisningen ofta beror av tre orsaker: pedago-
giska, organisatoriska och sociala (Skolverket 2010 refererad i Skolverket 2015, 
s.10). Brist på tydlig struktur och genomtänkta metoder bidrar till minskat delta-
gande. Den fysiska miljön i skolan är dessutom en viktig faktor med stor effekt på 
elevernas deltagande. 
 
De intervjuade eleverna visar tydligt att de ofta saknar motivation för att delta i 
lektionerna. Och likt den Nationella utvärderingen från 2003 tycker de tillfrågade 
eleverna med negativ inställning att idrott och hälsa varken är viktigt eller roligt.  
Andra studier visar förstås att många elever upplever ämnet idrott och hälsa som 
positivt och att de oftast deltar i undervisningen (Larsson, 2016; Abildsnes, 2015; 
Redelius, 2004).  
 
Tidigare forskning visar att deltagandet ofta har ett samband med elevernas före-
ningsaktivitet. Författarna Redelius (2004, s.171–172) och Karlefors (2002, s.12) 
menar att undervisningen gynnar de redan föreningsaktiva eleverna, medan inak-
tiva elever oftast exkluderas. Denna undersökning bekräftar den bilden.  
Det finns mycket som talar för betydelsen av fysisk aktiv på fritiden.  
Redelius (2004, s.5) forskning visar att barn och ungdomar som är aktiva på sin 
fritid har större intresse för idrottsundervisningen i skolan och större möjligheter 
att klara av densamma. I undersökningen har endast två av nio elever redovisat 
egen fysisk aktivitet på fritiden. En generalisering av intresset för idrottundervis-
ningen i skolan enligt Redelius är därför svår att göra.  
 
Flera av de tillfrågade menar att motivationen och deltagandet skulle öka om 
undervisningen mera knöts till deras personliga utveckling. Ett sådant synsätt och 
även betydelsen av flera individuella valmöjligheter i undervisningen får stöd i 
Brooks och Magnussons studie från 2006.  
 
Såväl i tidigare forskning som i min undersökning framkommer att verkligheten 
bakom många angivna skäl till lågt deltagande egentligen är andra skäl som ”orkar 
inte”, ointresse, dåligt självförtroende och en rädsla för att göra bort sig inför andra 
(Larsson, 2007; Jönsson, 2007; Larsson, 2003).  
 
De senast nämnda faktorerna, bristande självförtroende och rädsla för att göra bort 
sig tycks viktiga när det gäller många elevers insatser på idrottslektionerna. Att 
komma till lektionen går bra för de flesta men genom att inte byta om slipper de 
visa sin kropp eller avslöja i egna ögon bristande prestationsförmåga. Och kanske 
är det så att i idrottsundervisningen blir eventuella brister mer tydliga än i många 
andra ämnen? (Apitzsch, 2007, s. 6–8) 
 
Stor betydelse för deltagandet har omklädningsrummet och det som händer där. 
Samtliga av de intervjuade i min undersökning berättar om obehagskänslor inför 
detta omklädningsrum. I skolverkets nationella utvärdering från år 2003 angav en 
majoritet av eleverna att det viktigaste skälet till att inte delta var att man inte gil-
lade att byta om med andra (Skolverket, 2005, s.101). 
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Hur ska vi då förändra ämnet? 
Som tidigare nämnts kommer Redelius (2004) och Karlefors (2002) i sina studier 
fram till att idrott och hälsa är ett ämne i behov av förändring. Dagens undervis-
ning har mycket gemensamt med föreningsidrotten. En minskad tonvikt på täv-
lingsmoment och prestation skulle kanske locka elever som idag har en negativ 
inställning till ämnet (Redelius, 2004, s.170–172).  
 
Se citatet nedan: 
 

Om man över huvud taget kan tala om att ämnet sker på någons bekostnad, så 
verkar de elever komma i kläm som inte har så stor erfarenhet av idrottsrörelsens 
föreningsbundna verksamhet. (Redelius, 2004a, s.5) 

 
Jag menar att det kanske inte går att ta bort den föreningslika idrotten helt ur äm-
net, men dessa inslag kan förändras så att de inte uppfattas negativt med prestation 
i fokus. Ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna en god självbild och inspirera till 
fortsatt fysisk aktivitet. Det är förstås inte acceptabelt att elever i svensk skola går 
till lektioner med en känsla av underlägsenhet och utsatthet på lektionerna (Lars-
son, 2004, s.5). 
 
I den tidigare omnämnda undersökningen Nu-03 framkommer att många elever 
har svårt att uppfatta undervisningens mål. Många anser att alltför stort fokus läggs 
på aktivitet och görande medan reflektioner över eftersträvade kunskaper hamnar i 
skymundan. I min undersökning når jag delvis samma resultat. Några av eleverna 
svarar att de är osäkra på ämnets innehåll och syfte. För att styrdokumentens mål 
ska uppfyllas behöver kunskap och medvetenhet stärkas (Skolverket, 2005, s.152–
162). 
 
Elevernas önskemål om förändringar handlar till stor del om den fysiska miljön 
vilket även konstaterats av Brooks och Magnuson (2006, s.874–875) i deras under-
sökning. Viktiga är önskemålen om förändrade dusch- och omklädningsmöjlighet-
er. Många elever vill byta om avskilt från andra. 
 
En annan aspekt som belyses i min undersökning handlar om valmöjligheter i 
undervisningen. Enligt rapporten från Skolverket (2005, s.90) anser drygt 40 pro-
cent av eleverna att de endast kan påverka lektionsinnehållet lite eller inte alls. 
Brooks och Magnussons (2006, s.872–875) studie visar att fler valmöjligheter ökar 
deltagandet i undervisningen. Även Bråkenhielm (2008, s.33) kopplar deltagandet 
till individuella valmöjligheter och ökat elevinflytande. 
Beträffade innehållet i undervisningen tycks de flesta elever som jag intervjuat 
vara nöjda med upplägget av lektionerna i idrott och hälsa. Samtliga skulle dock 
önska större valmöjligheter i undervisningen. 
 
Föräldrarna tycks ha ett starkt inflytande när det gäller barnens idrottande. Gorals 
(2010) och Lindleys et al. (2002) resultat gällande familjens inflytande bekräftas i 
min undersökning endast vad beträffar barnens tidiga idrottsvanor. Medan åtta av 
nio varit aktiva i tidiga ungdomsår visar lika många nu en negativ inställning till 
ämnet idrott och hälsa.  
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Abildsned et al. (2015, s.4–9) belyser idrottslärarens viktiga roll där förmågan att 
motivera och inspirera är av stor betydelse för elevers deltagande. De tillfrågade i 
min undersökning tycker likadant.  
 
Beträffande betygets inverkan visar min undersökning att vissa av eleverna deltar i 
idrottsundervisningen endast för att få betyg i ämnet. En elev säger uttryckligen att 
hen närvarar endast för betyget och inte för att utveckla några färdigheter eller ett 
bestående intresse för fysiska aktiviteter.  
 
 
6 Metoddiskussion  
 
Undersökningens syfte är att åskådliggöra skäl till att elever inte deltar i undervis-
ningen samt elevernas förslag till ändringar som skulle kunna öka deltagandet. 
Studien är begränsad och omfattar endast nio intervjuade elever som läser idrott 
och hälsa 1 vid gymnasieskolan. De undersökta eleverna är enligt min mening re-
presentativa för den grupp som generaliseringen ska gälla även om samtliga har 
valt yrkeslinjer och urvalet består av enbart nio personer som alla är elever vid 
samma skola i en stad i Mellansverige.  
Beträffande undersökningens validitet och reliabilitet anser jag mig ha nått ett re-
sultat som svarar mot givna kriterier det vill säga att frågeställningarna svarar mot 
syftet. När det gäller valet av metod är jag nöjd med att i stället för utsända enkäter 
ha träffat och fått personlig kontakt med de utvalda eleverna. Min uppfattning är 
att frågorna mötts av uppriktiga svar. 
Det begränsade urvalet bör beaktas ifall min undersökning jämförs med tidigare 
liknande undersökningar i ämnet idrott och hälsa och reducerar kanske i någon 
mån generaliserbarheten.  
 
Vissa av de intervjuade har varit medvetna om min bakgrund som idrottslärare 
vilket kan ha påverkat deras svar.  
 
 
7 Slutsatser 
 
Studien har givit mig nya kunskaper och också större förståelse för hur elever upp-
lever ämnet idrott och hälsa. Jag har här konfronterats med problem som jag dagli-
gen stöter på i arbetet på som idrottslärare.  
Några viktiga slutsatser av undersökningen är att engagerade lärare, god planering, 
om möjligt mera individanpassad undervisning och en ”avdramatiserad” situation i 
omklädningsrummet skulle kunna skapa större trygghet för eleverna. Detta skulle 
ge en positiv inverkan när det gäller elevernas deltagande i ämnet idrott och hälsa. 
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8 Förslag till vidare forskning 
 
Min önskan med denna undersökning har varit att ge svar på följande frågor:  
Varför väljer elever att inte delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa? 
Vilken syn har elever som inte deltar i ämnet? 
Jag anser att jag delvis har kunnat besvara frågorna, och samtidigt stött på nya frå-
geställningar som skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning.  
Exempelvis vore det intressant att studera huruvida idrottshallen är optimalt ut-
formad för att undervisningen ska bli så effektiv som möjligt. Behöver fysiska 
hjälpmedel kanske förnyas för att eleverna ska kunna förstå och intressera sig för 
vissa aktiviteter? 
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Bilaga 1  
 
Hej! 
 
Jag heter Jon Moberg och är student på Högskolan Dalarna i Falun och läser kom-
pletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom Idrott och hälsa.  Jag har precis 
påbörjat mitt examensarbete och vill undersöka deltagande i Idrott och hälsa 1.  
Jag vore tacksam om du vill hjälpa mig genom att delta i en intervju. Intervjun 
kommer att ta cirka 20 minuter och du kommer att vara anonym.  Inspelningen 
fungerar endast som hjälpmedel för mig.  Inspelningen kommer inte att spelas upp 
för någon annan. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Jon Moberg, Högskolan Dalarna 
jonmoberg88@gmail.com 
 
 
Datum: __________________________  
 
 
Namnteckning: ___________________________________________  
 
 
Namnförtydligande: _______________________________________  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 
Man Kvinna 
 
Åk: 
 
Program: 
 
Fritid och livsstil  
Är du fysisk aktiv på din fritid?  
Är/har du varit aktiv i någon idrottsförening? 
Känner du att du blir påverkad av familjemedlem/kompisar gällande val av aktivi-
tet eller utövande av fysisk aktivitet? 
 
Miljön under lektioner 
Hur upplever du lektionen i idrott och hälsa? 
Har du någon gång varit rädd för att visa kunskaper inför andra? Är du rädd för 
vissa moment? Varför?  
Vilka moment/alternativ tycker du bäst om? 
Vilka moment/alternativ tycker du sämst om? 
Saknar du något i undervisningen? 
Har du något förslag på hur undervisningen skulle bli mer tilltalande för dig? 
 
Miljön före och efter lektionen 
Hur upplever du miljön i omklädningsrummet? 
Brukar du byta om innan och efter lektion? Inte? Hur ofta händer det?  
Finns det någon särskild anledning till detta? 
Hur uppfattar du miljön i omklädningsrummet?  
Tror du att det finns obehag i omklädningsrummet?  
Finns det någon lösning på detta? 
Pratar du och dina kamrater om innehållet på idrottslektionerna?  
Tror du att andra pratar om va du gör under lektionerna? Hur känns det? 
 
Medvetenhet 
Har alla elever samma förutsättningar i ämnet, enligt dig? Finns det någon typ av 
elev som har fördel i ämnet respektive nackdel? Varför, varför inte?  
Vad tycker du att du lära dig i ämnet idrott och hälsa? 
Känner du till det centrala innehållet och de olika betygskriterierna för ämnet? 
Tycker du att undervisningen är tävlingsinriktad? Jämförs med andra? 
Känner du trygghet inför din lärare? Hur tycker du att en bra idrottslärare ska 
vara? Hur är en dålig idrottslärare? 
Vad tycker du om dina idrottslärare du haft hittills? 
Skulle du vilja fortsätta att studera idrott och hälsa? 
 
Vad är det som avgör deltagande i undervisningen? Bestäms det i förväg? 
Vilka orsaker att inte delta säger du till läraren? 
Vilka orsaker tror du att andra elever har? 
Vilka orsaker är godkända för att inte delta? 
Vilken betydelse har betyget? 
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Bilaga brev till lärare i Idrott och hälsa  
 
Hej! 
 
Jag heter Jon Moberg och är student på Högskolan Dalarna i Falun och läser kom-
pletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom Idrott och hälsa. Jag har precis 
påbörjat mitt examensarbete och vill undersöka deltagande i Idrott och hälsa 1. Jag 
önskar ha din hjälp att komma i kontakt med elever under någon/några av dina 
lektioner. 
 
De frågeställningar som utgör grunden för undersökningen är: 
 
Varför väljer elever att inte delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 
Vilken syn har elever som inte deltar på ämnet? 
 
Är medveten om att frågan kan uppfattas som känslig eftersom ett urval görs under 
lektionens gång. Här vill jag vara tydlig med att studien följer forskningsetiska 
rådets riktlinjer.  
 
Genomförandet av intervjuer önskar jag göra mellan vecka 45–47. Återkom gärna 
med tider då det passar för er. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jon Moberg 
jonmoberg88@gmail.com  
072-54 57 995 
  

mailto:jonmoberg88@gmail.com
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Bilaga brev till rektor  
 
Hej! 
 
Jag heter Jon Moberg och är student på Högskolan Dalarna i Falun och läser kom-
pletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom Idrott och hälsa. Jag har precis 
påbörjat mitt examensarbete och undersöker deltagande i Idrott och hälsa 1. Under 
arbetet kommer jag att dela intervjua några elever. 
 
De frågeställningar som utgör grunden för undersökningen är: 
 
Varför väljer elever att inte delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 
Vilken syn har elever som inte deltar på ämnet? 
 
Är medveten om att frågan kan uppfattas som känslig eftersom ett urval görs under 
lektionens gång. Här vill jag vara tydlig med att studien följer forskningsetiska 
rådets riktlinjer. Bland annat ska ingen elev känna sig tvingad att delta.  
 
Genomförandet av intervjuerna önskar jag göra mellan vecka 45–47.  
 
Min fråga till dig är nu om det går bra att jag kommer till just er skola och utför 
examensarbetet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jon Moberg 
jonmoberg88@gmail.com  
072-54 57 995 
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