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Abstract 
 
Denna uppsats behandlar elever med lågt deltagande i ämnet Idrott och hälsa. Tio elever på två 
gymnasieskolor har intervjuats om varför de har låg närvaro vid idrottslektionerna. Syftet med 
arbetet är att undersöka vad i ämnet Idrott och hälsa som gör att vissa elever väljer att inte delta. 
Fokus ligger på vilka skäl eleverna anger för att inte delta, samt hur dessa elever skulle vilja 
förändra undervisningen i Idrott och hälsa för att deras deltagande ska öka. Resultatet pekar på 
att de skäl eleverna anger för läraren inte alltid stämmer överens med de faktiska skäl som 
eleverna har. Anledningarna till att eleverna inte vill vara med varierar, men i stora drag handlar 
det om att eleverna tycker att de traditionella föreningsidrotterna och tävlingsmomenten tar för 
stor plats. När det gäller förändringar så är det mest frekventa att eleverna vill vara mer delaktiga i 
att forma sin egen undervisning. De vill också se att de traditionella boll- och lagsporterna får stå 
tillbaka för fler alternativ i undervisningen. Om företrädarna för ämnet Idrott och hälsa i större 
utsträckning vill nå alla elever bör ämnet förändras. Kanske behöver ämnets popularitet sättas på 
spel och ämnets fokus flyttas längre bort från den traditionella föreningsidrotten än vad som idag 
är fallet. 
 
Nyckelord: Frånvaro, Idrott och hälsa, skäl att inte delta, förändringar. 
 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Tel 023-77 80 00 
 
Rapport 200x:nr 
ISBN 
ISSN 



3 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning   ................................................................................................................................. 4
1.1 Syfte och frågeställningar   ................................................................................................. 5
1.2 Metod, material och avgränsningar   .................................................................................. 5

1.2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt   ............................................................................ 5
1.2.2 Att använda kvalitativ intervju som metod   ............................................................... 7
1.2.3 Deltagande informanter   ............................................................................................. 8
1.2.4 Tillvägagångssätt   ....................................................................................................... 9
1.2.5 Aktör och struktur   ................................................................................................... 10
1.2.6 Etiska förhållningssätt   ............................................................................................. 11
1.2.7 Avgränsningar   ......................................................................................................... 11

2. Bakgrund   .............................................................................................................................. 12
2.1  Idrottsämnets utveckling över tid   .................................................................................. 12
2.2 Att inte delta i undervisningen   ....................................................................................... 13

2.2.1 Ogiltig frånvaro   ....................................................................................................... 14
2.2.2 Giltig frånvaro   ......................................................................................................... 15
2.2.3 Närvarande men icke deltagande   ............................................................................ 15

3. Forskningsläge   ..................................................................................................................... 16
3.1 Den inaktiva elevgruppen   ........................................................................................... 16
3.2 Idrott och hälsa ur ett könsperspektiv   ........................................................................ 16
3.3 Idrott och hälsa och föreningsidrott   ........................................................................... 17

3.4 Förändringar i undervisningen   ....................................................................................... 18
3.5 Elevers uttryckta skäl att inte delta…………………………………………………….25 

3.5.1 Internationell forskning   ........................................................................................... 19
3.5.2 Nationell forskning   .................................................................................................. 19

4. Resultat   ................................................................................................................................. 21
4.1.1 Upplevelser av ämnet   .............................................................................................. 21
4.1.2 Faktorer som påverkar deltagande   .......................................................................... 22
4.1.3 De skäl som förmedlas till läraren   ........................................................................... 24
4.1.4 De faktiska skälen   ................................................................................................... 26
4.1.5 Aktör och struktur   ................................................................................................... 28

4.2 Önskvärda förändringar för ökat deltagande   .................................................................. 30
4.2.1 Lektionernas innehåll   .............................................................................................. 31
4.2.2 Inflytande   ................................................................................................................ 31
4.2.3 Undervisningssituationen   ........................................................................................ 32
4.2.4 Omklädningsrummet   ............................................................................................... 33
4.2.5 Aktör och struktur   ................................................................................................... 33

5. Diskussion   ............................................................................................................................ 35
5.1 Elevers upplevelser av ämnet Idrott och hälsa   ............................................................... 35
5.2 Elevers skäl för att inte delta i ämnet Idrott och hälsa   ................................................... 36
5.3 Behov av förändringar inom ämnet   ................................................................................ 39
5.4 Avslutande tankar   ........................................................................................................... 41

6. Sammanfattning   ................................................................................................................... 42
Käll- och litteraturförteckning   .................................................................................................. 44
Bilagor   ...................................................................................................................................... 46

 



4 
 

1. Inledning 
 
Det finns forskning som pekar på att fysisk aktivitet som en del i vardagen under senare år blivit 
mer och mer ovanligt. De flesta människor väljer en livsstil där fysisk aktivitet snarare tillhör 
undantag än regel. Även i skolan blir detta mer och mer tydligt. Många av eleverna i den svenska 
skolan får sin enda fysiska aktivitet genom idrottsundervisningen.1 Utvecklingen till ett alltmer 
inaktivt liv i samband med i övrigt osunda vanor förorsakar ständiga larmrapporter om 
välfärdssjukdomar som ökad fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.2 Ett bestående 
intresse för regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga flertalet av dessa välfärdssjukdomar.3 
Resultat av forskning kring fysisk aktivitet visar att de positiva effekterna även når utanför det 
medicinska/fysiologiska fältet. Att röra på sig regelbundet får också positiva effekter för den 
psykiska och sociala hälsan, bl.a. nämns minskad grad av ilska, stress och depression samt ökad 
grad av social samhörighet.4

De elever som är fysiskt inaktiva under sin uppväxt löper större risk att fortsätta vara fysiskt 
inaktiva i vuxen ålder, än de som är fysiskt aktiva under uppväxtåren.

  
 

5 Man kan anta att 
undervisningen i ämnet Idrott och hälsa spelar en stor roll när det gäller att grundlägga ett 
genuint intresse för fysisk aktivitet som eleverna tar med sig in i vuxenlivet. Trots att skolan 
numer styrs mer regionalt/lokalt än tidigare och varje skola eller elev själv kan styra över hur 
mycket tid ämnet Idrott och hälsa ska få, så har tiden för ämnet minskat under senare år.6

Samtidigt finns det forskning som visar att elever väljer att inte delta i den undervisning som 
erbjuds. Studier gjorda på gymnasienivå visar att frånvaron från Idrott och hälsa inom vissa 
yrkesförberedande program ligger på runt 15 procent.

   
 

7  Den olovliga frånvaron i gymnasieskolan 
är högre än inom grundskolan. I gymnasieskolan låg den olovliga frånvaron år 2003 på åtta 
procent, inom grundskolan var samma siffra tre procent. Detta kan självklart förklaras genom att 
skolplikten gäller i grundskolan medan gymnasiet är frivilligt.8 Detta trots att Lpf-94 menar att 
skolan ska vara en plats där samtliga elevers behov och olika förutsättningar tillgodoses.9

Då denna undersökning genomförs på gymnasiet så utgår synen på ämnet från gymnasieskolans 
läro- och kursplaner. Inom gymnasieskolan syftar ämnet Idrott och hälsa till att utveckla 
elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga, samt ge kunskaper om den egna livsstilens 
betydelse för hälsan. Ämnet syftar också till att eleverna ska tillägna sig sådana kunskaper och 
erfarenheter att de kan välja att delta i olika fysiska aktiviteter på fritiden.

  
 

10

                                                 
1 Lars-Magnus, Engström (1999) Idrott som social markör, sid. 9-18 Stockholm: HLS. 
2 Socialstyrelsen (2005) Folkhälsorapport, 2005 Stockholm: Socialstyrelsen 
3 Johan, Faskunger (2004) Motivation för motion: Hälsovägledning steg för steg, sid. 12 Farsta: SISU Idrottsböcker  
4 Anita, Wester (2001) ”Den svårfångade motionären” i, Eva, Svedberg M.fl. Pedagogik i hälsofrämjande arbete, sid. 188f 
Lund: Studentlitteratur. 
5 Engström, L-M. (1999) sid. 84-85. 
6 Björn, Sandahl (2004) ”Ett ämne för vem? Idrottsämnet i grundskolan 1962-2002”, sid. 56-57 i, Håkan, Larsson & 
Karin, Redelius (red.) Mellan nytta och nöje, Stockholm: Idrottshögskolan.  
7 Lena, Larsson (2003) ”Idrott och hälsa är inget för mig – En studie av elever som inte deltar i Idrott och Hälsa A i 
gymnasieskolan”. i, Göran, Patriksson (red.) SVEBIS årsbok 2002, sid. 76f Lund: SVEBIS. 
8 Skolverket (2004) Attityder till skolan 2003, sid. 102 Stockholm: Fritzes. 
9 Skolverket (2006) Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf-94, Stockholm: Fritzes. 
10 Skolverket (2000) Gymnasiet, Kursplan för ämnet Idrott och hälsa, Stockholm: Skolverket. 

 En av undervisningens 
uppgifter är således att främja elevernas intresse för livslång fysisk aktivitet, det räcker alltså inte 
enbart med att varje elev uppnår betyget godkänd. Det är här detta arbete kommer in i bilden. 
Hur ska ämnet Idrott och hälsa klara av att främja elevernas intresse för livslång fysisk aktivitet 
om de inte ens vill delta i den undervisning som idag erbjuds? Detta arbete kommer att behandla 
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elever som av olika anledningar väljer att inte delta i idrottsundervisningen i någon högre 
utsträckning. Det är dessa elevers åsikter som blir intressanta då arbetet fokuserar på vad i 
undervisningen som gör att vissa elever väljer att inte delta.  
 
Som lärare i ämnet Idrott och hälsa kommer man garanterat att ställas inför elever som av olika 
anledningar inte vill delta i undervisningen. För såväl blivande som nu yrkesverksamma lärare är 
det viktigt att få reda på de bakomliggande orsakerna till varför eleverna väljer att inte delta i 
undervisningen. Med dessa kunskaper blir det lättare att bemöta elevers olika behov och på så vis 
skapa en lärandemiljö där fler elever kan ta del av undervisningen. För att kunna upptäcka vad i 
idrottsundervisningen som gör att vissa elever väljer att inte delta måste man självklart fråga dessa 
elever. Först efter att dessa elever fått ge sin bild av hur de upplever ämnet kan läraren börja 
fundera över hur undervisningen skulle kunna utformas för att göra ämnet tillgängligt och 
intressant även för de elever som medvetet väljer att inte delta. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad i ämnet Idrott och hälsa som gör att vissa 
elever väljer att inte delta. I arbetet lyfts de skäl fram som elever i gymnasieskolan anger för att 
inte delta i undervisningen, samt hur dessa elever skulle vilja förändra undervisningen så att den 
skulle bli mer tillgänglig för dem. 
 
Följande frågeställningar kommer att behandlas: 
 

•Vilka skäl uttrycker eleverna för att inte delta i idrottsundervisningen? 
•Vilka förändringar anser eleverna måste till för att deras deltagande i ämnet ska öka? 

 

1.2 Metod, material och avgränsningar 
 

1.2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 
Denna studie syftar till att undersöka elevers skäl till att inte delta i undervisningen inom ämnet 
Idrott och hälsa, genom intervjuer. Att tolka det vi möter i samhället omkring oss är en företeelse 
som är ständigt pågående för alla sociala aktörer. Att tolka är en förutsättning för att kunna förstå 
fenomen i vardagen och förmågan att tolka bygger på den uppsättning kulturella och sociala 
ramar varje människa bär på.11

Hermeneutiken handlar om förmågan att förstå, förklara och förtydliga. De flesta människor som 
någon gång reflekterat över vad som egentligen har sagts eller vad som egentligen har lästs har i 
någon mån använt sig av den hermeneutiska processen. Att använda sig av den naturliga 

 De yttranden som informanterna avger i intervjuerna kommer att 
behöva tolkas av författarna för att bli begripliga i förhållande till studiens syfte. Det blir således 
författarnas tolkning av de svar som ges av informanterna som blir den giltiga och som ligger till 
grund för resultatet. Dessa tolkningar bygger på ett ständigt växelspel mellan informanternas 
beskrivningar av sina egna erfarenheter och den teoretiska ram vilken utgör studiens 
undersökningsområde. Tolkningsteorin för detta arbete hämtas från den hermeneutiska 
traditionen.  
 

                                                 
11 Nils, Gilje & Harald, Grimen (2007) Samhällsvetenskapernas förutsättningar, sid. 171 Göteborg: Daidalos. 
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hermenutiken finns införlivat hos alla människor som tillägnat sig ett naturligt språk. Att använda 
den hermeneutiska processen kan ske både medvetet och omedvetet.12 En av grunderna inom 
hermeneutiken är att människan betraktas som intentionell, det betyder att människan handlar 
efter vad som sker inuti denna, det finns alltså en avsikt med allt handlande. Allt som sker i en 
människas liv tolkas och skapar betydelse och det är mot bakgrund av detta som människan väljer 
att handla som hon gör. Den kunskap man får om enskilda individer kan öka förutsättningarna, 
förståelsen och sättet att förhålla sig till andra individer. Genom att sammanställa kunskaper om 
olika individer kan man finna mönster, och på så vis generalisera dessa till att gälla för en större 
grupp.13

Förenklat kan hermeneutik ses som vetenskapen som bedriver tolkning av förståelse, de 
tolkningar vi gör sker utifrån den förförståelse vi har. Förförståelsen ligger i sin tur till grund för 
hur vi tolkar erfarenheter, denna tolkning bidrar vidare till en ny och förändrad förförståelse. 
Denna process med ett ständigt pågående växelspel mellan förståelse och erfarenhet, mellan del 
och helhet kallas ofta för den hermeneutiska cirkeln.

 
 

14  Den pekar på hur sambandet mellan det 
vi ska tolka, d.v.s. förförståelsen och den kontext i vilken tolkningen ska göras, ser ut. Hur delen 
ska tolkas är beroende av helheten och vice versa.15

Hermeneutiken som analysmetod användes ursprungligen vid tolkning av texter. Nu har 
begreppet text breddats från att gälla enbart skriven text till att innefatta även språkliga uttryck 
och mänskliga handlingar. När hermeneutiken används vid forskningsintervjuer så skiljer sig detta 
något mot när det enbart är texter som tolkas. En forskningsintervju innebär alltså både 
skapandet och tolkandet av en text. Detta betyder att intervjun tolkas samtidigt som den 
omvandlas från ett samtal till en skriven text.

 När en tolkning av en del av en text ska göras 
måste hänsyn tas till tolkningen av texten som helhet. Samma gäller tolkningen av textens olika 
delar i förhållande till helheten. 
 

16

En utgångspunkt för den hermeneutiska tolkningsmetoden är att de intressanta fenomen som 
undersöks är rationella och begripliga. Exempelvis vet vi att den geocentriska världsbilden var 
den rådande under flertalet århundraden. Idag vet vi att den är felaktig och att det egentligen är 
jorden som kretsar kring solen. Men är det rationellt att idag tro att dessa människors tolkning av 
världens uppbyggnad var irrationell, utifrån den förförståelse de hade då? Svaret är nej. En 
felaktig tolkning behöver per automatik inte vara irrationell. En skiljelinje måste därför dras 
mellan sanning och rationalitet.

 
 

17 Vad som är rationellt att tro skiftar mellan olika kontext och 
bara för att en tolkning senare visar sig vara felaktig betyder det inte att den tolkningen var 
irrationell i den kontext i vilken den uppstod. Som brukare av den hermeneutiska metoden måste 
man således utgå ifrån att alla informanter som deltar i undersökningen är rationella i sina 
tolkningar även om dessa ibland kan verka motsägelsefulla.18

                                                 
12 Jon, Hellesnes (1991) Hermeneutik och kultur. Filosofiska fragment, sid. 42ff Uddevalla: Bohusläns grafiska AB. 
13 Ulla, Sjöström (1994) ”Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar”, i, Bengt, Starrin & Per-Gunnar, Svensson 
(red.) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, sid. 73-90 Lund: Studentlitteratur.  
14 Torsten, Thurén (2000) Vetenskapsteori för nybörjare, sid. 44-60 Stockholm: Liber. 
15 Gilje, N. & Grimen, H. (2007) sid. 187. 
16 Steinar, Kvale (1997) Den kvalitativa forksningsintervjun, sid. 45-51 Lund: Studentlitteratur. 
17 Gilje, N. & Grimen, H. (2007) sid. 207. 
18  Ibid, sid. 208. 

 De flesta människor i dagens 
samhälle vet att det är nyttigt att röra på sig och att fysisk inaktivitet kan orsaka problem. Om 
man vet detta men ändå väljer att vara fysiskt inaktiv skulle det valet kunna tolkas som irrationellt. 
Dock kan det finnas goda skäl att detta val görs vilket betyder att det är ytterst rationellt. Vi kan 
alltså inte utan vidare utgå ifrån våra egna uppfattningar om sant och falskt när vi avgör vad som 
är rationellt för andra att tro på och handla utifrån. Som forskare har man ett ansvar att i sina 
tolkningar framställa informanten som rationell. 
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Kritik mot den hermeneutiska cirkeln uttrycks främst i form av att processen uppfattas som 
opåverkbar och utan möjlighet att utveckla. Kunskapen går bara runt utan att växa eller 
förändras.19 För att möta denna kritik har den hermeneutiska cirkeln utvecklats till en spiral, där 
en ny information gör det lättare att skapa ny kunskap och komma vidare i processen. 
Därigenom går inte kunskapen runt i en cirkel, utan byggs hela tiden på och förnyas.20

Hermeneutiken i detta arbete innebär att det blir intervjuledaren som kommer att tolka de svar 
som informanterna ger. Forskningen kommer att gå till så att författarna till detta arbete kommer 
att försöka förstå och sätta sig in i informanternas situation. Problemet med att använda 
hermeneutik är självklart att det blir författarens tolkning som blir allenarådande, detta skulle 
kunna innebära att en annan författare/intervjuledare skulle tolka de givna svaren på ett helt 
annat sätt.

 
 

21

1.2.2 Att använda kvalitativ intervju som metod 

  
 

 
Syftet med detta arbete är alltså att undersöka vilka skäl elever uttrycker för att inte delta i 
undervisningen i Idrott och hälsa på gymnasiet. Kännetecknande för kvalitativ intervju som 
metod är att den utgör medel för att identifiera ännu icke upptäckta eller otillfredsställda kända 
företeelser. Metoden lämpar sig bra för att upptäcka, utröna och förstå ett problemområdes 
egenskaper eller beskaffenheter.22

Som utgångspunkt för intervjuerna finns ett frågebatteri för intervjuledaren att tillgå.

 Då målsättningen med undersökningen inte varit att söka 
samband och se fördelning mellan på förhand definierade företeelser väljs de kvantitativa 
metoderna bort till förmån för den kvalitativa. 
 
Datainsamlandet sker med hjälp av enskilda intervjuer. Fördelen med denna metod är att varje 
informant får full uppmärksamhet och möjlighet att uttrycka sig utan att behöva ”slåss” om 
utrymmet med flertalet andra informanter, vilket kan bli fallet i en gruppintervju. Att uttrycka sina 
åsikter inför andra deltagare kan vara känsligt, speciellt i detta sammanhang då den egna 
kroppsliga förmågan, synen på kroppen i allmänhet och sin egen i synnerhet kommer att utgöra 
del av intervjun. Gruppintervjuer kan å andra sidan vara en fördel då informanternas samtal 
sinsemellan kan bidra till utvecklande diskussioner. Vi anser dock att fördelarna med enskilda 
intervjuer är övervägande. 
 

23 Den 
kvalitativa intervjun har låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna inte kommer att 
ställas i någon bestämd ordning. Frågebatteriet fungerar mer som en checklista. Fördelen med 
icke-standardiserade intervjuer är att följdfrågor kan utformas i förhållande till informantens 
tidigare svar, vilket ger intervjun formen av ett vägledande samtal där den som utför intervjun blir 
en medskapare genom sin interaktion med informanten.24

Frågorna är ostrukturerade, i den mening att det inte finns några fasta svarsalternativ för 
informanten att hänvisa till. Alla frågor ställs i syfte att svaren ska vara så uttömmande som 

   
 

                                                 
19 Hans, Åkerberg (1986) Hermeneutik och pedagogisk psykologi. Premisser för tolkning och förståelse inom beteendevetenskap, sid. 
28 Stockholm: Nordstedts. 
20 Mats, Alvesson & Kaj, Sköldberg (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, sid. 28ff Lund: 
Studentlitteratur. 
21 Thurén, T. (2000) sid. 46-48. 
22 Bengt Starrin & Barbro, Renck (1996) ”Den kvalitativa intervjun” i Svensson, P-G. & Starrin, B. (red) Kvalitativa 
studier i teori och praktik, sid.54f Lund: Studentlitteratur. 
23  Se Bilaga. 
24 Starrin, B. & Renck, B. (1996) sid.56. 
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möjligt och målet med intervjun är att frågorna ska hjälpa informanten att bygga upp ett 
sammanhängande och begripligt resonemang kring det på förhand givna temat.25

Intervjuguiden i detta arbete bygger på den som Jönsson använde i sitt examensarbete om 
grundskoleelevers skäl till att inte delta i idrottsundervisningen.

  
 

26 Intervjuguidens uppbyggnad 
kommer ursprungligen från den som använts i Larssons studie från 2002.27

1.2.3 Deltagande informanter 

 Dessa studier 
kommer att presenteras närmare senare. Vi har givetvis modifierat intervjuguiden för att den ska 
passa vår undersökning så optimalt som möjligt. Strukturen bygger på att intervjun öppnas med 
mer övergripande frågor av allmän karaktär angående Idrott och hälsa, för att sedan inriktas mer 
mot elevernas icke deltagande och skäl för detta, samt deras syn på vilka förändringar som de 
anser nödvändiga för att öka deras deltagande. 

 
Data till undersökningen består av intervjuer gjorda på två gymnasieskolor från olika kommuner i 
Svealand. Valet av skolor bygger på personliga kontakter med lärare i ämnet Idrott och hälsa. 
Lärarna fungerar i urvalsprocessen som viktiga nyckelpersoner, i detta fall kan de ses som 
garanter för att de väljer elever som gagnar forskningen, samtidigt innehar de positionen av 
dörrvakt, alltså en person som ger tillträde till arenor och personer som är viktiga för 
forskningens genomförande.28

I arbetet görs en skillnad mellan de skäl eleverna uttrycker till läraren om varför de inte kan delta i 
undervisningen och de egentliga skälen till varför de inte deltar, som framkommer i intervjuerna. 
De skäl som eleverna i intervjuerna uttryckte att de angav till läraren för att undslippa 
undervisningen kallas i detta arbete för elevernas uttryckta skäl. De verkliga skälen till att inte delta 

  
 
Samtliga intervjuade elever studerar på gymnasiet. Urvalet är gjort med hjälp av lärare som 
undervisar i ämnet på respektive skola. Att elevernas ordinarie lärare är aktiva i urvalsprocessen 
skapar en viss problematik. Lärarna skulle kunna tänkas föreslå elever som de vet inte kommer 
att kritisera undervisningen eller läraren i fråga, utan endast kommer att förmedla neutrala åsikter. 
Förhoppningen är dock att lärarna ser denna undersökning som en möjlighet att ny kunskap 
inom ämnet genereras och att ämnet på så vis utvecklas. Eftersom undersökningen intresserar sig 
för de elever vars intresse för att delta i undervisningen är lågt utgör bristande deltagande och 
närvaro några av urvalskriterierna. För att undvika problematiken med idrottslärarnas aktiva 
medverkan i urvalsprocessen bad vi dem ta med fler elever än antalet som skulle intervjuas. Detta 
gjorde det möjligt för oss som uppsatsförfattare att göra ett urval utan att helt och hållet styras av 
de elever som lärarna helst skulle se som intervjuobjekt.  
 
Syftet med studien är inte att göra jämförelser mellan olika elevgruppers uttryckta skäl till att inte 
delta i undervisningen. Då antalet informanter i studien är så pass lågt som tio stycken skulle 
jämförelser kunna medföra att informanternas anonymitet minskar så mycket att det skulle öka 
möjligheten för elevernas undervisande lärare att få reda på vem som har sagt vad. Den utvalda 
populationen av deltagare är skiftande utifrån faktorer som studieort, kön, gymnasieinriktning 
och ålder då vi i studien vill lyfta fram en så bred bild som möjligt av den problematik som 
existerar kring deltagande i Idrott och hälsa.   
 

                                                 
25 Starrin, B. & Renck, B. (1996) sid.54f. 
26 Maria, Jönsson (2007) Att inte delta – En kvalitativ studie om elevers bevekelsegrunder för att avstå från undervisningen i ämnet 
Idrott och hälsa, sid.34f Högskolan Halmstad: Examensarbete Lärarprogrammet. 
27 Larsson, L. (2003) sid. 76f. 
28 Martyn, Denscombe (2004) Forskningens grundreegler. Samhällsforskarens handbok i tio punkter, sid. 51ff Lund: 
Studentlitteratur. 
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kallas i detta arbete för de faktiska skälen. Med benämningen faktiska skäl åberopar vi dock inte 
det faktum att vi verkligen lyckats få samtliga elever i undersökningen att dela med sig av sina 
djupaste anledningar att inte delta i undervisningen. De faktiska skälen utgörs endast av de skäl 
som eleverna i intervjuerna framhållit som de bakomliggande orsakerna till att de inte deltar.   
 

1.2.4 Tillvägagångssätt  
 
Som tidigare nämnts gjordes ett första urval med hjälp av idrottslärarna, dessa skrev en lista med 
namn på de elever som hade ett icke-deltagande vid minst 35 % av lektionstillfällena. Olika lärare 
kan definiera icke-deltagande på olika sätt och detta kan givetvis ha påverkat den lista vi fick. Till 
icke-deltagande elever räknas i detta arbete de som uteblir från lektionerna utan framförda och 
accepterade skäl. Detta benämns som ogiltig frånvaro. Elever som närvarar vid ett lektionstillfälle 
men som av någon anledning inte deltar i den planerade undervisningen räknas också till 
kategorin icke-deltagande och är därmed av intresse för denna studie.  
 
Utifrån denna lista gjorde vi sedan ett urval med syfte att populationen skulle bli så 
mångskiftande som möjligt utifrån faktorer som gymnasieprogram, ålder och kön. På den ena 
skolan fick vi en lista med 16 namn på elever med låg närvaro vid idrotten, på den andra skolan 
bestod listan av elva namn. Av dessa totalt 27 namn tillfrågades tio elever om de ville delta i 
studien. Dessa elever fick var sitt informationsbrev.29

                                                 
29 Se Bilaga. 

 För att komma i kontakt med berörda 
elever uppsöktes deras mentorer, dessa kontaktade i sin tur eleverna. Ett problem med denna 
studies genomförande visade sig vara att komma i kontakt med eleverna och att kunna boka in ett 
lämpligt tillfälle för intervju. Upprepade besök på skolorna samt telefon och mailkontakt med 
såväl lärare som elever har krävts för att få till stånd intervjuerna. Faktorer som sjukdom, både 
hos lärare och elever, samt att elever uteblivit från överenskomna intervjuer har försenat 
arbetsgången och gjort att ett fåtal elever har fått bytas ut mot andra på listan. 
 
Tidsåtgången för varje intervju har varierat från c:a 20 minuter till 45 minuter beroende på hur 
långa svar informanterna givit. Stommen av de frågor som har besvarats har varit likadan i 
samtliga fall, dock har situationen gjort att vissa elever fått fler följdfrågor än andra. Intervjuerna 
har genomförts både under lektionstid och på elevernas fritid, dock verkar inte elevernas intresse 
för att delta påverkats av denna faktor. De informanter som deltagit i studien har inte fått någon 
belöning för att de har deltagit, utan gjort detta av egen vilja. 
 
För att intervjuerna mer skulle likna ett samtal har endast en av uppsatsförfattarna deltagit vid 
intervjuerna, den andra har befunnit sig utanför rummet. Detta för att eleverna ska känna sig så 
trygga som möjligt i situationen och inte se intervjun som något förhör utan mer som ett normalt 
samtal. Uppdelningen har även skett så att den som intervjuat eleverna inte haft någon som helst 
tidigare kontakt med varken eleverna eller skolan där intervjuerna genomförts. I samband med 
eller senast samma dag som intervjuerna genomförts transkriberades dessa. 
 
Intervjuerna koncentrerades till så få dagar som möjligt, detta för att i största möjliga mån 
undvika risken för ryktesspridning på skolan om varför just dessa elever som ibland fick gå från 
lektionerna deltog i intervjun. Att koncentrera intervjuerna till få dagar gör också att risken för att 
eleverna ska prata med varandra minskar.  
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1.2.5 Aktör och struktur 
 
För att analysera de skäl eleverna anger för att inte delta i undervisningen och de förändringar de 
uttrycker som önskvärda för att öka deltagandet, kommer begreppen aktör och struktur att 
användas. Nedan följer en presentation av begreppen, deras innebörd i detta arbete samt en 
operationalisering som möjliggör en analys.   
 
Sociala konstruktioner är något som finns i varje samhälle. Människan är i grunden en social 
varelse, denna människa föds inom en viss kultur och lär sig att använda den kulturens språk. 
Människan socialiseras alltså in i en social kontext. Det bästa sättet att förstå en människa är att 
känna till det system av betydelser som hon genom sina sociala relationer är med om att bygga 
upp och upprätthålla.30

Begreppen struktur och aktör behöver presenteras närmare. En struktur är ett mönster med en 
viss varaktighet som både är medlet för och resultatet av olika individers sociala samspel. En 
struktur är i viss mån förändringsbenägen, men denna förändring kan ta olika lång tid beroende 
på hur känslig strukturen är för utveckling och hur samhället utvecklas.

 Aktören är således själv med att bygga upp den struktur inom vilken hon 
agerar, samtidigt som strukturen utgör ramarna för individens handlingsutrymme.   
 
Eleverna som intervjuas i detta arbete kommer att få bära rollen av aktörer. Skolan och 
undervisningsformen kommer att bära strukturrollen. Detta för att underlätta att se var i 
undervisningen som eleverna känner att de inte passar in. Ligger problemet hos aktören eller hos 
strukturen? Det troliga är att det inte kommer att finnas något entydigt svar på denna fråga, utan 
problemen kan vara flera och ligga på såväl aktörs- som strukturnivå.  
 

31  Aktören å sin sida är 
per definition självständig, aktören kan handla fritt och själv välja riktning och tillvägagångssätt 
för sitt handlande för att uppnå de mål som denne satt upp.32

                                                 
30 Klaus, Helkama m.fl. (2000) Socialpsykologi – en introduktion, (översättare: Ann-Christine Relander) sid. 60, Malmö: 
Liber. 
31 Bo, Rothstein (1988) Aktör–strukturansatsen – ett metodiskt dilemma, i Statsvetenskaplig tidskrift nr. 1, sid. 27-39.   
32  Lennart, Lundqvist (1987) Implementation Steering: An Actor-Structure Approach, sid. 38 Lund: Studentlitteratur. 

 Aktören, i detta fall eleven i fråga, 
spelar en roll i strukturen. Eleven kan antingen bidra till att bibehålla en given struktur, eller som i 
detta fall vända sig mot strukturen och inte delta i den undervisning som erbjuds.  
 
Det som således provas i detta arbete är vart eleven (aktören) uppfattar att problemet ligger.  Det 
vi i detta arbete menar med begreppet aktör är de skäl som ligger hos eleven själv, d.v.s. att 
problemet ligger hos den enskilde eleven, att den inte trivs med andra elever eller med läraren. 
Det kan också vara så att elevens bristande tro på sin egen förmåga omöjliggör ett deltagande. 
Eller ligger problemet i strukturen, d.v.s. formen i vilken undervisningen bedrivs, risken att bli 
uttittad under lektionerna o.s.v. Någon exakt uppdelning mellan aktör och struktur går ej att göra 
men i detta arbete kommer skäl som bottnar i det egna subjektets egenskaper höra till 
aktörsbegreppet, medan skäl som bottnar bortom det egna subjektet representerar struktur. För 
att exemplifiera uppdelningen: Skälet att inte delta i undervisningen på grund av ovilja att byta om 
kan tolkas som både aktör och struktur. Det blir således elevens uttryck för att inte delta som blir 
avgörande. Beror oviljan på en motsättning att överhuvudtaget byta om för att delta i 
undervisningen tillskrivs detta strukturen. Om eleven däremot anger en olust att visa sin kropp 
inför andra tillskrivs skälet aktörsperspektivet. 
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1.2.6 Etiska förhållningssätt 
 
De elever som utgjort målgrupp för undersökningen studerar alla på gymnasiet.  Eftersom 
samtliga elever i undersökningen varit äldre än 15 år har inget skriftligt samtycke begärts från 
vårdnadshavare. Dock har både elev och vårdnadshavare informerats om undersökningen via ett 
informationsbrev.33

1.2.7 Avgränsningar 

 Brevet är utformat enligt den mall som tillhandahålls av Högskolan Dalarna. 
Det framgår tydligt vilket syftet med undersökningen är, varför eleven kvalificerats som lämplig 
att delta, vad det innebär att fungera som informant och hur det praktiska genomförandet går till.  
 
Det uttalas tydligt att deltagandet är frivilligt och att det när som helst kan avbrytas om 
informanten så önskar. Avbrutet deltagande behöver inte motiveras och kommer inte att rendera 
i några komplikationer. Absolut anonymitet är inget vi kan lova den som deltar i undersökningen. 
Det vi kan lova är att insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och att varken elevens, 
skolans eller kommunens namn kommer att nämnas i uppsatsen. Inget som informanterna 
framför kommer att föras vidare till deras lärare eller andra personer. De som deltar informeras 
att den färdiga produkten kommer att presenteras i form av en uppsats, vilken kommer att finnas 
tillgänglig för samtliga att ta del av. Även om informanterna kommer från två olika skolor är det 
inte omöjligt att det begränsade antalet informanter kan leda till att lärare kan sätta utsagor och 
elev samman, vilket givetvis får konsekvenser för garantier om anonymitet.   
 
I samband med intervjutillfället upplystes informanten åter igen om deltagandets frivillighet och 
rätten att avbryta. Att inga garantier för absolut anonymitet kan lämnas, samt frågan om samtycke 
för att spela in intervjun upprepades också. Det faktum att inga garantier för absolut anonymitet 
lämnades skulle kunna fått konsekvenser för informantens vilja att delge sina innersta tankar.  
 

 
Denna studie syftar inte till att kartlägga alla tänkbara skäl som kan finnas för att elever inte deltar 
i undervisningen i Idrott och hälsa. Vi är heller inte ute efter att klassificera frekvensen av olika 
skäl eller att göra jämförelser mellan olika elevgruppers skäl. Det är endast tio genomförda 
intervjuer som kommer att ligga till grund för det resultat som presenteras. Det är alltså just dessa 
tio elever, på dessa två skolor som får ge sin syn på ämnet. Detta arbete har ingen ambition att ge 
någon nationell generell bild av förhållandena. Men vårt syfte är att försöka ge en bred bild av de 
skäl och förändringar som elever framhåller genom att göra elevgruppen som deltar så 
mångfacetterad som möjligt. 
 
Meningen med detta arbete är att lyfta fram de skäl eleverna anger för att inte delta och de 
förändringar de lyfter fram som önskvärda för att bli mer deltagande. Förhoppningen är att 
kunskaperna om och förståelsen för de avståndstagande eleverna ökar och att detta arbete på 
något sätt kan bidra till att ämnet Idrott och hälsa blir ett ämne för alla. 

                                                 
33 Se Bilaga. 
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2. Bakgrund 
 
Den svenska skolan har förändrats över tid. Från att ha varit en centraliserad regelstyrd 
verksamhet har skolan blivit en regionalt och lokalt målstyrd verksamhet. Möjligheterna för den 
enskilda skolan att påverka undervisningen är större idag än tidigare, med detta följer dock ett 
nytt ansvar och nya problem. I Lpf-94 betonas bl.a. individen, skolan ska se till att varje elev får 
utvecklas i sin takt och elevinflytandet har i teorin ökat under senare tid.34

2.1  Idrottsämnets utveckling över tid 

  
 
I detta avsnitt kommer idrottsämnets utveckling över tid och den ogiltiga frånvaron både inom 
idrottsämnet och i skolan i allmänhet att behandlas.  
 

 
Redan i slutet av 1700-talet började diskussioner om införandet av kroppsövningar i skolmiljö att 
äga rum. Syftet var främst att förbättra hälsan hos eleverna och motverka den allt mer 
stillasittande vardagen för dessa elever. Från början var det dock bara pojkarna som fick ta del av 
denna fysiska fostran för att bli starkare, friskare och mer harmoniska. Utländska influenser hade 
stor påverkan på ämnets utformning, bakgrundsmotiven som legitimerade ämnet var främst 
politiska, militära, hälso- och hygieniska samt rekreation.35

1813 startade den första gymnastiklärarutbildningen i Sverige. Bristen på lokaler och utbildade 
lärare gjorde dock att genomslaget lät vänta på sig i några decennier. Även fast idrott blev ett 
obligatoriskt ämne 1820 så dröjde det till mitten på 1800-talet innan ämnet införlivades i 
undervisningen ordentligt, mycket tack vare den s.k. Linggymnastiken utformad av Per Henrik 
Ling. Den byggde främst på fyra olika inriktningar: pedagogisk, militär, medikal och estetisk 
gymnastik.

 
 

36

Under senare hälften av 1800-talet fick skolidrottsutövandet en militär inriktning. Detta var inget 
konstigt då nationen var utsatt för yttre hot. Nationalismen bredde ut sig starkt och genom idrott 
skulle landet enas. Enbart pojkar deltog i den strikt militärt utformade idrottsundervisningen med 
syfte att förbereda dem för den kommande militärtjänstgöringen. Flickorna försummades helt 
under denna period. 

 
 

37

Runt sekelskiftet 1900 demilitariserades idrottsundervisningen. Under denna period stabiliserades 
ämnet samtidigt som det fick en ökad legitimitet. Mycket av detta tack vare bildandet av 
Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) som utförde kontroller av undervisningen. Ämnets karaktär 
skiftade från militär fostran till lek och idrott.

 
 

38

Efter olympiaden i Stockholm 1912 började Linggymnastiken ifrågasättas allt mer. Det var de 
fysiologiska aspekterna som ifrågasattes. Ämnet bytte namn från gymnastik till gymnastik med lek 
och idrott. Detta namnbyte speglar avståndstagandet från Linggymnastikens envälde till att sätta 
spel, lek och friluftsliv i fokus. Militärövningarna avskaffades helt och hållet.

 
 

39

                                                 
34 Skolverket (2006) 
35 Claes Annerstedt m.fl. (2001) Idrottsundervisning – ämnet Idrott och hälsas didaktik, sid. 106 Göteborg: Multicare. 
36 Ibid, sid. 106. 
37 Kjell Arne, Blom & Jan Lindroth (2002) Idrottens historia, sid. 44ff Farsta: SISU Idrottsböcker. 
38 Annerstedt, C. m.fl. (2001) sid. 106. 
39 Ibid, sid. 106. 
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Mellan 1950-1970 kom idrottsundervisningen att präglas av fysiologisk forskning och 
konditionsträningen sattes i fokus. Gymnastiklärarnas uppgift var att få eleverna att svettas och 
olika tester blev vanligt förekommande. Ämnet gick även från att vara hårt disciplinerat till att bli 
allt mer lättsamt och lekfullt.40

Från 1970 och fram till införandet av Lpf-94 präglades ämnet av en allt tydligare koppling till 
föreningsidrotten. Ämnet bytte namn från gymnastik till idrott och ämnet vidgades till att 
innefatta elevernas fysiska, psykiska, sociala och estetiska utveckling. Även samundervisningen 
infördes under denna period. Ämnets allt mer diffusa karaktär ifrågasattes av gymnastiklärarna 
som ställde sig frågande till ämnets riktning och innehåll.

 
 

41

I och med införandet av Lpf-94 går ämnet in i en ny fas, hälsofasen. Ämnet byter namn från 
idrott till Idrott och hälsa, där hälsoperspektivet fokuseras. Dock finns inga detaljer om vad 
begreppet hälsa egentligen innebär, mer än att ett holistiskt perspektiv på hälsa betonas. 
Oklarheterna kring ämnets innehåll kvarstår alltså.

 
 

42

I den nationella utvärderingen av grundskolan från 2003 (NU-03) beskrivs alla grundskolans 
ämnen ingående, så även ämnet Idrott och hälsa. Ämnet Idrott och hälsa har allt sedan det 
började nämnas i de tidigaste läroplanerna från slutet av 1800-talet varit ett hälsobetonat ämne. 
Utvecklingen inom ämnet har hela tiden följt den människosyn och de aspekter av hälsa som 
varit i fokus i samhället. I den tidiga idrottsundervisningen betonades faktorer som renlighet, frisk 
luft, god kost och vikten av att gymnastisera. Det är alltså den rådande samhällsdiskursen som 
påverkat ämnet. I Lpf-94 byter ämnet namn från Idrott till Idrott och hälsa, således betonas 
hälsobiten än mer.

 
 

43

Ämnet ska vara utformat så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, få 
upplevelser och utvecklas efter sina egna villkor. Sociala, fysiska och psykiska aspekter samverkar 
och utgör tillsammans individens hälsa. Ämnet ska även främja en positiv självbild hos eleverna. 
Hälsa ses alltså både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Ämnet har dock fått 
minskad tid i Lpo-94 jämfört med Lgr-80, dock inte så mycket som man först befarade. Genom 
en förändring av läroplanen 2003 så betonar regeringen att skolan har fått ansvar för att erbjuda 
varje elev daglig och regelbunden fysisk aktivitet.

 
 

44

2.2 Att inte delta i undervisningen 

 
 

 
Icke-deltagande i den ordinarie undervisningen delas upp i olika underkategorier. Med ogiltig 
frånvaro menas att eleven uteblir från undervisningen utan lärarens samtycke. Giltig frånvaro 
bygger på omständigheter som är accepterade av skola och lärare. Det kan exempelvis röra sig 
om medicinska skäl och beviljad ledighet. För idrottsämnet finns ytterligare en form av icke-
deltagande. Detta är då eleven kommer till lektionen men inte deltar i den planerade 
undervisningen. Eleven bevistar visserligen lektionen fysiskt, men deltar inte i den planerade 
undervisningen av olika anledningar.  
 

                                                 
40 Annerstedt, C. m.fl., (2001) sid. 106. 
41 Ibid, sid. 107. 
42 Ibid, sid. 107. 
43 Skolverket (2005) Nationell utvärdering 2003, Stockholm: Fritzes sid. 70. 
44 Ibid, sid. 70-71. 
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2.2.1 Ogiltig frånvaro 
 
Någon utbredd nationell statistik där skola eller förvaltning utgör uppgiftslämnare finns ej när det 
gäller ogiltig frånvaro. I vissa undersökningar och studier går det dock att få fram en del material 
om skolk, främst på lokal nivå. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har sedan 
–70 talet samlat in data om elevers drogvanor i nionde skolåret. Sedan 1984 finns även skolk med 
i denna rapport. Under de dryga tjugo år som skolk har tagits upp i denna undersökning kommer 
det fram att drygt hälften av eleverna någon gång har skolkat. Under senare tid har även 
vaneskolkarna (de som skolkar minst en gång i månaden) ökat från 15 till 21 procent.45

Skolverket har sammanställt en rapport om ogiltig frånvaro på högstadiet. I rapporten Rätten till 
utbildning – om elever som inte går i skolan beskrivs hur elevers frånvaro har sett ut genom åren. Den 
främsta skillnaden genom tiderna har varit den mellan så kallade ströskolkare och långskolkare. 
Skillnaden mellan dessa kategorier är att ströskolkaren fortfarande finns kvar i klassgemenskapen, 
något som inte gäller för långskolkaren.

 
 

46

Att olovlig frånvaro eller skolk är relativt vanligt förekommande i skolan finns det fler rapporter 
som pekar på. En studie från 2004 som undersöker skolk bland elever i Stockholm visar att av 
elever i årskurs 9 hade 34 procent av flickorna och 29 procent av pojkarna skolkat minst en gång 
under den senaste tioveckorsperioden. I årskurs 2 på gymnasiet uppgav 59 procent av flickorna 
och 57 procent av pojkarna att de skolkat under den senaste tioveckorsperioden. De elever som 
skolkar mest är också de som lever ett liv som ligger i riskzonen. Dessa elever var oftare 
kriminella, de använde oftare droger, begick fler regelbrott i skolan och hade oftare ofullständiga 
betyg i kärnämnena. Studien kommer fram till att skolk knappast kan ses som en sund protest 
mot hur skolan är uppbyggd. Skolk bör istället betraktas som en markör för en generell asocial 
karriär.

 
 

47

Genom åren har sambandet mellan skolk och kön avtagit, redan på 1980-talet var skillnaderna 
mellan könen borta. Tidigare hade pojkarna skolkat i större utsträckning än flickorna. Att skolket 
var vanligare bland eleverna på högstadiet än yngre elever kopplades till tonåringarnas besvärliga 
utvecklingssituation. Men även till skolans utformning med klassrumsbyten, olika lärare och på 
det hela taget en större anonymitet än inom de lägre årskurserna troddes påverka. Även den 
sociala kontexten ansågs vara avgörande, elever i storstäderna skolkade mer. De elever som är 
frånvarande från skolan är ingen homogen grupp, vissa stannar hemma för att läsa till prov 
medan andra stannar hemma för att undervisningen känns meningslös och att relationen till 
läraren är dålig.

 
 

48

I slutet av 1970-talet ansåg de skolkande eleverna att anledningarna till att de skolkade var själva 
undervisningen. De upplevde undervisningen som ointressant och jobbig, de kände även att de 
inte hängde med. Skolans utformning och innehåll var de främsta skälen till skolk. Till skillnad 
från eleverna ansåg lärarna att det var den fysiska och den socialpsykologiska miljön som var 
orsaken till frånvaron. Orsakerna till skolk kan alltså vara många, men det som lyfts fram är 
framförallt skolan som arbetsmiljö, undervisningens utformning och relationen mellan lärare och 
elev och hem och skola.

 

49

                                                 
45 Martin, Karlberg & Knut, Sundell (2004) SKOLK – sund protest eller riskbeteende? sid. 4-5 FoU Rapport 2004:1, 
Stockholm: AWJ. 
46 Skolverket, (2008) Rätten till utbildning Om elever som inte går i skolan. sid. 26, Stockholm: Fritzes. 
47 Karlberg, M. & Sundell, K. (2004) sid. 4-5. 
48 Skolverket, (2008) sid. 26-27 och 33. 
49 Ibid, sid. 29 och 34. 
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Under 1980-talet var det främst kontakten mellan hem och skola som fokuserades när det gällde 
att minska skolket. En tätare och närmare kontakt med de skolkande elevernas föräldrar skulle få 
eleverna att sluta skolka. Andra lösningar kunde vara att en lärare eller en kamrat kom hem till 
eleven på morgonen och såg till att denne kom till skolan.50

Skolverket visar även siffror om frånvaro i en undersökning om skolk i samband med en rapport 
om skolkvalité. I denna rapport framkommer att 19 procent av eleverna i årskurs 9 har skolkat 
under den senaste fyraveckorsperioden. Samma siffra för år 3 på gymnasiet var 44 procent. 
Ungefär en femtedel av skolket utgörs av att elever väljer att stanna hemma från skolan för att 
läsa på inför prov och dylikt. Internationellt sett hamnar Sverige på 20:e plats av 27 undersökta 
OECD-länder när det gäller frånvaro i skolan, detta betyder att den svenska skolan har en relativt 
hög frånvaro jämfört med andra länder. Denna typ av undersökningar är dock problematiska när 
det gäller att få fram riktigt rättvisa siffror.

 
 

51

Larssons nutida forskning förstärker bilden av att kön inte har något samband med närvaron. 
När det gäller ämnet Idrott och hälsa så är istället social bakgrund mer avgörande. Elever på 
yrkesförberedande program har nästan fyra gånger så hög frånvaro som elever på 
studieförberedande program. I denna studie fungerade valet av program som en faktor för att 
avgöra social bakgrund. Oavsett om gränsen dras vid att delta var tredje eller varannan lektion så 
är denna tendens tydlig. På yrkesförberedande program deltar drygt 15% av eleverna på mindre 
än hälften av idrottslektionerna, samma siffra för de studieförberedande programmen är tre 
procent. Skillnaden mellan könen är dock lika stor oavsett programtyp.

 
 

52

2.2.2 Giltig frånvaro 

 
 

 
Denna form av icke-deltagande finns det inte någon forskning gjord om. Den giltiga frånvaron 
från undervisningen betyder att eleven ifråga har anledningar att inte delta som är accepterade av 
skolan. Den giltiga frånvaron utgör knappast någon betydande del av det icke-deltagande som 
eleverna i denna studie framhåller. Frånvaron inom Idrott och hälsa på grund av sjukdom eller 
skada är högre än inom andra ämnen, då deltagande i ämnets ordinarie undervisning ofta ställer 
krav på viss fysisk kapacitet.   
 

2.2.3 Närvarande men icke deltagande 
 
Denna kategori av icke deltagande kan tänkas vara vanligare inom idrottsämnet än inom övriga 
ämnen. Skillnaden från de två övriga kategorierna är att eleven inte är fysiskt frånvarande från 
lektionen. Eleven är närvarande, men är inte ombytt och deltar inte i den planerade 
undervisningen. Olika lärare hanterar dessa situationer på olika sätt. Ibland engageras eleven som 
funktionär, domare eller dylikt. Eleven kan även engageras i alternativa, mindre fysiskt 
ansträngande aktiviteter, exempelvis promenader. I vissa fall uteblir elevens engagemang helt och 
eleven förpassas till åskådarplats. Denna passivitet bland eleverna är ett intressant studieobjekt i 
denna undersökning.  
 

                                                 
50 Skolverket, (2008) sid. 32. 
51 Karlberg, M. & Sundell, K. (2004) sid. 7-8. 
52 Larsson, L, (2003) sid. 70-71. 
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3. Forskningsläge  
 

3.1 Den inaktiva elevgruppen 
 
Mycket av den forskning som finns angående de elever som inte anser att ämnet Idrott och hälsa 
är något för dem handlar om att utkristallisera vad som karaktäriserar denna elevgrupp. Karin 
Redelius har undersökt hur elever i grundskolans senare år ser på ämnet Idrott och hälsa. 
Undersökningen är en del i den en större riksomfattande undersökning vid namn Skola-Idrott-
Hälsa från 2004. I den undersökningen deltog 2000 elever från hela landet i skolår 3, 6 och 9.  En 
liknande studie är den nationella utvärderingen av grundskolan från 2003 (NU-03) som ämne för 
ämne går igenom elevers och lärares syn på ämnet, samt vad man ska lära sig och hur kunskaper 
förmedlas. Denna undersökning kommer även med förslag på förändringar som ska gagna 
ämnets utveckling. 
 

3.2 Idrott och hälsa ur ett könsperspektiv 
 
I NU-03 kommer det fram att ämnet Idrott och hälsa visserligen är ett av de populäraste ämnena, 
samtidigt som det brottas med en del andra problem. Kön är en bakgrundsfaktor som ofta 
belyses när inställningen till fysisk aktivitet i skolan diskuteras. I Nu-03 slår man fast att fler 
pojkar än flickor är intresserade av idrott och hälsa i skolan.53 Pojkarna är mer aktiva än flickorna 
under lektionerna och tre gånger så många flickor som pojkar deltar i undervisningen utan att 
röra på sig särskilt mycket. Pojkarna anger också i högre utsträckning än flickorna att de är 
positiva till ämnet och gör sitt bästa. Var femte elev, en högre andel flickor än pojkar anser att de 
inte får den hjälp de behöver.54 Även Redelius lyfter fram att pojkar i större utsträckning än 
flickor är positiva till ämnet. En tänkbar anledning till att en större andel av pojkarna än av 
flickorna är positivt inställda till ämnet kan bero på att innehållet i större utsträckning tillgodoser 
pojkarnas önskemål. Bollsporter tar stor del av undervisningens tid i anspråk och dessutom 
fokuseras innehållet mot aktiviteter som medför inslag av tävling och rangordning.55 Enligt NU-
03 är flickor oftare mer negativt inställda till att undervisningen ska innehålla tävlande än vad 
pojkarna är.56 Men att påstå att bollsporter endast möter pojkarnas önskemål om innehåll är 
felaktigt, enligt Redelius undersökning. Bollsporter är den kategori av aktivitet som både pojkar 
och flickor framhåller som sin favorit, pojkarna dock i högre utsträckning än flickorna. 57

Det man ofta tenderar att glömma bort i debatten om idrott och hälsa utifrån bakgrundsfaktorn 
kön är att alla pojkar och alla flickor inte upplever ämnet på samma sätt. Det finns pojkar som 
upplever att ämnet inte är till för dem och det finns flickor som är mycket positivt inställda till 
idrott och hälsa. Gruppen pojkar och gruppen flickor behandlas ofta som om de vore homogena. 
Men i själva verket kan det vara så att det råder större skillnader inom respektive grupp gällande 
inställningen till ämnet än vad det gör mellan grupperna. Redelius menar att detta beror på att 
ämnet riktar sig till elever som redan är aktiva, detta oavsett om de är pojkar eller flickor. 
Diskussionen om att Idrott och hälsa är ett pojkämne måste enligt Redelius nyanseras till att 

  
 

                                                 
53 Skolverket (2005) sid. 76. 
54 Ibid, sid.76. 
55 Karin, Redelius (2004) ”Bäst och Pest! Ämnet Idrott och hälsa bland elever i grundskolans senare år”, i, Håkan, 
Larsson & Karin, Redelius (red.) Mellan nytta och nöje, sid. sid.165. 
56 Skolverket (2005) sid.77. 
57 Redelius, K. (2004) sid.160. 
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istället handla om andra grupperingar. Istället för pojkar och flickor bör man tala om aktiva och 
inaktiva elever.58

I NU-03 uppmärksammar man också skillnaderna inom grupperna men tenderar i alla fall att 
måla upp bilden av idrott och hälsa som ett pojkämne. Detta är i och för sig inte felaktigt då det i 
forskningen framkommer att skillnader existerar mellan könen, men det är kanske inte det mest 
fruktbara sättet att studera inställningen till ämnet.

 
 

59

3.3 Idrott och hälsa och föreningsidrott 

 
 

 
Utifrån svaren på ett antal frågeställningar kategoriserar Redelius undersökningsgruppen i sex 
olika grupper, tre inom varje kön. Dessa grupper var positivt inställda, passiva och negativt inställda. 
Vid jämförelser av de positivt inställda och de negativt inställda eleverna visar det sig att de elever 
med en negativ inställning till ämnet i lägre utsträckning var aktiva i idrottsföreningar eller andra 
ledarledda aktiviteter på fritiden.60 I NU-03 påpekas sambandet mellan höga betyg och aktivitet i 
idrottsrörelsen.61 Om vi återigen vänder och tittar på ämnets innehåll så är det rimligt att anta att 
bollsporter är mer tilltalande för de föreningsaktiva eleverna än för de som inte är det. De som 
inte är föreningsaktiva har redan valt bort denna typ av aktivitet på fritiden. Faktorn om man är 
föreningsansluten eller ej får då större betydelse för inställningen till ämnet än faktorn kön. Ingrid 
Karlefors som i SVEBIS årsbok från 2002 har problematiserat idrottsämnets minskade timmar i 
förhållande till folkhälsan menar även hon att de som är idrottsaktiva på fritiden har lättare att 
känna igen sig i de aktiviteter som presenteras i undervisningen och därför finner den mer 
tilltalande.62

Enligt NU-03 var det elva procent av eleverna i undersökningen som inte var föreningsaktiva på 
fritiden, tio procent av pojkarna och tolv procent av flickorna.

  
 

63 Redelius menar att bilden av att 
det är flickorna som skulle vara förlorarna i ämnet Idrott och hälsa är förlegad. Snarare är det så 
att det är de som inte är föreningsaktiva som inte känner att ämnet är till för dem.64

Det finns även studier gjorda på ett lokalt plan som påvisar dels att lågt deltagande på 
idrottstimmarna verkligen är ett problem, men även att sambandet mellan aktivitet på 
idrottslektionerna och fysisk aktivitet på fritiden är starkt. 2004 genomfördes en undersökning i 
sydöstra Stockholm, kallad COMPASS-studien. 4188 ungdomar i gymnasiet utgjorde underlag i 
studien och det var deras fysiska aktivitet, matvanor, övervikt, och självkänsla som var i fokus. 
90,1 procent av flickorna och 96 procent av pojkarna i studien angav att de för det mesta var 
aktiva på idrottslektionerna i skolan. 42 elever angav att de aldrig brukade delta i undervisningen. 
De elever som i studien klassats som högaktiva på fritiden angav i mycket större utsträckning att 

 Kontentan 
blir att de föreningsaktiva pojkarna och flickorna tycker om undervisningen och deltar i den med 
lust medan de som ej är föreningsaktiva känner en negativ inställning till ämnet. Så de som redan 
är fysiskt aktiva på fritiden har också lättare att delta i den fysiska aktiviteten i skolan medan de 
inaktiva inte heller i skolan får uppleva rörelseglädje.  
 

                                                 
58 Redelius, K, (2004) sid. 149-159. 
59 Skolverket (2005) sid. 77. 
60 Redelius, K. (2004) sid.170. 
61 Skolverket, (2005) sid.85. 
62 Ingrid, Karlefors (2002) ”Folkhälsan och kravet på fler obligatoriska idrottstimmar i skolan”, i, Göran Patriksson 
(red.) SVEBIS årsbok 2002 sid. 12ff Lund: SVEBIS. 
63 Skolverket (2005) sid.78. 
64 Redelius, K. (2004) sid.172. 
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de rör sig hela lektionerna i jämförelse med de medelaktiva och lågaktiva. Detta gällde både 
pojkar och flickor och var oberoende av etnisk bakgrund.65

3.4 Förändringar i undervisningen 

 
 

 
Så väl Redelius som Karlefors menar att undervisningens utformning och innehåll bör ses över 
för att den ska bli tilltalande även för de elever som inte är föreningsaktiva.66 Redelius menar att 
då ämnet ska ge eleverna en god självbild och inspirera till fortsatt fysisk aktivitet kan det inte 
vara acceptabelt att så många elever i grundskolans senare år känner sig dåliga och utsatta på 
lektionerna. Samtidigt som lärarna hävdar att fokus på prestation inte är lika centralt i ämnet idag 
som tidigare så upplever många elever fortfarande att mycket i ämnet går ut på att prestera. 
Redelius sammanfattar med att säga att för att kunna nå samtliga elever så kanske ämnets 
popularitet måste sättas på spel. Ska man nå samtliga elever krävs sannolikt att man hittar andra 
former för undervisningen som kan göra att de elever som idag uppskattar ämnet mest kanske 
inte bara är de som får sina behov tillgodosedda.67

Utöver de ovanstående faktorerna kön och föreningsaktivitet framhåller Redelius att elever med 
negativ inställning till fysisk aktivitet i skolan i högre grad uppfattar sin egen fysiska förmåga som 
låg och har sämre betyg i ämnet.

 
 

68 Även i NU-03 uppmärksammas att elever med negativ 
inställning till ämnet också har låga betyg.69

I NU-03 visar det sig att både elever och lärare tycker att det viktigaste med ämnet Idrott och 
hälsa är att man får ha roligt genom att röra på sig, lära sig att samarbeta samt att få prova på 
olika idrottsaktiviteter. Diskussion och reflektion över det man gör är dock mera sällan 
förekommande. Det som eleverna ska lära sig sker alltså genom aktiv handling. Det är aktiviteten 
och görandet som fokuseras, inte själva lärandet, varför man ska lära sig vissa saker samt vad 
eleverna förväntas lära sig. Vad eleverna lär sig och vad lärarna försöker lära ut stämmer inte 
överens alla gånger. T.ex. så anser en majoritet av lärarna att eleverna utvecklar ett positivt 
förhållande till den egna kroppen, något som eleverna inte verkar uppfatta i samma 
utsträckning.

 Detta samband är dock knappast 
uppseendeväckande. Det man uppfattar som positivt har man lättare att engagera sig i. 
 

70

Ämnet idrott och hälsa måste utvecklas, enligt NU-03. Framför allt behöver vi öka kunskaperna 
och medvetenheten om hälsa i ett vidare perspektiv och arbeta utifrån ett genusperspektiv. Även 
möjligheterna för reflektion och kritiskt tänkande måste utvecklas, detta genom att vidareutveckla 
metoder för såväl elevernas aktiva medverkan och reflektion som lärarnas utveckling av sin 
yrkesroll och professionalitet. Det är dessa faktorer som är centrala för ämnets utveckling.

 
 

71

                                                 
65 Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Statens folkhälsoinstitut. Rasmussen F, Eriksson M, Bokedal C 
och Schäfer Elinder L. Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar. COMPASS – en studie i sydvästra 
Storstockholm. Rapport. sid.51. Stockholm: Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Statens folkhälsoinstitut. 
66 Karlefors, I. (2002) sid.12ff, Redelius, K. (2004) sid.172. 
67 Redelius, K. (2004) sid. 171-172. 
68 Ibid, sid.170. 
69 Skolverket (2005) sid.78f. 
70 Ibid, sid. 83. 
71 Ibid, sid. 86-87. 
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3.5 Elevers uttryckta skäl att inte delta 

3.5.1 Internationell forskning 
 
Även internationellt så finns det problem gällande elever som väljer att inte delta i 
idrottsundervisningen. I denna forskning ligger inte fokus på att ringa in den grupp av elever som 
inte deltar utan den riktar sig istället mot de skäl eleverna uttrycker för att inte delta och de 
förändringar de anser nödvändiga för att bli mer aktiva. I en interventionsstudie som genomförts 
angående elevers frånvaro från idrottsämnet undersöker Brooks och Magnusson brittiska elevers 
syn på vilka förändringar som skulle få dem att bli mer aktiva. Denna intervention genomfördes 
2006 och resulterade i faktorer som både kan kännas igen i den svenska skolan och kännas 
främmande på grund av skolsystemens skilda strukturer. Eleverna i denna undersökning framhöll 
förändringar som ny uniform att använda på lektionerna, förändringar i den fysiska miljön som 
ommålning och renovering av duschutrymmen. Valmöjligheter beträffande aktivitet, större 
inflytande över planering samt förändrat fokus från idrottslig fulländning till aktivt deltagande. 
Dessutom infördes ett belöningssystem för deltagande.72

Utvärderingen av resultatet i interventionen visar att elevers inställning till fysisk aktivitet går att 
förändra genom att lyssna till och implementera deras idéer i den faktiska undervisningen och i 
miljön. Både pojkarna och flickorna upplevde positiva effekter av den fysiska aktiviteten. 
Pojkarna uppgav att de kände sig mindre aggressiva mot andra samt att deras mentala styrka ökat. 
Flickorna menade att självförtroendet inför deltagande i fysisk aktivitet, både i och utanför 
skolan, ökat. Avslutningsvis menar de att förändringen till ett fysiskt aktivt liv har positiva 
effekter för ungdomarnas psykiska och sociala hälsa.

  
 

73

Men det är inte bara eleverna själva som är motståndare till ett aktivt deltagande i ämnet Idrott 
och hälsa. I en amerikansk studie från 2006 lyfter Stewart fram en annan vinkel på problematiken 
med frånvarande elever från undervisningen i idrottsämnet. Lärare i mer teoretiska ämnen anser 
att undervisningen i de fysiska ämnena inte är lika viktig som den i de traditionella och ber ofta 
om att elever ska får vara lediga från idrottslektionerna, för att istället studera viktigare saker. 
Stewart menar att denna kunskapssyn som existerar bland lärare är ett stort problem som måste 
behandlas på flera nivåer. Hon påpekar att det är vikigt att studera de bakomliggande 
förklaringarna till lärarkårens klassificerande kunskapssyn, där den fysiska är i klart underläge, för 
att kunna ersätta denna med en ny holistisk syn på kunskap. Vidare pekar Stewart på att bättre 
information om fysisk aktivitets positiva effekter måste förmedlas till elever och deras 
vårdnadshavare, och även till övriga lärarkåren. Med nya tekniska landvinningar menar hon att 
möjligheterna ökar att på ett konkret sätt lyfta fram nyttan med fysisk aktivitet.

    
 

74

3.5.2 Nationell forskning 

  

 
I svenska studier som inte fokuserar på den inaktiva elevgruppen i stort, utan på enskilda elevers 
skäl att inte delta i den undervisning som erbjuds, visar bland andra Friedrich och Nilsson i sin 
undersökning om varför vissa elever är frånvarande från idrottslektionerna att det främst beror på 
omotivation. Att eleverna är omotiverade beror främst på påverkan av yttre faktorer som 
kompisar, klasskamrater, syskon, släktingar och betygssystem. Eleverna anser även att ämnet 
                                                 
72 Fiona, Brooks & Josefine, Magnusson (2006) “Taking part counts: adolescents’ experiences of the transition from 
inactivity to active participation in school-based physical education”, i, Health Education Research  sid. 872-883 vol 21, 
nr 6, 2006. 
73 Ibid, sid. 872-883. 
74 Amanda, Stewart (2006) “Tips for advocating: Inform your school community on the physical education of today” 
i, Strategies: A journal for physical and sport educators, sid. 30-33, vol.19, nr.5, 2006. 
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Idrott och hälsa är mindre viktigt än de övriga skolämnena, även om de tycker att det är ett roligt 
ämne. Även sambandet mellan oregelbunden fysisk aktivitet på fritiden och hög frånvaro inom 
ämnet är påtaglig. Eleverna säger också att eftersom man kan välja bort ämnet Idrott och hälsa 
vid sammanräkningen av betygspoängen så gör detta att motivationen för att sträva efter något 
mer än vad som är absolut nödvändigt inte finns där. Dock ska tilläggas att för att få ett 
fullständigt slutbetyg så måste kursen Idrott och hälsa A räknas med.75

Andra orsaker som framkommer till att eleverna inte vill delta i undervisningen i ämnet Idrott 
och hälsa kan vara det som Packendorff och Nevelius kommer fram till i sin C-uppsats i 
pedagogik. De har intervjuat elever i årskurs nio. Dessa svarar bl.a. att de väljer att inte delta på 
grund av lektionsinnehållet, relationen till klasskamraterna och situationen i omklädningsrummet. 
Eleverna skyllde oftast på att de hade glömt kläder eller att de inte orkade delta. Den verkliga 
orsaken till att eleverna inte deltog stämde inte alltid överens med den orsak som förmedlades till 
läraren.

 
 

76

Ytterligare en studie med samma inriktning är Jönssons från 2007. Där behandlas elever i 
grundskolans år sju och åtta. I den undersöks vilka bevekelsegrunder som existerar för att elever 
inte deltar i undervisningen, samt vilka förändringar de framhåller som önskvärda. De 
framkomna bevekelsegrunderna knyts även till den rådande samhällssynen om kropp och 
skönhet. Resultatet visar att de skäl eleverna framförde till sina lärare inte alltid speglade 
verkligheten. I de flesta fall är det en medveten handling från elevens sida som ligger bakom icke-
deltagandet. Att kläder verkligen glömts är inte lika vanligt som att kläderna medvetet lämnas 
hemma. Vanliga skäl som framkommer i undersökningen handlar om medicinska skäl, lathet och 
glömska.

 Eleverna anger alltså både struktur och aktörsperspektiv till att de väljer att inte delta i 
idrottsundervisningen. 
 

77

I denna studie har även uttryckta önskemål om förändringar från de ej deltagande eleverna lyfts 
fram. De förändringar som de intervjuade eleverna framhåller som önskvärda i Jönssons studie 
gäller främst dusch- och omklädningsrumssituationen. Ett ökat inflytande vid val av aktiviteter 
och lektionsinnehåll framkom också som viktigt för att deras deltagande skulle öka. Främst 
handlar det om att dessa elever vill se en minskning av de traditionella föreningsidrotterna i 
undervisningen till förmån för mer lek. Detta då eleverna ansåg att traditionell föreningsidrott 
skapar situationer där de riskerar att göra bort sig inför klasskamrater som bättre behärskar dessa 
aktiviteter.
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Larsson visar i sin undersökning att stora skillnader existerar på gymnasiet gällande deltagande i 
Idrott och hälsa A mellan yrkesförberedande och studieförberedande program. Resultatet visar 
tydligt att elever på yrkesförberedande program deltog i undervisningen i lägre utsträckning än de 
elever som gick på studieförberedande program. Skillnaden var oberoende av kön. Denna 
företeelse vill Larsson förklara utifrån ett kultursociologiskt perspektiv. Intresset för fysisk 
aktivitet skiljer sig mellan olika socialgrupper och de yrkesförberedande respektive 
studieförberedande gymnasieprogrammen i undersökningen uppvisar homogenitet i detta 
avseende. De skäl elever hade för att inte delta som framkom i studien, var medicinska skäl, 
tråkigt, dåligt självförtroende, grupptryck, skoltrötthet och problem utanför skolan, 
kroppsuppfattning samt lathet och glömska.

   
 

79

                                                 
75 Karl, Friedrich & Christian, Nilsson (2005) Frånvaro i ämnet Idrott & hälsa i gymnasieskolan. sid. 39-41. Högskolan i 
Halmstad: Examensarbete Lärarprogrammet. 
76 Carola, Packendorff & Anna, Nevelius (2006) ”Det finns väl miljoner skäl till att man inte är med, men jag har ingen 
aning.”. sid. 12. Örebro universitet: C-uppsats i Pedagogik. 
77 Jönsson, M. (2007) sid.34f. 
78  Ibid, sid.34f. 
79  Larsson, L. (2003) sid. 76. 
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4. Genomgång av intervjusvar  
 
I denna del av arbetet kommer de svar som framkommit i intervjuerna att presenteras i 
förhållande till det övergripande syftet och frågeställningarna. Som tidigare sagts är inte syftet 
med undersökningen att göra jämförelser mellan olika elevgrupper eller att statistiskt fastställa 
relationer mellan olika skäl och förändringar. Det vi vill göra är att presentera en så bred bild som 
möjligt över de skäl som finns för att inte delta samt de förändringar som skulle öka dessa elevers 
deltagande. 
 
Varje frågeställning behandlas var för sig och avslutningsvis kommer frågeställningarna att 
analyseras utifrån ett aktör/struktur perspektiv. Detta för att ge en bild av vart i ämnet de största 
problemen finns. Detta ger en större möjlighet att förändra ämnets utformning för att på ett 
bättre sätt passa fler elever. 
 
Citat från intervjuerna används för att belysa viktiga aspekter i resultatet. Den som ansvarar för 
intervjun anges som I (intervjuledare) och eleverna anges som E (elev). Ibland förekommer 
förtydligande kommentarer i citaten, dessa är gjorda av uppsatsförfattarna i efterhand och står 
inom parentestecken. Vissa citat förekommer i flera olika delar av texten. Detta beror på att 
elevernas svar kan belysa flera viktiga aspekter. 
 
4.1 Elevens skäl att inte delta 

4.1.1 Upplevelser av ämnet 
 
Den bild som framkommer av ämnet Idrott och hälsa visar sig vara splittrad bland de intervjuade 
eleverna, trots att alla elever hade brister i närvaron. Detta är mycket intressant och öppnar för en 
bred repertoar av skäl för att inte delta i undervisningen. Sex av eleverna i undersökningen 
uttrycker en mycket negativ inställning till ämnet. Två av eleverna uttrycker att det är jobbigt att 
bara vara på lektionerna i idrott och hälsa. Tre av eleverna upplever ämnet som tråkigt och 
enformigt och en elev ser inte någon nytta över huvudtaget med ämnet. Fyra av eleverna 
upplever dock ämnet som roligt och uppfattar undervisningen som bra. Ändå är deras deltagande 
mycket lågt.  
 
Den generella bild som framkommer av ämnet Idrott och hälsa vid de genomförda intervjuerna 
är att ämnets innehåll domineras av lagsporter och bollsporter. Den idrottsliga verksamheten 
präglar starkt deras uttryckta beskrivning om sin uppfattning av ämnet. Eleverna förknippar 
direkt ämnets verksamhet med utförandet av vissa sporter.  
 
 I: Hur upplever du undervisningen i Idrott och hälsa? 
 E: Det är väl en bra undervisning ehh… eller undervisning och undervisning, dom visar väl ja 
 olika saker men. Jag tycker det är otroligt tråkigt. Det är väl därför jag har så låg närvaro. För att 
 jag inte sportintresserad på nåt sätt. Alltså det är ju bara sporter typ. Ibland är det på gymmet och 
 så vidare men. Det är ju mest sporter som dom håller på med. Jag är inget sportintresserad alls 
 så. Det är väl därför jag har så dålig närvaro där. 
 
Men sporterna ska inte bara utföras, utan det ska också tävlas. Tävling och rangordning framhålls 
av eleverna som ett vanligt och centralt inslag i undervisningen. Detta är något som flera av 
eleverna i studien uttrycker olust inför.   
 
 I: Vilka aktiviteter skulle öka ditt deltagande? 
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 E: Det är väl om det skulle vara mer individuellt. Att man inte behöver vara i lag och grejer, 
 att det inte är en tävling. 
 
En av eleverna i studien uttryckte speciellt att ämnet Idrott och hälsa inte var något tilltalande för 
dem som är inaktiva på fritiden, utan att ämnet snarare inriktade sig mot att tillfredsställa de 
elever som är aktiva på fritiden. 
 
 I: Hur viktigt tycker du undervisning i idrott och hälsa är egentligen? 
 E: Inte alls viktigt. Inte för mig är det inte viktigt. Det är väl det för dem som sportar i 
 vanliga fall och håller igång. 
 
En annan av eleverna i undersökningen uttrycker sig på följande sätt angående upplevelsen att 
ämnet riktar sig till de föreningsaktiva: 
 

I: Upplever du att det finns många elever som är väldigt duktiga på sporter som ni ofta gör på 
idrotten? 
E: Ja, jag upplever det som att dom (lärarna) prioriterar såna sporter. Eleverna blir nöjda med det. 
Jag kan ju förstå att dom väljer sådana sporter isåfall, men jag vill ju inte vara med på sånt. 
I: Tycker du att det finns aktiviteter som är bättre än de här klassiska sporterna? 
E: Ja, det finns självklart andra sporter och aktiviteter. Det kanske är mer lekar än sporter i och för 
sig, men det funkar ju lika bra. Som till exempel spökboll. 

 
Just utförande präglar också den bild som framkommer. Att delta i ämnet handlar om att göra, att 
utföra och att vara fysiskt aktiv. Lektionerna i Idrott och hälsa beskrivs som träningspass, inslag i 
veckan då kroppen ska tränas och formas.  Eleverna framhåller att de inte lär sig något i ämnet 
och att det inte heller finns några kunskaper att hämta inom ämnet. Lärande är alltså inget som 
förekommer i någon större utsträckning inom ämnet, enligt eleverna i undersökningen. Ämnet 
beskrivs som ett aktivitetsämne och det som bedöms är hur mycket man rör på sig och förmåga 
att prestera i olika idrotter, främst bollsporter.    
 
De fyra elever som beskrev sin inställning till ämnet som positiv hade också en positiv inställning 
till bollsporter och lagsporter medan flertalet, men inte alla, av de negativt inställda eleverna 
uttrycker ett starkt ogillande till dessa aktiviteter. En av de elever som ogillade Idrott och hälsa 
uppgav att bollsporter var ett vanligt inslag i fritiden. 
 

4.1.2 Faktorer som påverkar deltagande 
 
I intervjuerna ställdes en del frågor som handlar om olika faktorer som eventuellt kan tänkas 
påverka elevernas deltagande i undervisningen. Den första faktorn som togs upp handlar om hur 
dessa elever ser på betyget i Idrott och hälsa, är detta betyg viktigt för dessa elever? På denna 
fråga svarar åtta av tio elever att de anser att betyget är viktigt. Dessa åtta elever vill samtliga klara 
av kursen och få betyget G, samtidigt som de är medvetna om att deltagande i undervisningen 
krävs för att uppnå betyget.  
 

E: Betyget har alltid haft stor betydelse för mig, fram till nu. Nu känner jag att jag redan har sopat 
det, men ja det är ett halvår kvar och jag ska ha en egen lektion och så tänkte jag verkligen försöka 
vara med på varenda lektion och satsa. 
 

Två av eleverna anser att betyget i Idrott och hälsa inte spelar någon roll för dem. Dessa elever är 
medvetna om att de förmodligen inte kommer att uppnå något betyg i ämnet oavsett om de 
börjar delta mer i undervisningen nu. 
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På frågan om det finns personer i elevernas omgivning som trycker på och vill att eleverna ska 
delta mer i undervisningen så framkommer en del olika svar. Vissa av eleverna har många i sin 
omgivning som puffar på medan andra inte har någon alls. Det vanligaste är att klasskamraterna 
undrar varför de inte är med och vill att de ska delta i undervisningen. Sex av eleverna svarar att 
klasskamraterna vill att de ska delta mer i undervisningen.  
 

E: När jag väl kommer dit står alla och applåderar. Det är kul när du väl kommer dit, då får man 
beröm: bra att du är med, kul att du tog med dig kläder brukar de säga. Så det är kul när man 
kommer dit. […] Jag känner mig mäktig, jätteglad och så när jag väl får det här. Fan vad bra jag är, 
då kommer liksom självförtroendet. 
 

Detta är en elev som beskriver klasskamraternas påtryckningar som något väldigt positivt, men 
det finns även de elever som känner tvärtom. Klasskamraternas påtryckningar kan alltså både 
spela en positiv och en negativ roll för deltagandet. 
 
 I: Hur upplever du det, att klasskamraterna puffar på? 

E: Det känns väl bra, men samtidigt så stoppar någonting, jag vill inte, jag vill inte alls vara med. […] 
Ja, det är väl jobbigt när de tjatar och grejar, men jag vet inte. Det har bara blivit så att jag inte är 
med i alla fall. 
I: Känns det som att det har blivit en motsatt effekt? 
E: Ja, lite grann. 
 

När det gäller andra som vill att eleverna ska vara med på idrotten så anger en elev att 
idrottsläraren försöker pusha eleven till ett högre deltagande, två elever har andra lärare som 
tycker att de ska delta mer och två elever har även anhöriga som puffar på. Tre av eleverna säger 
att det inte finns någon i deras omgivning som kommer med påtryckningar om högre närvaro vid 
idrotten. Några av dessa elever anser även att grupptrycket i klassen påverkar, flera av dessa säger 
att eftersom de inte är ensamma om att ha låg närvaro vid idrotten så kan det ofta bli så att om 
någon eller några i klassen säger att de inte ska vara med så blir det alltid flera i klassen som också 
struntar i det. 
 
En annan faktor som kan påverka elevernas deltagande i undervisningen är relationen till 
idrottsläraren. De flesta av eleverna i denna studie, sju stycken, anser att deras relation till 
idrottsläraren är bra. De känner att de kan prata öppet med sin idrottslärare och att denne visar 
förståelse för dessa elever. Flera av eleverna tror att en sämre relation till idrottsläraren hade 
påverkat deras deltagande negativt, de hade alltså deltagit mindre. Två av eleverna upplever att de 
har en dålig relation med sin idrottslärare, de kommer helt enkelt inte överens. Dessa elever tror 
att en bättre relation med läraren hade bidragit till ett ökat deltagande i undervisningen. En elev 
svarar att relationen varken är bra eller dålig, denna elev anser inte att relationen med läraren 
spelar någon roll för deltagandet i Idrott och hälsa. 
 
Eventuell risk att skada sig eller göra bort sig inför andra verkar inte vara något som påverkar 
dessa elever i speciellt stor utsträckning. Nio av tio elever säger att de inte känner någon som 
helst rädsla för att eventuellt göra bort sig på lektionerna. Det är bara en elev som känner olust 
inför att dennes prestation skulle kunna uppfattas som komisk eller felaktig bland de övriga 
eleverna på idrotten. 
 
 I: Rädsla för att skada sig eller göra bort sig, hur upplever du det? 

E: Väldigt starkt. Jag tror att det är avgörande för att jag inte är med. Jag vill inte göra bort mig inför 
folk. Jag avskyr att göra bort mig inför folk och det känner jag av på andra ställen än inom idrotten. 
 

Att det enbart är en elev som känner att rädslan för att skada sig eller göra bort sig påverkar 
deltagandet negativt kan förklaras med hur eleverna upplever stämningen i den egna klassen. På 
frågan om hur klimatet i klassen är svarade nämligen samtliga tio intervjuade elever att klimatet i 
deras klass var bra och att de inte tycker att detta påverkar deras deltagande i idrotten negativt. 
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Även den elev som upplevde en rädsla för att skada sig eller göra bort sig fann alltså inte 
förklaringen till detta i den stämning som råder i klassen. Vissa av eleverna ansåg dock att 
stämningen i klassen hade varit helt annorlunda under högstadietiden, men att detta hade 
förändrats till det bättre efter att de bytt klass och börjat på gymnasiet. 
 
På frågan om de aktiviteter som genomfördes inom ramen för idrottsundervisningen på något 
sätt påverkar elevernas deltagande svarar åtta av tio elever att så var fallet. Två av eleverna menar 
att deras deltagande inte påverkas av vilken aktivitet som står på schemat. Av de åtta elever som 
menar att deras deltagande i undervisningen i viss mån avgörs av vilken den planerade aktiviteten 
är går det att finna två kategorier av skäl till detta. Det ena skälet är att eleverna helt enkelt tycker 
att de moment som genomförs inom idrottsundervisningen är samma saker hela tiden. Det är 
fyra av åtta elever som upplever att det är upprepningen inom aktiviteterna som bidrar till att 
deras närvaro är låg. 
 
 I: Hur tycker du att lärarens planering och val av aktiviteter påverkar? 

E: Påverkar mycket för ofta håller vi på med samma sak, om och om igen. Det blir bara uttråkat. 
[…] Till exempel som uteaktiviteter, spelar rugby eller någon liknande sak, den har vi kört jätteofta. 
Fotboll det är också jätteinne. Ofta kommer det någon sak ganska ofta, men då blir det att det där 
gjorde vi för ett tag sen så vi kan skita i det. 
 

Bland de fyra elever som uttrycker missnöje mot specifika idrottsaktiviteter så är det mer de 
personliga åsikterna om en viss aktivitet som är avgörande för hur deltagandet ser ut. 
 

E: Vissa gånger när dom säger så här att nästa vecka ska vi vara på gymmet eller spela bowling eller 
något sånt där, då tänker jag att då kan jag vara med, för på gymmet då kan jag göra vad jag vill. 
Men om dom säger så här att ja vi ska spela volleyboll, det tycker jag inte är kul. Då brukar jag inte 
vara med. 
 

På frågan om det är viktigt att ha ”rätt”80

4.1.3 De skäl som förmedlas till läraren 

 kläder på idrottslektionerna verkar de flesta eleverna 
inte tycka att det har någon som helst betydelse. Alla elever är överens om att t.ex. att ha eller inte 
ha märkeskläder inte spelar någon roll överhuvudtaget för deltagandet. Några av eleverna tar 
istället upp att klädernas funktion är viktigare än utseende och eventuellt märke på kläderna. En 
elev är tveksam och menar att det egentligen inte spelar någon roll, men att vissa märken kanske 
har bättre skor om man utövar en specifik idrott.  
 
Kunskapen om regler verkar i det stora hela inte heller spela någon avgörande roll för 
deltagandet. Sju av tio elever svarar att de inte bryr sig om de kan reglerna eller inte, några av 
dessa säger också att läraren brukar förklara reglerna innan och om man inte förstår så är det bara 
att fråga. De tre elever som ändå känner att reglerna kan ha en viss påverkan på deltagandet 
framför argument som att det är jobbigt när alla andra vet vad man ska göra eller att reglerna 
försvårar deltagandet och att de ibland har för stor betydelse. 
 

 
Det framkom tydligt i intervjuerna att de flesta av elevernas faktiska skäl att inte delta i ämnet inte 
överensstämde med de skäl som framfördes till läraren. I detta avsnitt kommer de skäl som 
uttrycks till läraren för att inte delta att presenteras. 
 
 I: Vilka orsaker för att inte delta säger du till läraren? 

                                                 
80 Med ”rätt” kläder menas i detta fall de kläder av vissa speciella märken som är populära och har hög status för 
tillfället. 
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 E: Ja...glömt kläder, eller att jag är sjuk eller nånting och så. Det är inte alltid sant. Jag är en 
 sån där buse kanske. 
 
Föreställningen om att deltagandet i ämnet förutsätter frånvaro av skada och sjukdom och att 
man har med sig ombyteskläder är något dessa elever tagit fasta på för att undslippa lektionerna. 
Tre kategorier av skäl som uttryckts till läraren för att slippa delta har framkommit i 
undersökningen. Den första och den som är vanligast är att eleverna anger att de är sjuka eller har 
någon skada vilket omöjliggör deras deltagande. De medicinska faktorerna består främst av 
förkylningar, huvudvärk och kroppsliga krämpor som stukningar och diffusa smärtor. I ett av 
samtalen framkommer följande: 
 
 I: Vilka orsaker säger du till läraren när du inte vill vara med? 
 E: Ja det är typ jag mår dåligt, jag har glömt kläder, jag kan inte vara med för att jag har ont i 
 benet efter en olycka jag varit med om förut. Det är dom mest använda ursäkterna. 
 
Den andra stora kategorin av angivna skäl är glömska. Att glömma ombyteskläder är ett mycket 
vanligt skäl, men i själva verket har kläderna lämnats hemma med flit.  I ett av samtalen med en 
av eleverna framkommer följande: 
 
 I: Vad säger du till lärare då? Vilka orsaker säger du för att inte vara med? 
 E: Glömt kläder, sjuk. 
 I: Och det stämmer? 
 E: Nej glömt kläder brukar ju inte stämma. Sjuk… jag är ofta förkyld på grund av att jag inte 
 sportar så mycket. Att  jag har har glömt kläder och sådär är för att jag skiter i att ta med dom. 
 
Den tredje kategorin av skäl är ovilja. Det som skiljer denna kategori från de övriga är att den 
överensstämmer med elevens faktiska skäl till att inte vilja delta. Två av eleverna uttryckte att de 
brukade säga som det är, att de ogillande aktiviteterna och därför inte tänkte delta på lektionen.  
 
 I: Vilka orsaker för att inte delta säger du till lärarna? 
 E: Nej jag brukar säga som det är, jag vill inte vara med, jag tycker inte att det här är kul. Och 
 sen så är det en massa annat. 
  
Att eleverna väljer att ange medicinska skäl och glömska för att slippa vara med i undervisningen 
kan bero på att det uppfattas som säkra kort av eleverna. I intervjuerna uppger de flesta 
informanterna att just sjukdomar eller skador anses vara ett av lärarna godkänt skäl för att inte 
delta. Åberopar man sjukdom eller skada slipper man inte bara delta utan man undviker också att 
utsättas för vidare utfrågning och påtryckning från lärarna. 
 
 I: Vilka orsaker är godkända för att inte delta? 
 E: Mmm... Om jag är sjuk. Några gånger har jag inte alls varit sjuk utan jättepigg men andra 
 gånger har jag varit riktigt sjuk och vill inte delta i nåt sånt här när jag är sjuk. För sist jag 
 gjorde det blev jag supersjuk. Läraren har sagt att han accepterar om man är sjuk eller har brutit 
 något.  
 
Utan kläder inget deltagande, detta har eleverna tagit fasta på för att undslippa lektionerna. Att 
lämna kläderna hemma anses som en enkel utväg och dessutom säker. Angående möjligheten att 
undslippa undervisningen på grund av glömda kläder uttrycker en elev sin syn på följande sätt: 
 
 I: Vad tror du andra elever som inte är med säger? 
 E: Ja dom säger typ samma sak för det är ju obligatoriskt att ha med sig kläder. Om man inte 
 har med sig kläder kan man ju inte vara med. Så det är nog kläderna mest, jag har inga kläder 
 med mig. 
 I: Vad är det för orsaker som är godkända för att inte vara med? 
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 E: Ja det är inga kläder, att man är sjuk och kan bevisa det med papper från målsman och 
 nånting sånt. Sen är det ju att dom vet att man är sjuk eller att man har ont någonstans efter en 
 olycka baserad i skolan eller någon annan stans som dom vet om. 
 

4.1.4 De faktiska skälen 
 
Som tidigare beskrivits har det i intervjuerna framkommit att eleverna ofta anger svepskäl för att 
slippa delta i undervisningen i Idrott och hälsa. De faktiska skälen för att inte vilja delta är mycket 
mer varierade än de skäl som förmedlas till läraren.  Nedan följer en redogörelse för de faktiska 
skäl som eleverna uttryckt i intervjuerna. I två av de tio intervjuerna sammanfaller elevens 
uttryckta skäl för att inte delta med elevens faktiska skäl.   Således var det åtta av eleverna som 
inte uttryckte sina faktiska skäl att inte delta i undervisningen till sina lärare. Dessa använde 
istället svepskäl för att slippa delta i undervisningen.  
 
Det är inte ovanligt att en elev har flera skäl för att inte delta i undervisningen. Sex av tio elever i 
undersökningen anger mer än ett faktiskt skäl till att de inte vill delta i undervisningen. En elev 
anger tre faktiska skäl och en elev anger fyra faktiska skäl. Totalt framförde eleverna 19 faktiska 
skäl till att inte vilja delta i undervisningen. Dessa 19 skäl kategoriserar vi i sju olika grupper enligt 
följande:  

 
•Ogillar innehållet i verksamheten 5 st 
•Ovilja att delta 4 st 
•Bristande egen förmåga 3st 
•Obehag att vistas i stora grupper 2 st 
•Tidigare negativa upplevelser av ämnet 2 st 
•Rädsla att skada sig 1 st 
•Besvärlig livssituation 1 st 

 
De som framfört att de ogillar verksamhetens innehåll motsätter sig främst bollsporter och klassiska 
föreningsidrotter. Exempel som lyfts fram är fotboll, volleyboll, innebandy, badminton. Eleverna 
gillar inte heller sporter där man måste vara i lag och där aktiviteten främst går ut på att tävla mot 
andra lag. Det riktas också ett stort missnöje mot aktiviteter som simning och skridskor.  
 
I kategorin ovilja att delta placerar vi de elever som uttrycker att de helt enkelt struntar i att gå på 
lektionerna och de eleverna som medvetet väljer att inte ta med sig kläder. Tre av eleverna 
uttrycker att de helt enkelt inte orkar gå på lektionerna. Ingen av eleverna uttrycker dock att det 
skulle vara den fysiska aktiviteten på lektionerna i sig som gör att de inte orkar gå. Två av 
eleverna säger att de prioriterar en sovmorgon istället för att gå på idrottslektionerna. När det 
dessutom ligger ett hål i schemat efter idrottslektionen blir frestelsen stor att ligga kvar. Det som 
ofta föranleder behovet av en sovmorgon är dataspelande på kvällar och nätter. En av eleverna 
säger att det är pressen att prestera och lyckas som gör att denne inte orkar gå. 
 
 I: Vad är det som gör att det dåliga… alltså överväger, så att du inte är med? 
 E: Att jag kan va uppe väldigt länge ibland, sitter vid datorn och spelar någonting. Då tar jag 
 sovmorgon och så kommer jag dit nästa lektion istället. 
 
En av de elever som har en ovilja att delta på lektionerna uttrycker att denne egentligen inte har 
något emot ämnet som sådant. Det enda problemet som gör att deltagandet är mycket lågt är 
företeelsen att kläder måste packas och tas med. Sena kvällar medförde tidsbrist på morgonen 
vilket föranledde att kläderna inte hann packas.  
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  I: Vad är det som avgör då.. ditt deltagande eller icke deltagande? Vad är det som gör att du är 
 med eller inte är med så att säga? 
 E: Det har väl oftast att göra med om jag hinner packa idrottskläderna eller inte. 
 I: Så... det bestäms inte särskilt långt i förväg om du ska delta eller inte? 
 E: Nä 
 I: Blir det på morgonen? 
 E: Ja på morgonen. 
 I: Vilka orsaker för att inte delta brukar du säga till läraren då? 
 E: Det är väl oftast det att jag har glömt gympakläder eller att jag är förkyld eller nåt sånt. 
 I: Brukat det stämma då? 
 E: Ja oftast. 
 
Tre av eleverna uttryckte att deras egen bristande förmåga var mycket avgörande för att de inte 
deltog i undervisningen. Eleverna såg på sin egen fysiska förmåga som dålig och menade att de 
inte var särskilt vältränade och att detta medförde problem med att delta. 
 
 I: Om du, din egen förmåga i ämnet då? Hur ser du på den? 
 E: Ja jag är väl inte speciellt vältränad kan jag säga att jag är. Så jag tränar inte någonting 
 egentligen.  
 
Speciellt en elev menade att det bristande intresset för och den begränsade förmågan i bollsporter 
satte käppar i hjulet för deltagandet i undervisningen. Samma elev uttryckte dessutom att just 
bollsporter och lagsporter med tävlingsinslag var allt för vanliga inslag på lektionerna.  
 
 I: Vilka skäl tror du att andra elever har? 
 E: Jag vet inte, det är väl typ samma. Jag har många kompisar som skippar 
 idrottslektionerna. För dom känner väl också att dom inte är lika bra som dom andra som har 
 hållt på med sånt där länge. 
 I: Är det de främst du också känner? 
 E: Ja, jag tror det. 
 I: Hur skulle du vilja beskriva din egen förmåga att delta i idrotten? 
 E: Jag vet inte. Jag tycker att det är lite jobbigt. Det är värst med lagsporter eftersom att 
 vissa är så jävla bra. Sen är det många andra som inte alls är bra. Då blir man bara i vägen.  
 I: Är det så du upplever det? 
 E: Ja. Dom som är bra måste bli jävligt irriterade.  
 
Två elever uppgav att de hade problem med att vistas i stora grupper. De kände stort obehag av att 
vistas i en lokal där de kände sig uttittade. Detta trots att de menade att klimatet i klassen var 
mycket bra och att de kände stort stöd från sina klasskamrater. Att visa upp sina förmågor och 
eventuella brister framstod som mycket jobbigt.  
 
 I: Hur upplever du undervisningen i idrott och hälsa? 
 E: Ja det är inte mitt starkaste ämne. Jag tycker bara det är jobbigt att vara där. 
 I: Hur kommer det sig att du tycker så? 
 E: Nä jag tycker inte om att vara i stora grupper och göra saker tillsammans. Jag vill hellre 
 vara i mindre grupper och så. 
 
Tidigare negativa upplevelser från ämnet uppgav två elever vara ett starkt skäl till att de idag ogillade 
undervisningen. Båda uppger att de negativa upplevelserna bestått av att bli utsatt för nedlåtande 
kommentarer från klasskamrater angående den egna förmågan att delta i undervisningen. En av 
eleverna uttrycker följande i intervjun: 
 
 I: Hur skulle du vilja beskriva din egen förmåga att delta i idrotten? 
 E: Jag vet inte. Jag tycker att det är lite jobbigt. Det är värst med lagsporter eftersom att 
 vissa är så jävla bra. Sen är det många andra som inte alls är bra. Då blir man bara i vägen.  
 I: Är det så du upplever det? 
 E: Ja. Dom som är bra måste bli jävligt irriterade.  
 I: Är det någon som har uttryckt det någon gång. 
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 E: Ja. Det var mycket förr i högstadiet. 
 
Senare under samma intervju återkommer vi till området om hur tidigare upplevelser av ämnet 
påverkar deltagandet idag: 
 
 I: Hur tycker du att klimatet i klassen påverkar ditt deltagande? 
 E: Det är bättre nu än vad det var på högstadiet.  
 I: Är det någon som brukar uttrycka sig negativt? 
 E: Nej inte nu på gymnasiet. Men på högstadiet var det många som var oschyssta mot dem som 
 var sämre. 
 I: Påverkar klassklimatet dig mycket? 
 E: Det gör det väl. Förr ville man inte vara med för då skulle det komma folk efter och vara på 
 och tracka på en. Det är inte så nu.” 
 I: Om klassklimatet varit bättre förr, tror du att du hade varit mer deltagande nu då? 
 E: Mm, jag tror det. 
 
En elev uttrycker att rädslan för att skada sig utgör ett skäl för att inte delta i undervisningen. 
Främst är det en rädsla för att bli träffad och skadad av bollar som uttrycks. Eleven uppger ingen 
rädsla för att bli skadad i andra former av aktiviteter. Exempelvis nämns hinderbana som en 
positivt upplevd aktivitet och risken för att skada sig nämns inte. Detta trots att hinderbanor ofta 
innehåller många redskap och ofta genomförs i hög fart.  
 
Den sista kategorin utgörs av en elev. Denna menar att flera faktorer i livssituationen medfört att 
undervisningen i Idrott och hälsa fått stå tillbaka. Saker som påverkat livssituationen negativt är 
bland annat flytt, familjesituationen, sjukdom och umgänge med personer med negativ inställning 
till fysisk aktivitet. Utöver detta uttrycktes även stora motivationsproblem med att komma igång 
med fysisk aktivitet då man hållit upp ett tag. När man dessutom drabbas av negativa reaktioner 
på fysisk aktivitet som exempelvis träningsvärk och utmattning minskar intresset för att fortsätta 
deltagandet ytterligare. 

4.1.5 Aktör och struktur 
 
Så vad bottnar då egentligen elevernas skäl för att inte delta i undervisningen i? I detta avsnitt är 
syftet att analysera elevernas skäl att inte delta och de faktorer som påverkar deltagandet utifrån 
begreppen aktör och struktur. Detta för att på ett tydligt sätt kunna lyfta fram var i problemen 
med dessa elevers icke-deltagande ligger. Som tidigare nämnts går det inte alltid att genomföra en 
exakt uppdelning mellan begreppen. De skäl som eleverna framför för att inte delta kan mycket 
väl tänkas bottna både hos aktören och i strukturen. Det vi är ute efter är att angripa elevernas 
skäl utifrån flera perspektiv. Syftet är inte att göra någon exakt uppdelning av skälen och 
påverkansfaktorerna.  
 
Att inte delta för att man ogillar innehållet i verksamheten kan ses som både ett strukturellt problem 
och som ett aktörsproblem. Flera av eleverna uttrycker en avsmak för lagidrotter och bollsporter 
med ursprung i populära föreningsaktiviteter. Av olika anledningar finner eleverna dessa 
aktiviteter motbjudande att delta i. Exempelvis tycker några inte om att tävla, medan andra är 
rädda för att göra bort sig då de anser att den egna förmågan är allt för bristande för att det ska gå 
att delta på samma villkor som övriga elever. Andra är rädda för att skada sig när det är bollar i 
omlopp. Utifrån detta perspektiv kan det påstås att ogillandet bottnar i personens tycke och smak 
och därför ska ses som ett aktörsproblem. Men samtidigt kan verksamhetens innehåll ses som ett 
strukturellt problem då undervisningen i många fall bedrivs på ett sätt som liknar 
föreningsidrotten. Det första man kan fundera på är varför dessa elever har utvecklat en avsmak 
för vissa typer av aktiviteter? Har sättet de presenterats på varit sådana att ett ogillande lätt kunnat 
uppstå? Exempelvis upplever flera av eleverna i undersökningen att de ogillar tävlingsinslag. Om 
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inslag av tävling och rangordning tonas ner skulle kanske ogillandet av aktiviteterna i sig avta eller 
aldrig uppstå. Att dessa elever, enligt egen utsago, ofta utsätts för olika typer av föreningsidrotter 
och därför undviker undervisningen i Idrott och hälsa kan ses som ett strukturellt problem. Färre 
inslag av föreningsinspirerade skulle kunna medföra att dessa elevers intresse för att delta i 
undervisningen ökar. 
 
I kategorin ovilja att delta placerades de skäl då eleverna uttryckte att de helt enkelt struntade i att 
delta i undervisningen därför att de inte orkade, eller för att de inte hann/orkade ta med sig 
kläder. Att vara uppe sent på nätterna för att spela dataspel och att därför prioritera sovmorgon 
istället för deltagande på lektionerna i Idrott och hälsa eller att situationen på morgon är så 
stressig att kläder inte hinner packas så att deltagande omöjliggörs av den anledningen, kan 
definitivt tolkas som ett aktörsproblem. Vi ser dock att strukturella problem av schemateknisk 
karaktär kan påverka viljan att delta eller ej. Har man en lektion direkt på morgonen efterföljt av 
tre timmars uppehåll i undervisningen kan nog oviljan att delta i undervisningen lätt falla sig på 
den mest skolintresserade elev, oavsett ämne.  
 
Att se sin egen förmåga som bristande och att uttrycka detta som ett skäl för att inte delta i 
undervisningen gjordes av tre av eleverna i undersökningen. Detta skäl bygger på elevens egen 
syn på sig själv och kan därför anses bottna i aktören. Det är aktörens syn på aktörens egen 
förmåga att delta i undervisningen som gör att aktören inte deltar i undervisningen. Det behöver i 
själva verket inte ens vara så att elevens förmåga att delta är sämre än någon annans, bara att 
eleven själv uppfattar det så. Detta skäl bygger på en dubbelbottnad problematik. Dels handlar 
det om elevens faktiska förmåga och dels handlar det om elevens uppfattning av sin egen 
förmåga i förhållande till ämnet och till övriga elever. Vissa personer kan ha ett självförtroende 
som medför att tron på den egna förmågan är lägre än vad den egentligen är. Oavsett om det är 
elevens faktiska förmåga eller den upplevda förmågan som utgör problemet så bottnar det i ett 
aktörsperspektiv.  
 
Men hur kommer det sig att dessa elevers förmåga är så bristande att de inte kan delta i 
undervisningen utan att känna detta? Eleverna i denna studie går på gymnasiet vilket betyder att 
Idrott och hälsa varit en del av deras skolvardag i minst nio år. Det skulle mycket väl kunna tolkas 
som ett strukturellt problem att ämnets företrädare inte lyckats förbereda eleverna så pass väl att 
de kan delta i undervisningen. Då eleverna inte kan delta i undervisningen i dagsläget utan att 
känna ett misslyckande på grund av att deras förmåga är bristande kan också ses som ett 
strukturellt problem då den undervisning som erbjuds helt enkelt inte är utformad för att passa 
alla elever. Förmågan att individualisera undervisningen så att den riktar sig till alla elever kan 
dock begränsas av strukturella faktorer som lokaltillgång, tidstillgång och lärartäthet.    
 
Obehag att vistas i stora grupper angavs som skäl för att inte delta i undervisningen av två elever i 
undersökningen. Även detta skäl kan ses ur både ett aktörs- och strukturperspektiv. De elever 
som uttryckte att de inte trivdes i stora grupper påpekade att detta inte bara gällde i idrottsämnet 
utan att denna fobi gjorde sig påmind även i andra situationer. Att arbeta med elevens rädsla för 
att vistas i stora grupper kan vara ett sätt att göra undervisningen tillgänglig. Problemet skulle 
också kunna attackeras ur en strukturell synvinkel. Genom att förändra undervisningens 
utformning, att frångå undervisning i helklass till förmån för undervisning i mindre grupper skulle 
kunna var en lösning på problemet.  
 
Som tidigare nämnts så angav två elever i studien att tidigare negativa upplevelser av ämnet utgjorde ett 
skäl till att de inte deltog i undervisningen idag. De negativa upplevelserna bestod av negativa 
kommentarer från klasskamrater angående elevernas förmåga i förhållande till aktiviteten. Att 
negativa kommentarer från andra aktörer i omgivningen påverkar inställningen till ämnet långt 
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efter kan ses som ett problem som bottnar i aktörsperspektivet. Att elever utsätter varandra för 
dessa kränkande handlingar är en del av detta aktörsproblem. Skulle inte kränkningar förekomma 
skulle negativa upplevelser av detta slag inte vara ett problem. Men bevisligen existerar de. Att de 
elever som blivit utsatta för detta bär med sig känslor av olust inför ämnet och fysisk aktivitet 
över lag utgör den andra delen av problemet. Trots att alla elever i studien framförde att 
förhållandet i klassen var bra, uttryckte ändå två elever att tidigare negativa upplevelser hindrade 
dem från att delta, fast än risken för att utsättas för detta igen i den nya omgivningen ansågs 
väldigt liten.  
 
Denna problematik skulle också kunna attackeras ur ett strukturellt perspektiv. Hur har 
undervisningsituationen sett ut då de kränkande handlingarna framförts och hur kan den 
utformas idag för att elever som utsatts för detta ska känna sig trygga? Undervisningssituationen 
och undervisningens upplägg kan mycket väl behöva förändras så att elever känner en större 
trygghet och på så sätt väljer att delta i de planerade lektionerna. Dock är det en omöjlighet att 
råda bot på kränkande handlingar enbart genom en tillrättalagd undervisningssituation.  
 
Att elever känner rädsla för att skada sig under lektionerna i Idrott och hälsa var inte vanligt 
förekommande i denna undersökning. Det som uttrycktes handlade främst om en rädsla att 
skadas av bollar och den bottnade i tidigare upplevelser. Denna problematik bygger på den 
enskilda aktörens upplevda känsla och får därför till största delen anses höra hemma i 
aktörsperspektivt. Givetvis kan val av verksamheter och utformningen av dessa reducera riskerna 
för att skada ska uppstå men i grund och botten är det elevens egna rädsla som måste bearbetas. 
 
En besvärlig livssituation utanför skolan angav en av eleverna i studien som skäl för att deltagandet i 
undervisningen var så låg. Bland annat en trasslig familjesituation medförde att elevens 
motivation till att vara fysiskt aktiv och att delta i undervisningen var mycket låg under en period, 
trots att eleven i själva verket gillade Idrott och hälsa som ämne väldigt mycket. Att elevens 
motivation att delta i undervisningen var låg får anses vara ett aktörsproblem, då det är elevens 
egna upplevda tillfredsställelse som är orsaken till det låga deltagandet. Eleven uttrycker inget 
som kan härledas till skolans strukturer för att dennes motivation till att delta i undervisningen 
under en period varit sviktande.  
 

4.2 Önskvärda förändringar för ökat deltagande 
 
För att ge en så tydlig bild som möjligt av vad dessa elever vill förändra inom ämnet måste vi 
först ta reda på vad det är som eleverna inte vill förändra, alltså vad de tycker är bra med ämnet. 
Detta ställs sedan mot vad de tycker är dåligt med ämnet, vad är det som skiljer det som är dåligt 
med ämnet mot det som faktiskt uppfattas som positivt med Idrott och hälsa? 
 
Flera av eleverna anger att det som är dåligt med ämnet är att det uppfattas som ett tvång. En del 
är aktiva på fritiden och menar att det är roligt och nyttigt att röra på sig om man själv får 
bestämma vad man ska göra och i vilken utsträckning man ska delta. De flesta eleverna anger 
som positiva faktorer att ämnet är bra för att man får motion, och det är nyttigt att lära sig om 
den egna kroppen samt att man behöver motion för att må bra. Det är dock att man tvingas göra 
olika saker som man kanske inte vill som gör att flera av dessa elever inte gillar ämnet.  
 
Den främsta skillnaden mellan det positiva och det negativa i ämnet är alltså att eleverna 
uppfattar det som ett tvång att man måste vara med i alla aktiviteter, även de aktiviteter som inte 
tilltalar dessa elever. Det negativa med att tvingas göra saker som man inte uppskattar eller finner 
sig bekväm i överväger alltså de positiva faktorerna. 
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4.2.1 Lektionernas innehåll 
 
När det gäller lektionernas innehåll är det flera av eleverna som uttrycker att vissa förändringar 
skulle göra att deras deltagande ökar. Den vanligast förekommande förändringen som eleverna 
vill se när det gäller lektionernas innehåll är att de vill ha fler valmöjligheter till aktivitet vid varje 
lektionstillfälle. Sex av tio elever uttrycker att skulle möjligheten att få välja aktivitet öka så skulle 
även deras eget deltagande öka.  
 
Flera elever uttrycker även en önskan om att de vanliga idrotterna, i intervjuerna ofta kallade 
”sporter” ska få mindre tid. Dessa elever vill hellre se att man har olika lekar eller spel som inte är 
de vanligaste bollsporterna. De vill alltså se en förskjutning där den traditionella föreningsidrotten 
får stå tillbaka för aktiviteter där man inte redan innan vet vad som kommer att hända.  
 
En del av eleverna uttrycker även att aktiviteterna inte utvecklas något. Att t.ex. spela fotboll är 
något som ofta nämns, flera av eleverna ser inte någon utveckling i exempelvis denna aktivitet. 
Fotbollsmatchen utvecklas inte, detta gör att flera av eleverna upplever denna och liknande 
aktiviteter som tråkiga och förutsägbara. 
 
I vissa fall anger eleverna att en eller flera aktiviteter kan strykas helt ur undervisningen. Detta 
kan röra sig om exempelvis dans, fotboll, skridskor och simning. Många av eleverna upplever 
även att lagsporter i allmänhet och bollsporter i synnerhet är något som inte passar dem. Dessa 
elever tycker att aktiviteter som t.ex. fotboll och andra lagbollspel får för mycket plats i 
undervisningen. Eleverna anger i många fall att det är för stort fokus på själva aktiviteten och att 
deltagande, aktivitet och tävlingsmomentet på lektionerna är det som fokuseras. 
 
Tre av eleverna har inget svar på frågan om vad som skulle kunna förändras när det gäller 
lektionernas innehåll som skulle göra att de själva blir mer deltagande.  
 
En av eleverna anger att teorin om hur den egna kroppen fungerar är det som är intressant och 
nyttigt med undervisningen och vill se att större vikt läggs vid just teori. 
 

4.2.2 Inflytande 
 
De flesta elever säger att de i viss mån har möjlighet att påverka lektionernas innehåll. Detta 
skiljer sig dock från elev till elev, en del menar att de ofta diskuterar med läraren om aktiviteter 
och alternativ till aktiviteter, medan andra säger att de ibland får rösta om vilken aktivitet som ska 
förekomma, men att det då oftast finns vissa aktiviteter att välja mellan.  
 
När det gäller huruvida ökade möjligheter till inflytande skulle öka elevernas deltagande vid 
lektionerna så råder i denna undersökning en delad bild. Hälften av eleverna menar att om deras 
inflytande över vilka aktiviteter man genomför skulle öka så skulle även deras deltagande i 
undervisningen öka, den andra hälften menar att ett ökat inflytande inte påverkar deras 
deltagande varken positivt eller negativt.  
 
Det är fem av eleverna som på något sätt även vill ha inflytande över gruppindelningen i ämnet. 
Fyra av eleverna vill se mindre undervisningsgrupper, två av dessa elever tror att deras deltagande 
kommer att öka om dessa grupper sätts samman så att de elever som inte är med så ofta får bilda 
en egen grupp där möjligheten till alternativa aktiviteter är större. En elev vill ha ”lagom” små 
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grupper, men tror inte att detta kommer att påverka det egna deltagandet nämnvärt. En av 
eleverna vill se en ökad flexibilitet när det gäller gruppstorlekarna, vid vissa aktiviteter bör det 
vara mindre grupper medan det vid andra aktiviteter med fördel kan vara större grupper. En av 
eleverna tror att gruppindelning efter kön skulle öka det egna deltagandet. Tre av eleverna säger 
att gruppstorleken inte har något samband med deras närvaro vid idrotten och två av eleverna 
besvarar inte frågan. 
 

4.2.3 Undervisningssituationen 
 
Eleverna uppfattar undervisningssituationen på lite olika sätt, en del elever trivs egentligen i 
ämnet medan andra inte alls känner sig hemma där. I intervjuerna framkommer tre grupperingar. 
Den första gruppen består av elever som säger att de egentligen inte ogillar ämnet, men inte 
deltar på grund av andra faktorer. I den andra gruppen finns de som vantrivs med hela 
situationen. I den tredje gruppen hamnar de elever som helt enkelt struntar att delta i 
undervisningen på grund av att de tycker det är tråkigt eller att de helt enkelt inte orkar. 
 
De två elever som säger att de egentligen tycker om ämnet menar att deras låga närvaro i ämnet 
beror på faktorer som egentligen inte har med undervisningssituationen att göra. Det kan vara 
livssituationen i övrigt som gör att idrotten blir lidande eller att kraven från andra ämnen och på 
den egna prestationen är så stora att idrotten bara blir ännu en börda som därför väljs bort. 
 
 I: Vad är det som avgör ditt deltagande i undervisningen? 

E: Orken, att jag liksom… imorgon måste jag ge järnet och om jag inte fixar det så vet jag hur jag 
kommer att känna mig. Det är det som är en stor del. Om jag ska gå dit eller inte, beror på… om de 
andra jobbar hårt så måste jag jobba hårdare. Det blir som en trappa och när inte jag orkar så skiter 
det sig. 
 

Det är tre elever som ger sken av att vantrivas med hela undervisningssituationen. Dessa elever 
framhåller skäl som att det är jobbigt att vara aktiv i stora grupper, de gillar inte heller 
aktiviteterna som genomförs under lektionerna, det är för mycket utslagning och tävling och alla 
vet redan innan vilka som är bra och dåliga. Relationen med läraren lyfts också fram som en del 
av problemet, det är läraren som allt som oftast väljer aktiviteter och skapar 
undervisningssituationer i vilka dessa elever känner att de inte passar in. Då blir valet att inte delta 
lätt och kan efter ett tag bli mer av en vana. 
 
 I: Rädsla för att skada sig eller göra bort sig hur upplever du det? 

E: Väldigt starkt. Jag tror det är avgörande för att jag inte är med. Jag vill inte göra bort mig inför 
folk. Jag avskyr att göra bort mig inför folk och det känner jag av på andra ställen än inom idrotten. 
[…] Jag vill att man ska få göra misstag i sporten, jag skulle vilja se att folk uppfattar det på ett annat 
sätt än bara att det är fel. Att man har mer förståelse för varför man gör misstagen, om man inte är 
bra på det. 
 

Fem av eleverna är inte alls intresserade av ämnet, oavsett vilken undervisningssituationen är så 
har de tappat eller aldrig haft något intresse för ämnet Idrott och hälsa. En del av dessa säger att 
de helt enkelt inte orkar bry sig, medan andra inte ser någon mening med ämnet. De elever som 
inte ser någon mening med ämnet kopplar inte ihop teori med praktik och ser därför ingen nytta 
med det man gör under lektionerna. Dessa elever ser inte heller någon användning för 
kunskaperna i Idrott och hälsa utöver det att få ett betyg. 
 

E: Man orkar liksom inte hålla på med idrott, jag vet inte varför men det händer bland många. Man 
slutar att vara med mer och mer. Lektionerna verkar vara mer tråkiga än roliga liksom. […] Man 
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börjar tänka så här; va fan ska jag hålla på med det här för? Man har väl bättre saker för sig liksom, 
och då är jag inte med. 

 

4.2.4 Omklädningsrummet 
 
När det gäller situationen med gemensamma dusch- och omklädningsrum så uttrycker de flesta 
eleverna att detta inte är något problem för dem själva. Tre av eleverna säger att de vet andra som 
har problem med detta eller att de kan tänka sig att dessa problem finns. Två av eleverna säger att 
de tidigare känt olust inför situationen i omklädningsrummet men att de inte gjort detta efter att 
de börjat på gymnasiet. Det är egentligen bara en elev som uttrycker problem med att visa upp 
sin kropp och byta om inför andra, denna elev försöker hellre åka hem och duscha de gånger 
denne deltagit i undervisningen. 
 

E: Jag tycker ju inte om att visa mig inför andra egentligen och då kan jag väl säga att jag inte tycker 
om omklädningsrum. Då har jag hellre lektionen sist på dagen så att man kan åka hem istället och 
duscha. Det var så jag gjorde på högstadiet. 

 
När det gäller vilka förändringar som eleverna vill se i situationen med dusch och 
omklädningsrum så svarar de flesta att de tycker det är bra som det är. Vissa elever menar dock 
att duscharna är äckliga och skulle vilja se en renovering av omklädningsrum och duschar. När 
det gäller möjligheten till enskilt ombyte så säger några av eleverna att denna möjlighet finns, men 
att det inte är så många som utnyttjar detta. Den elev som inte trivs med situationen i 
omklädningsrummet föreslår personliga omklädningsrum även om eleven vet att detta 
förmodligen inte är ekonomiskt möjligt. Eleven påpekar även att det inte borde vara ett 
bekymmer. Skulle situationen vara mer tillåtande och öppen så skulle detta vara bra. Enskilda 
omklädningsrum kanske bara förvärrar situationen. 
  

4.2.5 Aktör och struktur 
 
Vad är det då enligt dessa elever som behöver förändras inom ämnet för att de ska öka sitt 
deltagande? I detta avsnitt analyseras de förändringar som eleverna vill se i ämnet Idrott och 
hälsa, vad är det som behövs förändras? Är det aktören, alltså eleven, som behöver förändra sin 
inställning till ämnet eller är det strukturen på ämnet som behöver förändras? En entydig bild 
kanske inte går att få fram, men att belysa problemet från olika håll underlättar.  
 
Eleverna i denna studie vill se en förändring i lektionernas innehåll, de vill få fler valmöjligheter 
att kunna individualisera undervisningen, de vill även att de traditionella idrotterna ska få mindre 
tid och att en utveckling av aktiviteterna sker så att de inte blir så förutsägbara. Detta är något 
som går att härleda till att eleverna i det här avseendet anser att det är strukturen i ämnet som bör 
förändras, de flesta vill se en tillbakagång från de traditionella bollspelen till en mer 
individanpassad och varierad undervisning. Dock bör man här komma ihåg att eleverna anser att 
dessa aktiviteter passar för andra men inte för dem själva, ser man på saken på det sättet så 
kanske problemet ligger hos aktören. I de fall där eleverna helt och hållet vill stryka vissa 
aktiviteter ur agendan får detta anses vara individuellt tycke och smak som ligger bakom dessa 
åsikter, vilket gör att då avsmak mot enskilda aktiviteter nämns ligger problemen här hos aktören. 
Å andra sidan går det att hävda att undervisningen skulle kunna utformas på ett annat sätt än det 
nu rådande, vilket gör att problemet kan tänkas ligga i strukturen på undervisningen. 
 
När det gäller undervisningssituation och inflytande så menar hälften av eleverna att förändringar 
i gruppsammansättningen skulle öka deras deltagande i ämnet. De flesta vill ha mindre 
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undervisningsgrupper och möjlighet att variera storleken och nivån på grupperna beroende på 
vilken aktivitet som ska genomföras. Gruppsammansättningen under idrottslektionerna kan på 
ett enkelt sätt dras till skolans struktur. Det är i många fall skolans ekonomiska situation, 
lokalmöjligheter och lärartäthet som avgör i vilken utsträckning undervisningsgrupperna kan 
förminskas eller växlas beroende på aktivitet. I den mån detta är fallet är det alltså strukturen som 
behöver förändras. Om problemet med gruppsammansättningen inte har något med aktiviteten 
att göra utan istället härleds till hur eleverna trivs med andra elever och i olika 
gruppkonstellationer får problemet sägas vara aktörsbaserat. Detta oavsett om eleverna vantrivs i 
själva gruppen eller i stora alternativt små grupper i allmänhet.  
 
I det fallet där eleverna får uttrycka sin möjlighet att påverka innehållet i ämnet så framkommer 
en tredelad bild. Det finns de elever som egentligen gillar ämnet, de elever som vantrivs med hela 
situationen och de elever som på grund av bristande intresse inte deltar i undervisningen. Dessa 
tre situationer kan givetvis härledas till både aktörs- och strukturperspektivet beroende på de 
bakomliggande orsakerna till att eleverna känner som de gör. Då de bakomliggande orsakerna till 
varför dessa elever inte deltar oavsett om de gillar ämnet, vantrivs i ämnet eller har tröttnat inte 
kommer fram i dessa intervjuer, kanske man inte kan analysera dessa anledningar utifrån ett 
aktörs- eller ett strukturperspektiv, utan helt enkelt får nöja sig med att säga att oavsett intresse 
för ämnet så måste något förändras för att få dessa elever att känna att de har tillräckligt stort 
inflytande över sin undervisningssituation för att de ska öka sitt eget deltagande. 
 
När det gäller situationen i omklädningsrummet så är det en av tio elever som upplever det som 
bekymmersamt att behöva byta om tillsammans med andra elever. Det finns även elever som 
menar att de haft problem med detta förut, men att det försvunnit efter att de börjat på 
gymnasiet. Att inte vilja visa sin kropp inför andra kan ses som ett aktörsproblem då det är den 
enskilde eleven som känner olust inför att behöva göra detta. Dock är strukturen i ämnet Idrott 
och hälsa sån att eleverna behöver byta om de flesta gånger de har undervisning i detta ämne. 
Kärnan i ämnet är ju ändå i viss mån fysisk aktivitet och förmågan att tillskansa sig kunskap 
genom att vara fysiskt aktiv och koppla ihop teori med praktik. Hade eleverna behövt byta om till 
matematikunderställ inför varje mattelektion så hade kanske deltagandet på dessa lektioner också 
sett annorlunda ut.  
 



35 
 

5. Diskussion   
 
I denna diskussionsdel kommer de svar som framkommit i denna undersökning att knytas 
samman med den tidigare forskning som finns inom ämnet. Detta för att visa hur denna 
undersökning bidragit till att bredda bilden av ämnet Idrott och hälsas problem med de elever 
som väljer att inte delta i undervisningen. Förhoppningen är att denna utökade bild av elever med 
bristande närvaro inom ämnet gör att förändringarna som behövs för att ämnet ska bli ett ämne 
för alla blir lättare att upptäcka och kanske genomföra. 

 

5.1 Elevers upplevelser av ämnet Idrott och hälsa 
 
I Nu-03 kommer det fram att ämnet Idrott och hälsa är ett av de mest populära, ja kanske det 
allra populäraste ämnet i skolan.81

Enligt tidigare forskning kommer ett flertal studier fram till att upplevelsen av ämnet Idrott och 
hälsa som antingen positivt eller negativt till stor del avgörs om eleverna är föreningsaktiva på 
fritiden eller inte. Såväl Karin Redelius som Ingrid Karlefors menar att undervisningen i Idrott 
och hälsa till största delen tillgodoser de redan föreningsaktiva elevernas behov, medan den 
inaktiva elevgruppen i större utsträckning får stå åt sidan.

 Många av eleverna i skolan upplever alltså att ämnet Idrott och 
hälsa som något bra och deltar allt som oftast i undervisningen. Som framkommit i både denna 
studie och många andra studier finns det dock elever som inte alls trivs med denna undervisning. 
Idrott och hälsa är alltså samtidigt som det är väldigt populärt kanske ett av de ämnen där flest 
elever också känner att de inte har något att hämta. 
 

82

Enligt Nu-03 skulle ämnet Idrott och hälsa främst vara ett pojkämne och i denna utvärdering av 
grundskolan framkommer det att de flesta elever som har en negativ inställning till idrotten i 
skolan skulle vara flickor.

 Denna undersökning kan inte förkasta 
bilden av att ämnet skulle gynna de redan föreningsaktiva eleverna, utan snarare förstärka den. Av 
de tio intervjuade eleverna i denna studie så var det ingen elev som nämnde att de var aktiva i 
någon förening på fritiden. Två av eleverna hade varit föreningsaktiva och några av eleverna 
tränade på eget bevåg utanför skolan. En elev sade även att idrottsundervisningen i skolan riktar 
sig främst till de elever som är aktiva på fritiden. 
 
 I: Hur viktigt tycker du undervisning i idrott och hälsa är egentligen? 
 E: Inte alls viktigt. Inte för mig är det inte viktigt. Det är väl det för dem som sportar i 
 vanliga fall och håller igång.  
Denna studie förstärker alltså i viss mån den tidigare forskning som visar att ämnet Idrott och 
hälsa riktar sig främst mot de elever som är aktiva på fritiden. Att inte vara föreningsaktiv utanför 
skolan i kombination med låg närvaro i ämnet kan alltså i viss mån sägas höra samman. 
Undervisningens struktur gynnar alltså de redan aktiva ungdomarna, samtidigt som det hos de 
inaktiva eleverna, i det här fallet de inaktiva aktörerna, som av personliga skäl anser att 
undervisningen inte passar dem, gör att ämnet känns svårtillgängligt. 
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81 Skolverket (2003) sid.76. 
82 Redelius, K. (2004) sid.172 och Karlefors, I. (2002) sid. 12ff. 
83 Skolverket (2003) sid.78. 

 Redelius menar dock att denna bild är förlegad och inte stämmer 
längre. Grupperna pojkar och flickor är såpass heterogena att det inte går att säga att ämnet 
antingen är ett pojkämne eller ett flickämne. Redelius menar att man istället för pojkar och flickor 



36 
 

bör prata om inaktiva och aktiva elevgrupper.84 Även COMPASS-studien förstärker detta 
påstående, då man där kommer fram till att de mest aktiva eleverna i idrottsundervisningen är de 
som även är aktiva på fritiden.85 Detta är något som förstärks ytterligare av Friedrich och Nilsson 
som i sin C-uppsats kommer fram till att ju mindre aktiva eleverna är på fritiden, desto större är 
risken för att de även ska vara inaktiva när det kommer till idrottsundervisningen i skolan.86

5.2 Elevers skäl för att inte delta i ämnet Idrott och hälsa 

 I vår 
undersökning görs ingen skillnad mellan pojkar och flickor. Dels för att detta skulle sätta 
anonymiteten på för stora prov, men även för att det inte påverkar resultatet för denna 
undersökning. Klart är dock, som nämnts ovan, att de elever med negativ inställning till ämnet 
Idrott och hälsa som deltagit i denna studie inte är föreningsaktiva. Klart är även att en del av 
dessa elever upplever att ämnet är utformat på ett sådant sätt att de elever som är fritidsaktiva 
gynnas av undervisningen och detta bidrar till att vissa av de intervjuade eleverna känner att 
undervisningen inte passar för dem. 
 
 I: Upplever du att det finns många elever som är väldigt duktiga på sporter som ni ofta gör på 
 idrotten? 

E: Ja, jag upplever det som att dom (lärarna) prioriterar såna sporter. Eleverna blir nöjda med det. 
Jag kan ju förstå att dom väljer sådana sporter isåfall, men jag vill ju inte vara med på sånt. 
I: Tycker du att det finns aktiviteter som är bättre än de här klassiska sporterna? 
E: Ja, det finns självklart andra sporter och aktiviteter. Det kanske är mer lekar än sporter i och för 
sig, men det funkar ju lika bra. Som till exempel spökboll. 
 

Det är alltså tydligt att det som Redelius kommer fram till, nämligen att ämnet Idrott och hälsa är 
något för de redan aktiva, även stämmer i denna undersökning. Åtminstone när det gäller vissa av 
dessa elevers upplevelser av ämnet. Att tillgodose de redan aktiva elevernas behov bidrar alltså till 
att de inaktiva eleverna blir ännu mer inaktiva. Det är tydligt att det är något som inte stämmer 
här, något som måste förändras, mer om detta senare. 

 

 
Som det framkommit i tidigare studier så utgör de skäl eleverna uttrycker till lärarna för att inte 
delta i undervisningen i Idrott och hälsa endast svepskäl, för att undslippa att delta. I såväl 
Packendorff och Nevelius studie från 200687 och i Jönssons studie från 200788

Det första man kan fundera över är varför eleverna inte delger lärarna sina faktiska skäl för att 
inte delta istället för att hitta på svepskäl. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att elevernas 
motstånd mot deltagande är stort och att de därför väljer att framföra svepskäl som säkerställer 
att de inte behöver delta. Motståndet till att delta verkar djupt rotat. Att uttrycka sina faktiska skäl 
till läraren skulle kunna tolkas som att eleverna är intresserade av att en förändring kommer till 
stånd och att situationen i undervisningen anpassas till deras önskemål och resulterar i ett ökat 
deltagande. Men då de faktiska skälen förblir outtalade kan detta tolkas som att elevernas intresse 
för en förändring är tämligen svalt och att de är nöjda så länge de undslipper att delta i 

 framgår detta. 
Resultatet i denna studie vittnar om samma fenomen. Därför har en uppdelning av skälen gjorts i 
kategorierna uttryckta skäl som behandlar de skäl eleverna framför till lärarna och faktiska skäl där 
elevernas egentliga skäl lyfts fram. Som tidigaren nämnts så var det endast i två fall som elevens 
faktiska skäl och de uttryckta skälen överensstämde.  
 

                                                 
84 Redelius, K. (2004) sid.172. 
85 Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Statens folkhälsoinstitut. Rasmussen F, Eriksson M, Bokedal C 
och Schäfer Elinder L. Sid. 51. 
86 Friedrich, K. & Nilsson, C. (2005) sid. 39-41. 
87 Packendorff, C. & Nevelius, A.  (2006) sid. 12. 
88 Jönsson, M. (2007) sid.31f. 
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undervisningen. Att framföra sina egentliga skäl till läraren kan också vara känsligt då, som vi sett 
i resultatet, skälen kan bestå av högst personliga upplevelser och uppfattningar om den egna 
personens förmågor och känslor. Eftersom eleverna uttrycker att de regelbundet framför 
svepskäl för att inte behöva delta i undervisningen kan man tolka det som att läraren godtar 
dessa. Eller är det så att läraren mycket väl inser att de uttryckta skälen enbart är svepskäl men 
ändå inte befattar sig med att grundligt undersöka vad som egentligen ligger bakom elevens icke-
deltagande med syfte att åstadkomma en förändring till det bättre. Men som sagt, elevernas ovilja 
att dela med sig av sina faktiska skäl kan göra det problematiskt för läraren att skaffa sig en riktig 
bild av läget. 
 
De skäl som framkommer i Jönssons studie är mycket lika de skäl som eleverna  i denna studie 
uttrycker till  lärarna. Jönsson kategoriserar skälen som medicinska, glömska och lathet.89 
Kategorin lathet kallar vi istället för ovilja att delta. Dels för att den ska rymma en större bredd av 
skäl men också för att lathet är ett starkt värderande ord som på ett olyckligt vis stämplar 
eleverna. Packendorff och Nevelius har i sin studie kommit fram till att skäl som glömska och 
bristande ork var vanliga orsaker till att eleverna uteblev från undervisningen.90 Även i Larssons 
studie från 2003 framkommer att skäl av medicinsk karaktär var mycket vanligt att ange för att 
undslippa.91

Att inte känna sig bekväm med innehållet i undervisningen berodde i denna undersökning mest 
på avsmak för bollsporter och traditionella lagsporter med tävlingsinslag. Även i tidigare studier 
gjorda av Brooks och Magnusson

 Det man kan säga efter att ha jämfört tidigare studiers resultat med vad som 
framkommer i denna, är att skälen som eleverna använder liknar varandra väldigt mycket, men att 
de benämns olika av olika författare. Att eleverna just väljer att åberopa medicinska skäl och 
glömska kan mycket väl, som tidigare nämnts, bero på att de anses som säkra skäl för att 
verkligen undslippa deltagande. Detta framgår tydligt då eleverna svarar på vilka skäl lärarna anser 
som godkända för att inte behöva delta i undervisningen. Ytterligare en tänkbar anledning till att 
medicinska skäl används i så hög utsträckning skulle kunna vara att det är svårt för lärarna att 
kontrollera. Lärarna måste helt enkelt lita på vad eleven säger även om de kanske anar att det inte 
stämmer. Ännu svårare blir det att argumentera mot när elevernas påstådda sjukdomsbild 
understöds av skrivna lappar från målsmän.  
 
Som resultatet visar bestod de uttryckta skälen av tre kategorier medan de faktiska skälen var mer 
spridda och delades in i sju kategorier. Denna skillnad mellan de uttryckta och de faktiska skälen 
kan närmast förklaras med att de uttryckta skälen koncentreras kring sådana som anses säkra och 
legitima medan de faktiska skälen kan var lika många som antalet icke-deltagande elever. De 
faktiska skäl som framkommit i vår studie är sju till antalet men det är rimligt att tro att antalet 
kategorier varit fler om studien byggt på en större population. De faktiska skälen kategoriseras 
enligt följande; ogillar innehållet i verksamheten (5st), ovilja att delta (4st), bristande egen förmåga 
(3st), obehag att vistas i stora grupper (2st), rädsla att skada sig (1st) och besvärlig livssituation 
(1st).  
 

92, Packendorff och Nevelius93 och av Larsson94

                                                 
89 Jönsson, M. (2007) sid.35. 
90 Packendorff, C. & Nevelius, A.  (2006) sid. 14. 
91 Larsson, L. (2003) sid. 76. 
92 Brooks, F. & Magnusson, J. (2006) sid. 872-883. 
93 Packendorff, C. & Nevelius, A.  (2006) sid. 12. 
94 Larsson, L. (2003) sid. 76. 

 framgår det att 
ogillande av undervisningens innehåll är en stor anledning till att elever väljer att inte delta i 
undervisningen. Detta problem kan, som tidigare diskuterats, angripas ur både ett aktörs och 
strukturperspektiv. Variationer i personligt tycke och smak kommer alltid att existera, men frågan 
är hur elevernas inställning till att prova på olika aktiviteter kan vidgas.  Ur ett strukturperspektiv 
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väcks givetvis frågor om vad som egentligen görs på lektionerna och hur förändringar skulle 
kunna tänkas ta sig uttryck. Tidigare forskning pekar på att bollspelsdominansen är utbredd. 
Detta diskuteras mer ingående i nästa kapitel. 
 
De skäl som vi kategoriserat som ovilja att delta skulle mycket väl kunna jämföras med de som 
Larsson och Jönsson kallar lathet i sina respektive studier. Att inte orka delta är en 
inställningsfråga som varje aktör måste få hjälp att bearbeta och att övervinna. Fysisk aktivitet ska 
inte behöva förknippas med mjölksyra, utmattning och enorma mängder svett. Eleverna måste 
uppmärksammas på att fysisk aktivitet kan tjäna fler syften än att forma kroppen. Exempelvis kan 
fysisk aktivitet fungera som rekreation och avkoppling. 
 
I Larssons studie framkommer det att elevernas (bristande) självförtroende är ett skäl till att de 
inte deltar i undervisningen.95

Även i Larssons studie framkommer problem utanför skolan som ett skäl för att inte delta i 
idrottsundervisningen.

 Detta kan kopplas till synen på den egna förmågan som fler elever i 
vår studie framhåller som avgörande för deras icke-deltagande. I Redelius tidigare forskning 
framhålls att elever med negativ inställning ofta betraktar sin egen förmåga inom ämnet som 
bristande. Att ständigt delta i aktiviteter där den bristande förmågan synliggörs leder rimligtvis till 
en negativ inställning och deltar man inte blir förmågan heller aldrig bättre. Denna onda spiral 
måste brytas och de elever som ser sin egen förmåga som dålig måste beredas plats inom ämnet.  
   
Att inte delta i undervisningen på grund av rädsla för att vistas i stora grupper och rädsla för att 
skada sig förekom i denna undersökning. Om detta nämns inget i den tidigare forskningen.  Att 
vara rädd för att skada sig tolkar vi som en aktörsproblematik som inte går att förändra genom att 
göra några strukturella förändringar. Risken för skada finns alltid då fysisk aktivitet genomförs. 
Att känna obehag inför stora grupper är i grunden också en problematik som utgår ifrån den 
enskilda aktörens känslor. Dock kan en välplanerad undervisning minska risken för objektifiering 
och känslan av att bli uttittad. 
 

96

En intressant sak som uppenbarar sig då vi jämför elevernas uttryckta skäl att inte delta som 
framkommit i vår studie gjord på gymnasieelever med det som framkommer i Packendorff och 
Nevelius

 En elev angav detta som skäl i vår studie. Främst åberopades en trasslig 
familjesituation, långvariga sjukdomsproblem och umgänge med personer med negativ inställning 
till fysisk aktivitet. Givetvis kan livssituationen påverka motivationen för att delta i aktiviter av 
fysisk karaktär, men vi ser det som svårt att kunna påverka detta genom några strukturella 
förändringar.  
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95 Larsson, L. (2003) sid. 77. 
96Ibid, sid. 78. 
97 Packendorff, C. & Nevelius, A.  (2006) sid. 14. 

 studie gjord på grundskolans senare år, är att skälen skiljer sig åt märkbart. 
Anledningen till skillnaderna mellan skälen skulle kunna bero på att det är just två olika studier, 
men faktorn att det är gjorda på olika stadier har nog en påverkan då skillnaderna är så stora. 
Dessutom har elever i vår studie framfört att samma typer av skäl som Packendorff och Nevelius 
fått fram, påverkade deras deltagande tidigare i skolgången men inte längre. Exempelvis lyfter 
Packendorff och Nevelius fram att relationen till klasskamrater och situationen i 
omklädningsrummet var avgörande skäl för att inte delta i undervisningen. I vår studie ges en 
annan bild. Relationen till klasskamraterna beskrivs av alla som god och endast en elev menar att 
omklädningsrummet påverkar deltagandet negativt. Att relationen till klasskamraterna blir bättre 
på gymnasiet än vad den var på grundskolan kan bero på en allmän mognad och förbättrad social 
förmåga. Men en annan tänkbar anledning skulle kunna vara att klasserna på gymnasiet blir mer 
homogena till sin utformning då studieinriktningen föregås av ett val gjort av eleverna själva. Att 
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omklädningsrummet blir mindre avgörande skulle kunna bero på att eleverna lättare accepterar 
sina kroppar då den förändringsprocess som puberteten utgör oftast är avklarad när eleven går i 
gymnasiet.  
 

5.3 Behov av förändringar inom ämnet 
 
Som tidigare nämnts kommer Redelius i sin studie fram till att Idrott och hälsa är ett ämne i 
behov av förändring. Trots att idrottslärarna i Redelius studie menar att tävling och rangordning 
under senare tid har fått stå tillbaka och inte längre spelar en avgörande roll i undervisningen så 
känner många av eleverna att tävlingen och kravet på prestation fortfarande är centrala delar 
inom ämnet. Redelius menar att om ämnet ska komma åt samtliga elever så kanske ämnets 
popularitet måste sättas på spel, en förskjutning från den föreningslika idrotten som idag i många 
fall är det som får mest tid i skolan skulle kanske göra så att de elever med negativ inställning till 
ämnet i större utsträckning får sina behov tillgodosedda.98

I Nu-03 framkommer det att elever med negativ inställning till idrottsundervisningen också är de 
elever som har sämst betyg inom ämnet.

Även i detta arbete är det flera av 
eleverna som upplever att ämnet Idrott och hälsa fortfarande handlar mycket om att tävla. Flera 
av eleverna uttrycker att de skulle vilja att ämnet dels blev mindre tävlingsinriktat, men även att 
de föreningslika idrotterna ska få stå tillbaka för mer lekar. Att eleverna uttrycker att de vill ha 
mer lek i undervisningen tolkar vi som att de anser att de traditionella föreningsidrotterna, som 
dessa elever ofta inte trivs med, får för stort utrymme i undervisningen. Denna undersökning 
förstärker alltså bilden av det som Redelius redan kommit fram till, nämligen att ämnets innehåll 
behöver ses över. Idrottslärarna behöver, om man vill få de inaktiva eleverna mer aktiva, förändra 
undervisningens fokus. De traditionella föreningsidrotterna och de tävlingslika inslagen bör få 
mindre fokus, till förmån för alternativa aktiviteter. 
 

99 Redelius håller med om detta, men menar också att de 
elever med negativ inställning till ämnet och lägre betyg även har en lägre tro på den egna fysiska 
förmågan än övriga elever.100

I Nu-03 framkommer det även att eleverna har svårt att uppfatta vad det är som man egentligen 
ska lära sig i undervisningen. Det kommer även fram att i ämnet är det för mycket fokus på själva 
aktiviteten och görandet, reflektion över vad man gjort och vilka kunskaper man tillgodogjort sig 
hamnar i skymundan. Ämnet bör enligt denna undersökning utvecklas så att eleverna får vara 
mer aktiva i utformningen av ämnet, samt att mer resurser läggs på reflektion och tankar kring 
det egna lärandet.

 Att eleverna som intervjuats för vår studie också har en bristande 
tro på den egna förmågan i ämnet råder det inga tvivel om. Inte alla, men de flesta eleverna 
medger att de inte tycker sig vara speciellt duktiga i ämnet och att detta påverkar deras inställning 
negativt. Då ingen kontroll av dessa elevers betyg genomfördes i vår undersökning går det inte att 
jämföra med Redelius och Nu-03. Klart är dock att flera av eleverna känner att de inte ”platsar” i 
den undervisning som nu bedrivs inom ämnet Idrott och hälsa. 
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98 Redelius, K. (2004) sid. 171-172. 
99 Skolverket (2005) sid.78f. 
100 Redelius, K. (2004) sid.170. 
101 Skolverket (2005) sid. 83, 86-87. 

 Även i vår undersökning finns det elever som anser att det är för mycket 
fokus på själva görandet i ämnet. Idrotten i skolan har alltid brottats med problemet att vara ett 
aktivitetsämne. Elever, oavsett inställning till ämnet, kommer till undervisningen med en bild om 
att nu ska vi röra på oss och detta är en bild som även kan vara vanlig bland övriga lärare i skolan. 
Eleverna ska aktiveras under idrottslektionerna, får de springa av sig under idrottstimmarna så 
kanske den övriga undervisningen gynnas. Detta är något som även Stewart kommer fram till i 
sin undersökning, då hon menar att det finns lärare i teoretiska ämnen som anser att Idrott och 
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hälsa är ett komplement till den övriga undervisningen och därför inte lika viktigt.102

I Brooks och Magnussons studie gjord bland elever i Storbritannien kommer de fram till att de 
förändringar eleverna främst vill se när det gäller ämnets utformning är att de vill ha mer att säga 
till om. Eleverna vill även ha större valmöjligheter när det kommer till själva aktiviteten, större 
inflytande över planeringen i ämnet och ett förändrat fokus från idrottslig fulländning till ett 
aktivt deltagande. De vill att lärarna i högre grad lyssnar till deras idéer och införlivar dessa i 
undervisningen.

 Kanske 
behövs det därför läggas mer krut på just reflektionen om varför man rör på sig och vad man lär 
sig inom ämnet. Att tydligare knyta ihop teori med praktik kan göra att fler elever kan se nyttan 
av fysisk aktivitet och hur detta påverkar kroppen. Kan de även få en känsla av sammanhang i 
undervisningen och se att ämnet tjänar ett kunskapssyfte så tror vi att mycket är vunnet. 
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I Jönssons studie om elever med negativ inställning till Idrott och hälsa bland elever i 
grundskolans senare år kommer det fram en rad olika förändringar som eleverna vill se. Främst är 
det dusch- och omklädningsrumssituationen som många av eleverna upplever som pressande och 
jobbigt. Eleverna vill även ha ett ökat inflytande över val av de aktiviteter som genomförs inom 
ramen för ämnet. De vill här se att de traditionella föreningsidrotterna får stå tillbaka till förmån 
för mer lek. Anledningen till detta är att eleverna känner att risken för att göra bort sig inför 
klasskamraterna är större inom de traditionella då de finns elever som är ”experter” på dessa.

 Eleverna i vår studie lyfter också fram inflytande över lektionsinnehållet som 
något som kan öka deras deltagande i undervisningen. Även om det inte är alla elever som vill ha 
mer att säga till om så är detta ändå en faktor som man enligt oss bör ta på allvar. De elever i vår 
studie som vill ha mer inflytande över innehållet i undervisningen medger att de i viss mån kan 
påverka undervisningen, genom att få rösta om aktiviteter eller komma med förslag. Kanske 
måste även här ”aktivitetshetsen” läggas åt sidan för att istället som lärare tillsammans med 
eleverna utforma en undervisning som i största möjliga utsträckning kan få så många elever som 
möjligt att känna att de haft möjlighet att påverka undervisningens innehåll. 
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102 Stewart, A. (2006) sid. 30-33, vol.19, nr.5, 2006. 
103 Brooks, F. & Magnusson, J. (2006) sid. 872-883. 
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Bland eleverna i vår undersökning verkar omklädningsrumssituationen inte längre vara ett 
problem. Det är bara en av eleverna som uttrycker osäkerhet och olust inför denna situation. 
Detta kan som nämnts ovan bero på att eleverna har mognat i förhållande till sin egen och andras 
kroppar. Vissa av eleverna uttrycker att de tidigare har känt olust inför att visa sig inför andra, 
men att detta har avtagit under senare tid. Att eleverna även i Jönssons studie uttrycker en önskan 
om förändring från traditionell föreningsidrott till förmån för mer lek stärker även det som 
nämnts tidigare. Att eleverna inte är mer precisa i sin beskrivning än att säga att de vill ha mer 
”lek” kan bero på att de helt enkelt inte har förslag på andra aktiviteter. Vi menar att det självklart 
kanske inte går att ta bort den föreningslika idrotten helt ur ämnet, men att dessa inslag kan 
förändras såpass mycket att de inte uppfattas som tävlingslika föreningsidrotter. Att eleverna i 
Jönsson studie även uttrycker att de föreningslika idrotterna ökar oron för att göra bort sig är 
något som inte framkommer speciellt starkt i vår undersökning. Detta tror vi går att finna i 
samma skäl som att omklädningsrumssituationen minskat i betydelse. Eleverna är mer bekväma i 
sig själva, både de och klasskamraterna har mognat och risken att göra bort sig blir mer och mer 
obetydlig ju högre upp i ålder man kommer.  
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5.4 Avslutande tankar 
 
Idrott och hälsa är ett av skolans mest populära ämnen, samtidigt som det även är ett av de mest 
avskydda. Vad detta beror på är svårt att sätta fingret på. Visst skiljer sig ämnet relativt mycket 
jämfört med andra ämnen, visst finns det många fler faktorer som spelar en avgörande roll för 
hur eleverna ska trivas än i andra ämnen. Så att säga att ämnet Idrott och hälsa är ett speciellt 
ämne är ingen underdrift. Kanske måste ämnets företrädare vara bättre rustade att argumentera 
för ämnets plats på schemat än vad lärare i andra ämnen behöver. Kanske ställs det högre krav på 
att en idrottslärare ska klara av att hantera fler situationer och bättre kunna förstå, möta och 
hjälpa elever med saker som inte har med själva undervisningen att göra än vad lärare i andra 
ämnen behöver. Att kunna sätta sig in i varje enskild elevs situation, lyssna och försöka förstå 
denna elevs argument till varför den tycker och känner som den gör tror vi är av största vikt. Att 
trots att vi som valt att arbeta med Idrott och hälsa för att vi tycker det är det bästa som finns, 
kan förstå att det finns de elever som deltar i undervisningen trots att de tycker att just Idrott och 
hälsa är det värsta som finns. 
Som tidigare studier visat kan det vara värdefullt att låta eleverna komma till tals om ämnet. Får 
eleverna ett större inflytande över sin egen situation och sin egen undervisning i ämnet kan detta 
medföra att fler elever deltar i undervisningen. Kan vi genom att förändra ämnets karaktär få fler 
elever att delta i undervisningen så får detta ses som en vinst, inte bara för ämnet utan även för 
den enskilde eleven, läraren, skolan och hela samhället. Givetvis tror vi att det kan vara något av 
en utopi att sätta som målsättning att samtliga elever i skolan ska trivas och delta i samtliga 
ämnen, men den utopin tror vi ändå är något man måste jobba mot. Undervisningen i Idrott och 
hälsa bör alltså förändras. 
 
Hur ska vi då förändra ämnet? Ja, kanske är det så som Karin Redelius skriver att vi måste sätta 
ämnets popularitet på spel, genom att bryta bollspels- och föreningaktivitetsdominansen. Detta 
var något som eleverna i vår undersökning också önskade i stor utsträckning. Vi ser det som en 
nödvändig förändring att ämnet blir ett kunskapsämne, där fokus ligger på förmedlandet av 
kunskaper genom fysisk aktivitet snarare än själva aktiviteten i sig. För att nå de elever som av ett 
eller annat skäl väljer att inte delta i undervisningen måste fokus kanske flyttas från att tillgodose 
endast de redan idrottsintresserade elevernas behov till att riktas mot just de elever som denna 
uppsats belyser. De som inte är med. 
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6. Sammanfattning    
  
Fysisk aktivitet har blivit ett allt mer ovanligt inslag i vardagen hos många människor. Tekniska 
innovationer medför att fysisk aktivitet inte längre finns naturligt i vardagen, detta gäller såväl 
arbetsliv som fritid. Att vara eller inte vara fysiskt aktiv blir således ett aktivt val. Idrott och hälsa i 
skolan syftar bl.a. till att ge eleverna ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Samtidigt som ämnet 
ska vara ”ett ämne för alla” så är det flera av eleverna som mer eller mindre väljer bort 
undervisningen, de väljer att inte delta av en eller annan anledning. Det är dessa elever som får 
komma till tals i detta arbete.  
 
Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen av vad i ämnet Idrott och hälsa som gör att vissa 
elever väljer att inte delta. I arbetet lyfts de skäl fram som elever i gymnasieskolan anger för att 
inte delta i undervisningen, samt hur dessa elever skulle vilja förändra undervisningen så att den 
skulle bli mer tillgänglig för dem. 
 
De frågor som besvaras är: 

• Vilka skäl uttrycker eleverna för att inte delta i idrottsundervisningen? 
• Vilka förändringar anser eleverna måste till för att elevernas deltagande i ämnet ska öka? 

 
I tidigare forskning inom ämnet har mest kraft lagts på att definiera vilka elever som ingår i den 
grupp som har låg närvaro vid idrottsundervisningen. Gruppen elever som ej deltar i 
undervisningen har negativ inställning till fysisk aktivitet, har en negativ syn på sin egen fysiska 
förmåga, har låga betyg i ämnet och är i låg grad aktiva i någon idrottsförening.  
 
Det finns dock viss forskning om elevers skäl till att inte delta, dessa studier gäller främst elever i 
grundskolans senare år. I dessa studier kommer det fram att eleverna inte trivs med 
undervisningen, de tycker att de har för lite att säga till om och upplever situationen i dusch- och 
omklädningsrum som pressande. Studier gjorda på gymnasiet visar att det finns betydande 
skillnader i inställningen till ämnet beroende på social bakgrund. 
 
I denna studie visar det sig att de skäl eleverna framför till sin lärare i låg utsträckning 
överensstämmer med den verkliga anledningen till att de inte deltar. De skäl eleverna framför till 
läraren handlar oftast om att de glömt kläder eller att de av medicinska skäl inte kan delta. En 
anledning till att eleverna väljer att framföra dessa typer av skäl är att de anses som säkra för att 
undslippa undervisningen. Detta framkommer tydligt då eleverna i studien resonerar kring vilka 
skäl som är accepterade av lärarna för att inte delta. De faktiska skälen att inte delta är mer 
varierande och rör sig snarare mot att man ogillar innehållet i verksamheten och av 
bekvämlighetsskäl och vana väljer att inte delta. Det man uttrycker sig ogillande mot i 
verksamheten är framför allt boll- och lagsporter, samt att för stort fokus läggs på 
tävlingsmomentet.  
 
De förändringar eleverna vill se för att bli mer deltagande i ämnet handlar främst om att de vill ha 
ett större inflytande över sin undervisningssituation, de vill ha fler alternativ på aktiviteter och vill 
se att de traditionella föreningsidrotterna får mindre tid i undervisningen.  
 
Att ämnet Idrott och hälsa bör förändras för att kunna nå fler elever blir genom detta arbete än 
mer tydligt. Ämnet är ett av skolans mest populära, samtidigt som vissa elever inte alls känner sig 
hemma i undervisningen. Kanske måste därför ämnets popularitet sättas på spel och fokus bör 
flyttas från att tillgodose de redan aktiva eleverna, med aktiviteter som liknar den traditionella 
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föreningsidrotten, till att försöka nå de elever som anser att denna typ av fysisk aktivitet inte är 
något för dem. 
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Bilagor  

Intervjuguide    
  
Hur upplever du undervisningen i idrott och hälsa? 

Hur kommer det sig att du tycker så? 
Har det alltid varit så? 
Hur ser du på din egen förmåga? 

 
Hur ofta deltar du i undervisningen? 

Är du aktiv då? 
 
Vad är det som avgör deltagandet i undervisningen? 

Bestäms det långt 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? 
 
Finns det andra personer i omgivningen, t ex föräldrar som puffar på? 
 
Är du fysiskt aktiv på fritiden? 

Vilken är skillnaden mellan verksamheten i skolan och på fritiden? 
 
Hur viktig är undervisningen i idrott och hälsa? 

För den egna individen? 
I förhållande till andra ämnen? 
Är deltagande i undervisningen i idrott och hälsa viktig för samhället? 

 
Hur påverkar olika faktorer? 

Förhållandet till läraren? 
Kläder? 
Klasskamrater? 
Klimatet i klassen? 
Lärarens planering och val av aktiviteter? 
Rädsla – att skada sig eller göra bort sig? 
Kunskap om regler? 

 
På vilket sätt påverkar omklädnings- och duschsituationen? 
 
Finns det något som är särskilt bra i undervisningen i idrott och hälsa? 

Vad är det som skiljer detta från annat? 
 
Vilka förändringar skulle du vilja se i ämnet för att ditt deltagande skulle öka? 
 Lektionernas innehåll? 
 Aktiviteter/uppgifter? 
 Dina möjligheter att påverka lektionsinnehållet? 
 Undervisningssituationen, gruppstorlek, nivågrupperat, könsgrupperat? 
 Enskilt ombyte, duschbås? 
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Intervju om synen på ämnet Idrott och hälsa 
 
Du tillfrågas härmed att delta i en undersökning som kommer att ligga till grund för ett 
examensarbete vid Högskolan Dalarna 
 
Denna undersökning handlar om elevers syn på ämnet Idrott och hälsa. Många elever ser ämnet 
som något positivt, men det finns även de elever som inte gillar eller ens deltar i undervisningen. 
Det är dessa elevers synpunkter som kommer att belysas i denna undersökning.  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka varför vissa elever inte deltar i undervisningen i 
ämnet Idrott och hälsa. Vilka skäl anges för att inte delta? Vilka förändringar i undervisningen är 
önskvärda för att deltagandet ska öka? Denna undersökning är viktig för att yrkesverksamma och 
blivande lärare ska kunna utforma sin undervisning på ett sådant sätt att så många elever som 
möjligt känner det meningsfullt att ta del av den. 
 
Det praktiska genomförandet för detta arbete sker med hjälp av enskilda intervjuer. Du som blir 
intervjuad kommer att få svara på ett antal frågor som handlar om ämnet Idrott och hälsa i 
allmänhet, men även varför du som elev anser att idrottsundervisningen inte är anpassad på ett 
sådant sätt att den inte tilltalar dig personligen. Intervjun kommer att fungera som ett samtal 
mellan dig och den person som leder intervjun. Du kommer att vara en av ungefär tio personer 
som intervjuas i denna undersökning. Tidsåtgången för intervjun uppskattas till c:a 30 minuter, 
men kan självklart bli både längre och kortare.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att du som person kommer att 
avpersonifieras. Varken ditt, skolans eller ortens namn kommer att publiceras. Eftersom endast 
runt tio personer kommer att intervjuas kan 100 procentig anonymitet inte garanteras. Dina svar 
kommer dock att behandlas med respekt och inga svar kommer att föras vidare till 
lärare/skolledare, dessa kommer dock precis som du att kunna ta del av det färdiga arbetet. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, som 
kommer att publiceras i Högskolans databas DALEA. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Falun 3/11 2008 
 
Olov Tallqvist    Niclas Bentzer 
h04olota@du.se    h04nicbe@du.se 
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