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Abstract 
 
Syftet med arbetet har varit att undersöka vad det är som kan göra att några 
gymnasieelever har hög frånvaro i Idrott & Hälsa A i gymnasieskolan. Genom 
semistrukturerade intervjuer på nio gymnasieelever samlades data in genom 
bandade intervjuer. De genomfördes på elevernas fria tid i skolan. 
 

Resultatet av undersökningen pekar på att frånvaron till stor del beror på omotivation 
och där de yttre omständigheterna har en betydande inverkan. De yttre 
omständigheterna är kompisar, klasskamrater, syskon, kusiner och betygsystemet. 
Eleverna tycker att ämnet är mindre viktigt än andra. Trots det anser de att det är 
bland de roligare ämnena i skolan. Resultaten pekar även på ett samband i form av 
att de elever som har hög frånvaro från idrottsundervisningen också är oregelbundet 
fysiskt aktiva på fritiden 
 
 
 
 
Ämnesord: Idrott & Hälsa, gymnasieskola, motivation, attityder, fysisk aktivitet, 
frånvaro 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi är två studenter som i skrivandets stund är inne på den åttonde terminen på Högskolan i 

Kristianstad. Båda har som mål att bli lärare på gymnasiet och siktar på att ha Idrott och Hälsa 

som första ämne. Av våra erfarenheter på olika praktikplatser och den delen av utbildningen 

vi har med oss från Högskolan, har vi tydligt kunnat märka det ansvar som läraren har i sin 

roll som pedagog.  

 

Att kunna bemöta alla elever utifrån deras utgångspunkt i livet skall för en lärare vara en 

självklarhet. Samtidigt som det är en intressant aspekt av arbetet så är det också en krävande 

uppgift då ungdomskulturen styrs av många olika faktorer. Fritidsaktiviteterna som erbjuds 

ungdomarna idag har aldrig varit fler. Det är allt från att delta i någon föreningsidrott till 

Internet – och dataspelens värld. Detta medför att det idag finns grupper av ungdomar som 

ägnar sig åt skilda aktiviteter på fritiden och som kan tyckas ha väldigt lite gemensamt med 

varandra. Spontantidrotten bland ungdomar är idag inte lika utbredd som den var för några 

decennier sedan (Westerståhl et al. 2003). Erfarenheterna elever samlar på fritiden följer 

sedan med i undervisningen, särskilt om erfarenheterna består av stillasittande. Hälsan kan 

komma att äventyras då eleven inte finner något intresse i idrottsundervisningen eller något 

intresse till att vara fysiskt aktiv på fritiden. För att tydligt förstå vad fysisk aktivitet innebär 

kommer följande definition att användas i arbetet: 

 
Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Denna 
definition omfattar all medveten och planerad typ av muskelaktivitet, t.ex. städning, 
trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, hobbyverksamheter t.ex. golf, svampplockning, 
motion och träning. Även omedvetna automatiserade rörelser av olika typ kan räknas till 
denna del. (Ekblom & Nilsson, 2001; 24)  
 

För att motarbeta stillasittandet bland ungdomarna har debatten kring att öka ämnet idrott och 

hälsas undervisningstid varit intensiv. Man vill att elever som inte är fysiskt aktiva under sin 

fritid ska kunna kompensera det genom fler tillfällen inom ramen för skolans aktivitet. 

Gymnasieskolans kursplan för ämnet Idrott och Hälsa säger bl.a.:  

 
Gymnasieskolans utbildning i idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, 
psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 
hälsan. Ämnet syftar även till att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och erfarenheter 
att de kan välja och delta i lämpliga fysiska aktiviteter för fritiden (Skolverket 2003; 5). 
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Syftet med undervisningen i Idrott och Hälsa är att eleven utvecklar sin hälsa under skoltiden 

samt att eleven kan ta ett eget ansvar för hälsan även på fritiden. Den strävar efter att eleven 

utvecklar en positiv självbild och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet 

(Skolverket 2003).  

 

För att kunna följa kursplanen kan läraren enbart hjälpa elever som närvarar i undervisningen. 

Men hur gör kursplanen sig gällande då elever har hög frånvaro från idrottsundervisningen? 

Om eleverna väljer att inte närvara på idrottsundervisningen kan målen i kursplanen inte 

uppnås och det man vill att eleven ska utveckla blir för idrottsläraren mycket svårt att ta hand 

om. Emellertid visar undersökningar av Redelius (2004) och Eriksson et al (2003) att de flesta 

elever är positiva till ämnet Idrott & Hälsa. Men det finns även elever som är negativt 

inställda till ämnet. Redelius (2004) definierar en negativt inställd elev enligt följande: 

 
Jag skulle vilja slippa vara med, jag tycker idrotten borde vara frivillig, jag tycker det är 
mindre viktigt än andra ämnen, jag skulle vilja ha mindre tid av ämnet, jag har hög frånvaro 
från ämnet, jag tycker illa om att byta om eller duscha (Redelius, 2004; 165). 
 

Den ovan nämnda definitionen kommer vi att använda oss av i den fortsatta undersökningen.  

Med bakgrund mot kursplanen och definitionen av en negativ inställd elev vill vi med denna 

studie visa vad som ligger bakom den höga frånvaron hos vissa elever. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad det är för faktor/faktorer som kan göra att elever har 

hög frånvaro i Idrott och Hälsa A i gymnasieskolan.  
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2 Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången berörs inledningsvis några allmänna motivationsteorier som är 

kopplade till idrott. Därefter fokuseras det på motivationsteorier ur ett kognitivt synsätt som är 

kopplade till människans egna tolkningar och hur de påverkar våra tankar och handlingar. 

Även dessa teorier är kopplade till idrott. I den senare delen av litteraturgenomgången 

presenteras teorier och undersökningar som sätter människan i ett socialt sammanhang.  

2.1 Teorier om motivation  

Ett av de allra viktigaste begreppen inom undervisning är motivation. Forskning har visat att 

motivation är relaterat till nyfikenhet, envishet, inlärning och prestation (Vallerand et al. 

1992). 

 

Grundläggande i diskussionen kring motivation är att inse hur viktigt det är i all mänsklig 

verksamhet. Det går inte att förneka motivationens roll i en handling. Att sedan gå vidare och 

försöka förklara vad motivation innebär har diskuterats ivrigt. Inom psykologin menar man att 

motivation har något att göra med det inre tillståndet hos en person. Tillståndet representeras 

av behov, drivkraft och psykisk energi. Slutsatser för att avgöra motivation i olika lägen görs 

då man observerar olika beteendemönster, som uppträder i en mängd olika aktiviteter. När 

man observerar ställer man sig bl.a. frågan: Vad ser vi som leder oss till att avgöra om en 

person är motiverad? (Maehr & Braskamp 1986).  

 

Biddle & Mutrie (2001) tar upp en ofta förkommande definition av motivation som menar att 

en handling representeras av riktning och intensitet. Med riktning refererar man till vad en 

person söker, närmar sig eller känner sig attraherad till. Intensitet representerar 

ansträngningen man lägger vid en situation (Biddle & Mutrie 2001). Maehr & Braskamp 

(1986) presenterar en mer detaljerad definition. De använder sig av riktning, uthållighet, 

bestående motivation, intensitet och prestation (Maehr & Braskamp 1986). Nedan presenteras 

kort deras fem delar. 

 

En första antydan av motivation visas då man har gjort ett val bland många andra 

valmöjligheter. Valet presenterar en riktning där en person föredrar att göra en uppgift men 

inte en annan. Man kan dra slutsatsen att personen är å ena sidan motiverad, å andra sidan är 

den inte motiverad (Maehr & Braskamp 1986). I samband med motion finns det 
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grundläggande valet mellan att motionera eller inte, likväl som valet av motionsart på fritiden. 

I detta fall måste två viktiga aspekter nämnas. Först måste man fråga sig i hur stor 

utsträckning är den valda aktiviteten självvald? Någon blir kanske tvungen att gå eller cykla 

p.g.a. att några andra möjligheter inte finns. Olika psykologiska processer blir här 

framträdande. Valet är även viktigt då man följer en strukturerad variation av 

motionsmöjligheter, då det är centrerat till ett ställe. För det andra måste man bestämma hur 

resultatet blir då det finns olika alternativ. Någon kanske inte förkastar motion på ett medvetet 

sätt, man väljer en aktivitet som prioriteras högre. Noterbart är att vi varje dag utsätts för att 

medvetet göra val som ”ska jag ta trapporna eller hissen? Ska jag gå eller köra bil? o s v ” 

(Biddle & Mutrie 2001). 

 

Uthållighet är den andra faktorn som bidrar till ett beteendemönster. När en person lägger all 

sin koncentration på en och samma uppgift för en kortare eller längre tid, kan observatörer 

avgöra framtoningen av en högre eller lägre grad av motivation (Maehr & Braskamp 1986).  

 

Bestående motivation visas då personer kommer tillbaka till en uppgift efter ett uppehåll. 

Maehr & Braskamp (1986) menar att då personen i fråga tycker att uppgiften är ofullständig, 

kan personen inte lämna den som den är. Szabo (2000 refererat i Biddle & Mutrie N. 2001) 

och Veale (1987 refererat i Biddle & Mutrie N. 2001) tar upp i sammanhanget ett fenomen 

där idrottsutövaren är beroende av motion. Det visas tydligt då personen rapporterar en positiv 

känsla i samband med fysisk aktivitet och en negativ känsla då personen inte varit fysiskt 

aktiv på flera dagar (Biddle & Mutrie 2001).  

 

Förhållningssättet till vilken intensitet man befinner sig i en aktivitet, är den fjärde faktorn 

som bidrar till ett beteendemönster. Med intensitet menar man energin som används för en 

uppgift. Det är samtidigt en komplex del av beteendemönstret som här undersöks. Den är 

svårare att undersöka än de tre föregående faktorerna. Fysiologiska faktorer spelar här en 

viktigare roll än i de föregående faktorerna (Maehr & Braskamp 1986).  

 

Den femte faktorn av motivation är prestation. Mätning av prestation är inte en klar del av 

motivation. Det är snarare en produkt av färdighet, och en kombination av de andra redan 

nämnda faktorerna (Maehr & Braskamp 1986).    
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2.2 Teorier om motivation – enligt ett kognitivt synsätt 

Enligt Roberts (1992) är de kognitiva teorierna dominerande i studierna kring motivation. Till 

skillnad från de allmänna teorierna om motivation menar dessa att människan är aktiv och har 

en förmåga att ta egna initiativ genom subjektiva tolkningar. Huvuduppgiften för det 

kognitiva perspektivet är att studera den väg vilken kunskapen når oss, representeras och 

används. Det handlar om att få en förståelse för hur tankar påverkar beteende, hur tankar styr 

våra handlingar (Roberts 1992).   

 

I det kognitiva förhållningssättet av motivation ingår även behovet efter att känna kompetens, 

som är grunden i den mänskliga naturen (Biddle & Chatzisarantis 1999).  

 

För att förstå det mänskliga beteendet diskuterar Deci & Ryan (1985) motivation utifrån ”sann 

inre motivation”, ”yttre motivation” och för att fullt ut kunna förstå beteende har man ett 

tredje begrepp "omotivation" (rak översättning av engelskans amotivation). Generellt 

refereras ”sann inre motivation” till att göra en aktivitet för aktivitetens skull och den glädje 

och tillfredsställelsen som deltagandet i aktiviteten ger, d.v.s. elever som går till en lektion för 

att erfara spänningen och nöjet med att lära sig mer om olika ämnen, utan yttre press eller 

belöning. För att detta ska kunna ske krävs det att eleven känner autonomi, kompetens och 

samhörighet inför uppgiften. Autonomi handlar om det egna valet av handling t.ex. eleven går 

till lektionen utan tvång från läraren eller föräldrarna. Detta påverkar i sin tur elevens känsla 

av kontroll och säkerhet (kompetens) över händelser och skeenden. Samhörighet kopplas till 

strävan efter att relatera till samt att hjälpa andra med relationen till sig själva dvs. att känna 

belåtenhet och inblandning av det sociala sammanhanget. Beteende som är ett resultat av 

”yttre motivation” inträffar då en aktivitet påverkas positivt med någon form av belöning t.ex. 

medalj. Beteendet påverkas negativt då eleven upplever aktiviteten som ett tvång. Individer 

som är "omotiverade" kan inte uppfatta resultatet av deras handlingar. Det är då de har en 

känsla av att inte kunna kontrollera situationer och samtidigt en känsla av inkompetens (Deci 

& Ryan 1985).  

2.2.1 Undersökningar om motivation enligt det kognitiva synsättet 

Harter (1978) utvecklade forskningen kring kompetens och motivation. Uppfattningen kring 

den egna kompetensen kopplades till motivation och känslan av kontroll, dvs. där individer 

motiveras i sådana situationer då kompetensen i färdigheten kan demonstreras. Hög uppnådd 

kompetens motiverar sannolikt till ett fortsatt deltagande i aktiviteten. Försök som kan 
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kontrolleras är associerade till positiva känslor och låg nivå av ångest (Harter 1978). 

  

Papaioannou (1997) presenterar resultat som är kopplade till motivation och uppnådd 

kompetens. Man studerade grekiska elever i idrottsundervisningen i skolan, där både pojkar 

och flickor var representerade. Eleverna i den ena försöksgruppen var 13 år gamla och 16 år i 

den andra. I studiegruppen ingick det elever som deltar i organiserad idrott på fritiden och 

elever som inte deltog i någon organiserad idrott på fritiden men är aktiva med 

rekreationsinriktade, motionsinriktade, fysiska aktiviteter. Den tredje gruppen elever bestod 

av sådana som inte alls var fysiskt aktiva. Resultatet pekar bl.a. på att elever som är inaktiva 

på fritiden visar sämre resultat när det gäller uppfattning av fysisk kompetens än de som deltar 

i någon form av fysisk aktivitet på fritiden. Ett annat resultat visar även att elever som var 

inaktiva på fritiden hade minst intresse i lektionen och uppfattade lektionen som inte givande 

(Papaioannou 1997).  

 

Ntoumanis (2001) har i en undersökning bland 424 elever mellan 14 och 16 år visat att sociala 

faktorer som samarbete och val, tillsammans med psykologiska faktorer som att känna 

samhörighet, kompetens, autonomi och känslan av förbättring, är konsekvenser som är starkt 

kopplade till motivation. Det betyder att många av eleverna deltar i idrott för att de har ett 

behov av att känna samhörighet, att de behöver relatera till och att bli kompisar med andra 

människor samt för att de vill känna sig accepterade i en social miljö. Detta är viktigt då det 

kan effektivisera interaktionen med de andra. Idrottsundervisningen erbjuder här en ypperlig 

chans för studenter att interagera med andra lagkompisar eller motståndare, till att lära sig nya 

färdigheter tillsammans och sträva efter individuella - eller lag – prestationer. Ett annat 

resultat har även kunnat visa att flickors svar i samband med ”sann inre motivation” är starkt 

relaterat till samhörigheten med gruppen. Pojkars svar angående sann inre motivation visade 

sig inte vara lika beroende av samhörigheten. Detta bekräftar det som Smith (1998 refererat i 

Ntoumanis 2001) antytt angående flickors uppskattning av intimitet och ackommodation. Ett 

annat resultat har kunnat visa att intentioner till att fortsätta vara fysiskt aktiv efter skolåren 

endast har kunnats representeras av elever med en sann inre motivation i fysisk aktivitet 

(Ntoumanis 2001). 
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2.3 Undersökningar om motivation till deltagande i idrottsaktiviteter på 

fritiden 

Undersökningar om barns motiv till deltagande i fysiska aktiviteter på fritiden tenderar till att 

endast fokusera på tävlingsinriktade sporter. Det är förvisso inte märkligt då det har visat sig 

att barns deltagande i hälsoinriktade aktiviteter är mindre troligt, åtminstone fram till mitten 

eller sena delen av tonåren. Detta understryker vikten av att förstå barns motiv till deltagande 

eller inte deltagande i hälsoinriktade aktiviteter eller valet av transportmedel som inte är 

motoriserade (Biddle & Mutrie 2001).   

 

I en finsk undersökning av Telama & Silvennoinen (1979 refererat i Biddle & Mutrie 2001) 

deltog 3000 11-19 åringar. Man har kunnat visa klara förändringar i motivationen för fysisk 

aktivitet på fritiden som funktion av ålder. Yngre pojkar och pojkar i tidiga tonåren visade ett 

större intresse i att bli framgångsrika i tävlingssammanhang, medan få pojkar i den senare 

delen av tonåren nämnde denna faktor för fysisk aktivitet. Trenden var ändrad till motiv 

förknippade med avslappning och rekreation. Detta är viktigt att tänka på då man måste kunna 

skilja mellan idrott och fysisk aktivitet. Motivet för en vältränad kropp var starkast bland dem 

som oftast deltog i idrottsklubbar. Motivet för att ha en vältränad kropp var oviktigt bland 18-

19 åringar eller hos dem som var idrottsligt inaktiva.  Undersökningen visade även att 

motiven till att inte delta i någon aktivitet var förknippat med känslan av inkompetens i 

aktiviteten. Den känslan kopplas sedan till att elever skäms extra mycket då det kan vara 

associerat till fysiken under puberteten. Bidragande kan även vara ett yttre tvång av t.ex. 

kompisar av det motsatta könet eller ett lågt stöd från andra. Negativa erfarenheter av 

idrottsundervisningen med känslor av leda där inga valmöjligheter finns, kan också vara 

motiv för att inte delta i någon aktivitet på fritiden (Biddle & Mutrie 2001).      

2.4 Teorier om sambandet mellan attityder och beteende 

Biddle & Chatzisarantis (1999) menar att handlingar i vanliga fall bestäms av processer som 

är kopplade till attityder. De anser också att attityder handlar om åsikter och känslor som är 

relaterade till ett objekt, begrepp eller uppträdande. De är en föreställning eller en hypotetisk 

konstruktion som inte är behöver vara synlig, även om man kan dra en slutsats genom att 

observera. Personliga erfarenheter och kommunikation är en typ av utvärdering som är knutet 

till att tycka om något eller att inte tycka om något. Genom dessa processer skapas tron på 

något som sedan lagras i minnet. Dessa processer är kognitiva delar av attityd. De involverar 
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kunskapen och tron på något. I detta fall refereras något i relation till något annat (Biddle & 

Chatzisarantis 1999).  

 

Andra faktorer är också inblandade i den situationen då vi skapar oss en attityd. Värderingar, 

tron, känsla av kontroll och intentioner leder till en samverkan mellan attityd och beteende. 

Barn upplever fysisk aktivitet i olika sociala sammanhang och skapar därmed olika 

uppfattningar vid olika erfarenheter. Till ett speciellt sammanhang är den starkaste känslan 

bestämmande som följd av ett hierarkiskt system. De känslorna varierar mellan att tycka 

om/inte tycka om, ha roligt/inte ha roligt, användbart/inte användbart (Biddle & 

Chatzisarantis 1999). 

2.5 Teorier om att skapa ett klimat som leder till motivation och inlärning 

Papaioannou & Goudas (1999) menar att idrottsläraren bör skapa ett klimat som är 

uppgiftsorienterat. Eleven ska känna att uppgiften är meningsfull och ska även kunna 

identifiera sig med den. Inför varje lektion bör man som lärare lista upp en variation av 

uppgifter. Två av dem bör vara lätta och tre eller fyra ska kunna leda till entusiasm. Genom 

kommunikation mellan lärare och elev menar Papaioannou & Goudas att elevens prestation 

snabbt ska kunna utvärderas utifrån ett givet personligt mål. Det ska vara så pass utmanande 

så att eleven känner positiva förväntningar inför det uppsatta målet. Här ska läraren hjälpa 

eleven med att sätta upp målet och hur man utvärderar sig själv. Elever bör aktivt vara med 

och bestämma (men det ska överensstämma med deras uppsatta mål) och samtidigt få 

möjligheter till ett urval av sporter där målsättningen är ungefär densamma. Man ska som 

idrottslärare utforma uppgifter som kräver samarbetsförmåga av elever där de i efterhand 

märker att människor är olika när det gäller fysisk kompetens (Papaioannou & Goudas 1999).  

 

För att hjälpa eleven ytterligare bör läraren ge eleven feedback men inte sådan som anspelar 

på elevens ego, utan sådan som är relaterad till det som eleven presterat i den givna uppgiften. 

Att ge positiv feedback som är relaterad till elevens ego kan man göra vid mer undanskymda 

tillfällen för att eleven inte ska jämföra sin prestation med andras. Viktigt att nämna är 

betydelsen av att kunna misslyckas, som är en del av en lärandesituation. Feedbacken ska 

även kunna utmana till nya mål (Papaioannou & Goudas 1999).  

 

Lärandesituationen som en del i ett kommunikativt sammanhang utreds vidare av Säljö 

(2000).  Han anser att vi lär oss i ett kommunikativt sammanhang med kompisar, familj, olika 
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föreningar och på arbetsplatser. Med andra ord sker lärande i interaktionen människor 

emellan. Lärandesituationen behöver därför inte enbart vara kopplad till skolmiljön. Säljö 

menar vidare att lärande måste ses som en del av en större och övergripande fråga om hur 

kunskaper återspeglas i ett samhälle mer generellt. Resonemanget är tydligt förankrat i en 

sociokulturell tanketradition. Definitionen i sammanhanget är enligt Säljö: 
 

Individen handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad 
man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller möjligt i en 
viss verksamhet (Säljö R. 2000: 128). 

 

2.6 Teorier om idrottande i ett socialt sammanhang 

För att förstå hur människan påverkas av omgivningen har Bourdieu (1984) undersökt de 

omständigheter under vilka vi lever. Han menar att vi lever i en värld full av meningsbärande 

strukturer. Vi föds in i en värld av makt- och statusförhållanden där även kultur, normer och 

symboler strukturerar tillvaron. Genom att vi vistas i bestämda sociala miljöer formas vi och 

handlar i den sociala världen. Våra tanke- och handlingsmönster, där vi utvecklar smaker, 

erfarenheter och livsstilar, blir här påverkade. Vårt handlande och tänkande är en produkt av 

förvärvade erfarenheter från vår barndom. En rot eller ett system till vårt handlande kallar 

Bourdieu Habitus. Det definieras som en process som dels framkallar erfarenheter och dels 

smaken, d.v.s., att särskilja och värdera (klassificera) dessa erfarenheter. Våran livsstil är en 

produkt av Habitus, som uppstår i en ömsesidig relation mellan erfarenheter vi gör och vår 

smak (Bourdieu 1984).   

 

Smak är även ett verktyg som kategoriserar människors förhållningssätt till t.ex. mat, klädstil, 

litteratur, konst eller sport. Detta gör att individer förenas med varandra och att andra skiljs ut. 

Med andra ord är det till för att skapa distinktioner. Distinktionsinstrumentet gör att vi gör 

medvetna val som passar in i den sociala tillhörigheten, det betyder att aktiviteter är socialt 

bestämda. Detta kan leda till en klassrasism med en motställning mellan lyxens smak och 

nödvändighetens smak. Den förstnämnda varianten av smak kan även kallas frihetens smak, 

då det skapar friheter och lättnader åt dem med ett garanterat kapitalinnehav, medan 

nödvändighetens smak kräver en anpassning. Konsumtionen av mat visar i stora drag 

skillnader i inkomst. På så sätt kan man härleda nödvändighetens smak till mer ekonomiska 

kategoriserade matvanor (Bourdieu 1984).  
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Smak som ett distinktionsinstrument blir för lärare och andra personer som arbetar med 

ungdomar viktigt att förstå. Det visar vad som är viktigt för ungdomar och vad som omger 

dem i livet utanför skolan. I idrottssammanhang bildas grupper av ungdomar där gemensam 

nämnare är typen av idrott som utövas, och som i sin tur kan bidra till konsekvenser för 

idrottsundervisningen. För den elev som för tillfället befinner sig i ett stadium av att hitta det 

rätta tillslaget till bollen (i fotboll eller någon racketsport) är idrottsundervisningen i skolan 

just under denna period lägre prioriterad. Idrotten och hela livsstilen omkring den kan vara av 

djupare innebörd än så. Den kan vara kopplad till elevens identitet och dennes 

identitetssökande (Bäckström 2002). 

 

Larsson (2002) menar i sammanhanget att det som marknaden erbjuder är i detta fall styrande. 

Som individ erhåller man ett visst värde, kompetens och en identitet på ungdomsmarknaden, 

då man bekänner sig till en viss fritidsaktivitet eller stil. Det är alltså förhållandet mellan 

utbudet och efterfrågan på aktiviteter (och vanor) på marknaden som i hög grad påverkar 

livsstilar (Larsson 2002).  

2.6.1 Undersökning om ungdomars fritid    

En enkätundersökning har utförts bland ca 1600 16-åringar (Larsson 2002). De skulle svara 

på frågor främst kring fritidsaktiviteter, föreningsliv och fysisk aktivitet. 

Undersökningsgruppen är från fyra särskilt utvalda geografiska områden, Bengtsfors och 

Årjäng, Luleå, Stockholms innerstad samt Stockholms södra förorter. Denna indelning har 

skett p.g.a. att elevernas livsmiljö skiljer sig på olika sätt. Dessa områden har valts ut främst 

med tanke på att de representerar skogsbygd, medelstor stad, storstad samt förort. De 

representerar även olika samhälleliga socialgrupper där ungdomar i Stockholms innerstad och 

i Luleå har föräldrar som tillhör högre socialgrupper. Ungdomar som är födda i ett annat land 

än Sverige eller som har föräldrar födda utomlands finns i Stockholm syd. I detta 

sammanhang talar man om socioekonomisk och etnisk sammansättning. Resultaten från 

undersökningen visade bl.a. en skillnad mellan flickors och pojkars medlemskap i en 

idrottsförening. Att träna i en organiserad form utanför idrottsföreningarna med en vuxen som 

ledare eller med kompisar som inte har med någon förening att göra, är generellt sett mer 

populärt bland flickor i samtliga områden. Att bedriva idrott på egen hand utanför förening, 

t.ex. joggning, är generellt mycket vanligt förekommande i alla undersökta områdena och där 

skillnaden mellan könen är knapp med skillnad från flickorna i Bengtsfors/Årjäng där nästan 

8 av tio flickor idrottar på egen hand (Larsson 2002). 
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Det tydligaste resultatet av undersökningen är att flickor i högre grad än pojkar idrottar 

utanför idrottsföreningar. Larsson tar upp i detta sammanhang två väl synliga skillnader i 

dagens samhälle. Idrotten domineras av flick-/kvinnoidrott och pojk-/mansidrott, inom dessa 

kategorier finns det ett tävlingsmoment. De flickdominerade idrotterna är ridning, dans, 

aerobics, simning, och workout. Hos pojkarna är det lagidrotter som ishockey som dominerar. 

Vad är det som gör att killar i högre grad väljer att idrotta i lag? Kan det vara så att flickor 

som väljer att idrotta i lag, på samma gång träder in i en värld som är uppbyggd av män med 

typiska manliga värden? Per Nilsson (1993 refererat i Larsson 2002) har undersökt det 

manliga värdesystemet bland fyra allsvenska fotbollslag. Han menar att fotbollen förmedlar 

typiska manliga värden som mod, disciplin, lojalitet, initiativförmåga, viljestyrka och 

kroppslig hårdhet. Om flickor söker sig till andra värden än pojkar av idrotten så uppstår det 

konflikter. Flickor är generellt mer relationsinriktade än pojkar och söker sig därmed till att 

uppleva en social gemenskap. Pojkar är i högre grad tävlingsinriktade. Observationer visar på 

att flickor möts av en liten förståelse av föreningsidrotten, då denna är präglad av prestationer 

och resultat. Detta tydliga genussystem pekar klart på varför flickor väljer att dra sig undan 

från lagidrotter. Att motionsidrotta blir då ett alternativ till att idrotta på sina villkor samt att 

komma undan de typiska manliga förtecknen (Larsson 2002). 

 

Förutom en könsindelning mellan pojkars och flickors fritid så finns det även en indelning 

mellan medelklassens fritid och fritiden för ungdomar med föräldrar i den högre 

socialgruppen. Resultatet återspeglas i den tidigare nämnda diskussionen av Bourdieu kring 

lyxens (frihetens) smak och nödvändighetens smak.  Detta får till följd att eleverna som ska 

undervisas i skolan har olika erfarenheter och har sin individuella förmåga som är starkt 

knuten till fritidssysselsättningen. Viktigt i detta sammanhang är ungdomars förhållningssätt 

till utbudet. Det i sin tur påverkas av deras ekonomiska, kulturella och sociala anknytning. 

Larsson talar om en fritidsarena där ungdomarna befinner sig i ständigt identitetsskapande 

processer där de får möjlighet till att pröva på upplevelser, utveckla sin personlighet och 

forma stilar. Man talar om olika fritidsstilar och olika fritidskulturer. Särskilt inom 

populärkulturen och inom media utvecklas nya stilar och genrer som kräver ett visst 

förhållningssätt. Inom idrotten har på senare år uppstått nya sporter såsom inlines, snowboard, 

wakeboard, och beachvolley. Kopplat till vissa av de nya sporterna verkar vara en vidare 

livsstil med tillhörande klädmode och musikstil (Larsson 2002).  
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2.6.2 Undersökningar om den fysiska miljöns inverkan  

Faskunger (2004) har kunnat bevisa att estetisk tilltalande miljö, med träd längs 

promenadstigar stimulerade till fysisk aktivitet mer än vad öppna parkytor gjorde. Även 

årstider har visas kunna spela roll. Sjöström et al. (2002) har presenterat en studie där barn i 9-

10 årsåldern och ungdomar i 15-16 årsåldern var utrustade med rörelsemätare. Resultatet 

pekade på att aktivitetsnivån sjönk med 30-40 % under vintermånaderna jämfört med våren 

och sommaren. 

2.6.3 Undersökning om förändringar i ungdomars fysiska aktivitet på fritiden 

Westerståhl et al. (2003) har undersökt hur den fysiska aktiviteten, styrkan och konditionen 

förändrats genom årtiondena bland 16–åringar i Sverige. Studien visar även hur sociala 

förändringar och livsstilsförändringar har inverkat på studiegruppen. Studien utfördes 1974 

och 1995 av samma forskargrupp och representerar olika klimatzoner samt storstad respektive 

landsbygd. 

 

1995 svarade fler ungdomar ”ja” på frågan om de ”idrottade på sin fritid” jämfört med 1974. 

Eventuellt var ungdomarna mer spontant aktiva 1974, dvs. aktiva med sådant som de inte 

klassade som ”idrotter” (t.ex. cykling, fotboll med kompisar, simning och längdskidåkning) 

och därför inte fångades in i undersökningen. Denna slutsats drogs då det visade sig att BMI 

och kroppsvikt var högre 1995 än 1974. En större andel ungdomar var överviktiga (BMI >25) 

1995 (8 %) jämfört med 1974 (3 %) (Westerståhl et al. 2003). 

 

En jämförelse mellan dem som var aktiva respektive inaktiva på fritiden, visar att de inaktiva 

kände sig mindre belåtna med sina idrottsprestationer och mer ångestfyllda gentemot ämnet 

Idrott & Hälsa, både 1974 och 1995 (Westerståhl et al. 2003). 

 

Studien visade på att ungdomar på praktiska, yrkesförberedande gymnasieprogram var mindre 

fysiskt aktiva än ungdomar på teoretiska, studieförberedande program. Särskilt inaktiva var 

flickorna på de praktiska programmen. Skillnaden i fysisk aktivitetsnivå mellan ungdomar på 

praktiska och teoretiska program förklarades med att ungdomar på praktiska program tillhörde 

en lägre socialgrupp. Dessa ungdomar upplevde ett lägre stöd från föräldrarna för att vara 

fysiskt aktiva och de upplevde även att deras hälsa var sämre, jämfört med ungdomarna på 

teoretiska program (Westerståhl et al. 2003). 
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Ett annat resultat som framkommer av studien är att aktiviteter som styrketräning, aerobics, 

kampsort, innebandy och utförsåkning ökat i popularitet 1995 jämfört med 1974. Samtidigt 

var intresset för de traditionella lagidrotterna som fotboll, ishockey, och handboll lägre 1995 

än 1974. Ur ett hälsoperspektiv är detta intressant då de ”nya” aktiviteterna kan utövas i 

vuxen ålder eftersom de ofta utövas i ensamhet eller i par och/eller där utövaren kan välja mer 

fritt kan välja tidpunkt och regelbundenhet för sitt utövande och därmed inte blir beroende av 

ett lag och särskilda träningstider (Westerståhl et al. 2003).  
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3. Problemprecisering 

Här presenteras frågeställningar som har vuxit fram under vår läsning och som ska hjälpa oss 

att nå vårt syfte. En huvudfråga som genomsyrar undersökningen är: Vad är det som kan göra 

att elever väljer att inte delta i idrottsundervisningen? Till denna fråga har tre andra frågor 

formulerats: 

• Vad har elever med hög frånvaro för attityder till ämnet Idrott och Hälsa i skolan och 

till fysisk aktivitet i allmänhet? 

• Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och undervisning i Idrott och 

Hälsa i skolan? 

• Vilken betydelse har den sociala omgivningen för fysisk aktivitet? 
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4. Empirisk del 

4.1 Metod 

För att få svar på problempreciseringen utfördes en kvalitativ undersökning i form av 

semistrukturerade intervjuer. Undersökningsmetoden valdes för att få en djup inblick i vad 

eleverna hade för tankar och funderingar. Denna undersökningsmetod skulle även ge 

möjligheter till att ställa frågor som växte fram under intervjusituationen. Enligt Patel & 

Tebelius (1987) bygger den kvalitativa forskningen på: ”[…] förutsättningen att vi genom 

språket kan ta del av varandras inre världar” (s. 45). 

 

En intervjuguide utarbetades med några övergripande frågor men också med några följdfrågor 

för att kunna föra samtalet framåt (se bilaga 1). Patel & Davidson (2003) menar: 

 
För att lyckas med den kvalitativa intervjun bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att i 
samtalet bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerande 
fenomenet (s 78). 
 

Intervjufrågorna delade vi in i olika teman för att få en bättre struktur på intervjun. Vi valde 

att en av oss var den ledande intervjuaren under intervjuerna för att få så lika intervjuer som 

möjligt. Den andre fick ansvaret för att vi fick svar på alla frågor samt att ställa följdfrågor 

som dök upp under intervjun. 

 
Själva intervjuformuläret som används i en kvalitativ intervju kan utformas med öppna 
frågor eller teman. Det är upp till intervjuaren att knyta an till dessa under intervjun så att 
samtalet underlättas samtidigt som studiens frågor blir belysta. (Patel & Davidson, 
2003:80) 
 

Intervjuerna spelades in på band och utfördes individuellt, det vill säga att respondenten var 

ensam med oss som intervjuare för att inte påverkas av någon annan. Intervjuerna spelades in 

på band för att vi ansåg att det var smidigast och det bästa för att få flyt i intervjun trots att det 

finns en viss risk med ljudinspelning. Risken kan vara att ljudinspelningen hämmar den 

intervjuade i sina svar. Efter utförda intervjuer gjordes en transkribering, d.v.s. en överföring 

från tal till skrift. Överföringen till skrift var grundlig. Varje ord som sades under intervjun 

skrevs ner. Betoningar eller gestikuleringar knutna till orden skrevs dock inte ner.  
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4.2 Urval 

Intervjuerna gjordes på två gymnasieskolor. Våra praktikperioder har bl.a. varit förlagda på 

dessa två skolor. Skolorna ligger i en medelstor stad i Skåne. Skolorna är två av flera 

gymnasieskolor i staden och har både teoretiskt och praktiskt inriktade program.  

 

Urvalet av elever var i hög grad strategiskt och gjordes i samröre med de på skolan befintliga 

idrottslärarna. Idrottslärarna fick i uppdrag att med hög frånvaro som kriterium föreslå elever 

lämpliga för vår undersökning. Vi använde hög frånvaro som kriterium för att det är en del av 

Redleius’ (2004) definition av en negativt inställd elev. Efter att läraren föreslagit respektive 

elev tog vi kontakt med eleven och berättade lite kort om vad intervjun gick ut på samt 

frågade om de kunde tänka sig att ställa upp. Tillsammans med eleven bestämdes en tidpunkt 

på deras rast så att intervjun inte skulle inverka på deras lektioner. Innan påbörjad intervju 

förklarades för eleven att intervjun är frivillig och att de inte behöver svara på frågor som 

uppfattas stötande eller på annat sätt obehagliga. Eleverna fick skriva på ett dokument som 

bl.a. tillät oss spela in samtalet (se bilaga 2). Intervjuerna pågick i genomsnitt i 50 minuter. De 

intervjuade eleverna var: 

Elev 1 – Flicka i årskurs 2 på ett teoretiskt program. 

Elev 2 – Pojke i årskurs 1 på ett teoretiskt program med praktisk inriktning. 

Elev 3 – Flicka i årskurs 1 på ett praktiskt program. 

Elev 4 – Pojke i årskurs 2 på ett praktiskt program. Han har tidigare påbörjat ett teoretiskt 

program som han lämnade efter två månader. 

Elev 5 – Pojke i årskurs 2 på ett praktiskt program.  

Elev 6 – Flicka i årskurs 3 på ett praktiskt program. Hon läser Idrott och Hälsa A för att 

komplettera p.g.a. hög frånvaro från tidigare A-kurs. Hon kompletterar A-kursen vid egna 

valda tillfällen d.v.s. i olika klasser. 

Elev 7 – Flicka i årskurs 3 på ett praktiskt program. Hon är ett år äldre än de andra i klassen. 

Hon läser Idrott och Hälsa A för att komplettera p.g.a. för hög frånvaro från tidigare A-kurs. 

Hon kompletterar A-kursen vid egna valda tillfällen. 

Elev 8 – Flicka i årskurs 1 på ett praktiskt program.  

Elev 9 – Pojke i årskurs 1 på ett praktiskt program. Han har tidigare påbörjat ett praktiskt 

program i en annan stad som han sedan slutade omgående. Sedan påbörjade han ett praktiskt 

program i nuvarande stad men slutade även på det programmet. Därefter började han arbeta. 

Sedan förra hösten läser han på nuvarande program. 
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4.3 Bortfall 

Vi har ett bortfall på sju elever som inte dök upp till avtalad tid. Eleverna hade vid tillfället då 

vi bestämt tid fått våra telefonnummer. Vi hade även fått deras. Tråkigt för oss var att ingen 

elev hörde av sig för att berätta att de inte kunde komma. Vi försökte få tag på eleverna. De 

elever vi fick tag på nämnde anledningar till varför de inte dök upp. Dessa intervjuer uteblev 

dels p.g.a. elevernas bristande intresse dels p.g.a. tidsbrist från elevernas sida.  

4.4 Pilotstudie 

För att prova våra frågor utfördes en pilotstudie. Den genomfördes på tre elever i samma 

åldergrupp som den tänkta undersökningsgruppen. Eleverna som deltog i studien valdes ut 

efter samma princip som den tänkta undersökningsgruppen. Efter pilotstudien märkte vi att vi 

behövde ändra på några ord som eleverna inte riktigt förstod eller tolkade på annat vis än vad 

som var tänkt, som t.ex. ”miljö” ändrades till ”situation”.  
 

Vid både intervjuer och enkäter bör vi genomföra pilotstudier på en representativ grupp. 
Pilotstudien ger oss möjligheter att justera frågornas innehåll, sekvens, antal och 
formuleringar så att intervjun eller enkäten fingerar så bra som möjligt under själva 
undersökningen (Patel & Davidson, 2003:83). 

 

4.5 Styrkor och svagheter i undersökningen 

Bortfallet i undersökningen var stort. Det är en svaghet i arbetet. Vi tror att bortfallet hade 

kunnat påverka vårt resultat eftersom de eleverna som inte dök upp till intervjun kan vara de 

elever som är minst motiverade. En svaghet i arbetet kan även vår bristande erfarenhet i att 

bedriva kvalitativa undersökningar vara. Detta försökte vi motarbeta då vi utförde en 

pilotstudie bland tre elever. Det gav oss lite mer erfarenheter i att leda en intervju. Pilotstudien 

bidrog även till att några av intervjufrågorna fick ändras. Det kan vara en styrka för 

undersökningen. 

 

De flesta frågorna var lätta att förstå. Det fanns dock frågor som eleverna förmodligen aldrig 

hade reflekterat över och därför hade svårt att svara på. Efter att ha förklarat vad vi menat 

med frågan gav de ett mer genomtänkt svar. Därför finns det en risk för att vi har varit 

ledande när frågorna vidareförklarats, detta kan vara en svaghet i undersökningen. Vår 

intervjumetod såg ut så att båda var närvarande vilket kan vara en svaghet eftersom 

respondenten måste koncentrera sig på två personer samtidigt. En av oss var den mer aktive 
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under alla intervjuerna eftersom att intervjusituationerna skulle vara så lika som möjligt. Detta 

kan vara en styrka för undersökningen.  

 

Styrka för undersökningen är transkriberingen av intervjuerna, dvs. överföring från tal till 

skrift. Den har varit grundlig. Varje ord har skrivits ner. Betoningar på ord eller någon form 

av gestikulering har dock inte skrivits ner. Den grundliga avskrivningen har medfört att vi 

hela tiden har kunnat återgå till intervjumaterialet. Det noggranna arbetet med metoden 

överlag har varit till hjälp vid analyseringen av intervjuerna och är en styrka.        

4.5.1 Generaliserbarhet 

Undersökningen gäller för en viss situation. Vi menar att eleverna har svarat i en viss situation 

under ett visst sinnestillstånd och där många av frågorna inte heller hör till deras 

vardagsfunderingar. Vår studie går inte att generalisera eftersom det är en kvalitativ 

undersökning. Elevernas uppfattningar har kommit fram i en halvstrukturerad 

(semistrukturerad) intervjuform. Det betyder att frågor som växte fram under intervjun 

ställdes. Intervjuformen skulle erbjuda möjligheten till en flexibilitet att undersöka oss fram 

till ett större djup i svaren hos den intervjuade. Meningen med en kvalitativ undersökning är 

att upptäcka speciella drag eller egenskaper hos något (Patel & Davidson 2003).  

4.6 Uppläggning och genomförande 

Utifrån svar som erhölls i intervjuerna har vi valt att redovisa dem i indelade underrubriker 

som är knutna till problempsreciseringen och litteraturdelen. Vi har tagit med intervjusvar 

som för oss är relevanta utifrån syftet och problempreciseringen.  

 

Här nedan följer en liten teckenförklaring för att kunna tyda våra citat från intervjuerna. 

   [...]    utelämnande av ord, mening eller uttryck 

     /      paus i intervjupersonens svar 

(läraren) utelämnande av lärarens namn för anonymitetens skull 

. ,   punkt och kommatecken har ingen direkt betydelse utan är bara till för att göra 

det enklare att läsa 
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5 Resultat 

5.1 Vad är det som kan göra att elever väljer att inte delta i 

idrottsundervisningen? 

5.1.1 Klasskamraternas inverkan  

Eleverna i undersökningen kände mindre trygghet inför sina klasskamrater när de gick i 

grundskolan. Nu på gymnasiet känner de mer trygghet inför klasskamraterna. Eleverna 9 och 

2 nämner i sammanhanget att de blivit utsatta för mobbing i grundskolan. Båda nämner att 

orsaken till mobbningen varit övervikt. Situationer i omklädningsrummet kunde vara speciellt 

känsliga då elev 9 kände sig mer utsatt. I den nuvarande klassen trivs de. Till skillnad från 

andra intervjusvar framförde elev 8 att en konflikt med en flicka i hennes nuvarande klass 

gjorde att hennes frånvaro under första terminen på gymnasiet var påtagligt hög. Av svaren vi 

fått från elev 8 har hennes energiska engagemang till fysisk aktivitet tydligt framträtt, hon är 

bl.a. gymnastikledare på fritiden för en grupp barn. Hon nämner att idrottsämnet alltid varit 

det som hon uppskattat mest i skolan och att hon kan tänka sig att börja idrotta i en annan 

klass för att återfå sin motivation. Elev 8 väljer att förklara situationen på följande sätt: 
 

det har varit mycket problem med klassen o jag trivdes inte i klassen i början o sånt där. 
Det var mycket bråk o sånt / mellan mig och en tjej [...] jag var en väldigt stark person 
innan så blev man väldigt nertryckt av henne ändå o då kände man lite såhär att nä jag vill 
inte åka dit för då vet man inte vad som händer i omklädningsrummen [...] det var 
jättehemskt i o med att jag tycker om gympa så mycket att liksom bli fråntagen det sitt 
bästa ämne som har varit det under alla år så [...] jag hade gärna kunnat hoppa in i en annan 
klass [...] för att få känna det liksom att man kan idrotta som vanligt liksom det tycker jag.  
 

Att byta klass kan ses som både positivt och negativt. Positivt är det då läraren och eleven har 

det som ett alternativ till att motverka skolkning. Negativt kan det bli då det kan skapa en 

segregation mellan eleven och de övriga i klassen. 

 

En annan aspekt av klasskamraternas påverkan på idrottsundervisningen nämner elev 6. Hon 

menar att hennes humör påverkas av de "med dålig kondis” i klassen då de regelbundet efter 

en stund in på lektionen brukar börja gnälla. Klasskamraternas påverkan kan härmed  bli 

bidragande till elevernas trygghet och uppfattning av ämnet.  

5.1.2 Elevernas uppfattning av ämnet i förhållande till andra ämnen 

Eleverna blev tillfrågade hur de uppfattar idrott och hälsa i ett perspektiv jämfört med andra 
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ämnen. Elevernas svar har här varit av två inriktningar. Den ena inriktningen har återspeglat 

hur roligt de anser att ämnet är och den andra inriktningen har återspeglat hur viktigt de anser 

att ämnet är. Elev 5 nämner i sammanhanget att ämnet är ett av de roligare men att han hellre 

har bra närvaro i svenska och engelska för att han tycker de är viktigare. De flesta av eleverna 

tycker att andra ämnen är viktigare, dock är ämnet bland de roligaste. Elev 8 skattar 

idrottsundervisningen till det roligaste ämnet i skolan. Även elev 4 uppger att idrottslektionen 

är roligare än andra ämnen genom att säga "den är roligare än en vanlig lektion". En 

bidragande orsak till att ämnet upplevs av eleverna som mindre viktigt är att de anser att de 

inte lär sig något nytt. "nej / det tycker jag inte" svarar elev 1 på frågan om hon tycker att hon 

lär sig något nytt i undervisningen. 

5.1.3 Betygsystemets inverkan 

Av intervjuerna har det hos vissa elever framgått att betygsystemet inverkar på deras val att 

inte närvara i idrottsundervisningen. Det som har framgått är att man som elev måste ha ett 

betyg för att sedan erhålla ett fullständigt betygsdokument efter avslutad gymnasial 

utbildning. Elev 1 antyder i sammanhanget att hon endast är närvarande vid vissa tillfällen för 

att få ett betyg, "[...] det enda som man behöver är att se till att inte få streck i ämnet [...]". 

Betyget som eleven erhåller i ämnet kan sedan räknas bort så att det inte behöver ingå i ett 

snittbetyg. Av elev 1 har det även framgått att betyg i ämnet inte krävs vid de eftergymnasiala 

utbildningar som hon hade tänkt gå. Hon går vidare med att säga att hon har det högsta 

betyget i ämnet efter avslutad grundskola. Vid vidare diskussion utifrån betygets inverkan 

svarade hon att: ”målen ändras i och med förutsättningarna”. Betygsystemets inverkan på 

närvaron antyds även av elev 6 då hon säger ”det hade varit annorlunda om jag måste prestera 

o så / det är inte så viktigt nu”. Det antyds även av elev 7 som ser skolidrott mest som ett 

tvång. Betyget har här fungerat som ett kontrollinstrument för att få eleven att närvara. Det 

har i sin tur tydligt visat att kunskaperna kommer i andrahand eftersom närvaron har störst 

betydelse för dem.   

 5.1.4 Stöd för den personliga utvecklingen  

Vi frågade eleverna om de kände stöd för sin personliga utveckling. Denna fråga kom att visa 

sig vara svår då många av eleverna inte förstod frågan och de förmodligen aldrig förut 

reflekterat över sin utveckling i idrotten. Detta belyses av elev 7 ”[…] det har jag inte tänkt 

på. Jag tycker inte jag utvecklas särskilt mycket i idrotten […]”. Efter en förklaring av frågan 

ställde sig nästan alla intervjuade elever nekande till om de känner uppskattning för den 
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personliga utvecklingen av ex föräldrar. Eleverna 1 och 9 nämner att de aldrig varit fysiskt 

aktiva till den grad att någon utveckling kunde märkas. Det framkom även en känsla av att 

helt sakna någon form av personlig utveckling av elev 1: ”jag har ingen personlig utveckling 

inom idrotten”. Elev 8 var den enda som svarade att hon brukar känna stöd från hennes 

föräldrar men också den grupp barn hon leder.  

 

Elev 4 svarade med att relatera till lärarens feedback. Den personliga utvecklingen har utifrån 

lärarens feedback inneburit att mer specifikt få reda på sådant som behöver rättas till eller 

tänkas på. Eleven säger ”[…] man lär sig om hur man stretchar o inga tunga lyft tänka på hur 

man böjer knäna till exempel”. Han nämner här inte någon annan än läraren som ger honom 

någon form av feedback eller uppskattning. Liknande svar ger elev 9 då han säger att 

feedbacken från en lärare ska vara i form av tips. 

 

Eleverna som svarade nekande till frågan om stöd för den personliga utvecklingen fick en 

följdfråga. De skulle tänka efter om hur det skulle påverka dem om stödet för deras utveckling 

oftare skulle ha lyfts fram i t.ex. idrottsundervisningen. Samtliga svarade att deras inställning 

förmodligen hade varit en annan och att det hade kunnat bidra till en högre närvaro i 

undervisningen. Elev 7 väljer att framföra det på följande sätt: ”jag hade kanske blivit mer 

motiverad”.  

5.1.5 Elevernas uppfattning om deras eget kunnande i skolidrotten 

I många av svaren kommer det fram att eleverna anser sig vara bra på vissa saker men inte 

andra. De är nöjda med sitt kunnande så länge de gör sitt bästa eller får hålla på med det de 

anser sig kunna. Ett exempel på ett sådant svar kommer från elev 3 när vi frågar henne varför 

hon tycker om badminton ”för att jag är ganska bra på det”. Elev 7 uttalar sig om hennes 

kunnande i de sporter hon inte gillar, med: ”tja / inte särskilt bra / kanske därav att jag inte 

tycker det är särskilt kul”.  Två av eleverna ansåg sig ha ett mindre bra kunnande i 

skolidrotten överlag. Elev 9 svarade: ”det är inte bra” och elev 1 svarade: ”Som väldigt litet. 

Jag har i princip noll kunnande i idrott och hälsa. Jag är inte intresserad av sport på något 

sätt.” Endast hos en elev kan vi antyda bra kunnande överlag. Elev 8 säger ”Det är rätt så 

många tjejer som vill försöka göra som jag. Dom vill / liksom prestera lika mycket som jag 

gör o såna här grejer”. Intervjusvaren visar tydligt en koppling mellan elevernas positiva 

attityd till en aktivitet och deras kunnande i den. Det kan förstås som att vissa elever väljer att 

i idrottsundervisningen endast delta i de aktiviteter de tycker är roliga.    
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5.1.6 Elevdemokrati 

Det har visat sig att när eleverna känner sig engagerade i lektionen så höjs deras motivation. 

Samtliga elever tycker det är positivt när de får välja fritt mellan olika aktiviteter. Till 

exempel säger elev 4 att när han gick på högstadiet så var det läraren som bestämde allt och 

ville man inte vara med på det så kunde man gå därifrån. Detta bidrog enligt eleven till att han 

inte fick något betyg när han gick ut årskurs nio. De flesta av eleverna anser inte att de får 

vara med och planera de idrottslektioner de har nu och skulle i större utsträckning vilja välja 

mer fritt mellan olika aktiviteter på idrottslektionerna. Elev 1 svarar följande när hon får 

frågan om hon i större utsträckning skulle vilja välja mer fritt mellan olika aktiviteter på 

idrottslektionerna: 

 
Ja det hade kunnat påverka. […] löpning fem kilometer är inte mitt största intresse då hade 
jag hellre kanske valt att göra något annat som jag hellre intresserar mig för. Så på det sättet 
så hade jag kanske varit med mer om jag vetat att jag fått göra något som jag tycker är 
intressant och roligt. 

  

Elevernas svar är lite egoistiska då de framför att de i stor utsträckning vill göra det de tycker 

är roligt. Samtidigt har de en öppenhet inför nya aktiviteter såsom lacrosse eller någon 

kampsport. 

5.2 Vad har elever med hög frånvaro för attityder till ämnet Idrott och 

Hälsa i skolan och fysisk aktivitet i allmänhet? 

5.2.1 Allmänna attityder till ämnet idrott och hälsa 

De flesta intervjuade tycker om vissa delar av ämnet. Det är endast elev 1 som nämner att hon 

är "totalt ointresserad av ämnet". Hon säger också "jag är glad att jag slipper idrott och hälsa 

om två månader". Det har även kommit fram att ämnet uppskattas mer av eleverna idag än 

förut. Elev 7 svarar: ”dom är mycket bättre än / på ett sätt är de bättre än högstadielektionerna 

för att det är ju mer träning, på högstadiet var det lägre tempo, här är ett högre tempo och 

särskilt när vi har (läraren) / de kanske är kanske mer givande träningsmässigt”.  

 

Eleverna framhöll att så länge de gör något de tycker är kul så tycker de om det. Elev 7 säger: 

”[…] när jag gör någonting som är skoj, något som jag tycker om […] som aerobics och / 

något dansliknande tycker jag är kul. Jag tycker inte om lagsporter o sånt”. Den idrott som 

utförs individuellt framkommer även av elev 6 "jag tycker att det är roligare att tävla mot sig 

själv än andra” som motiverar det med ”man har inte så mycket att jämföra med […] roligare 



 29

att överträffa sig själv än andra […]”. Svaren kan ses som att eleverna känner konkurrensen i 

lagsporter som negativ. En mer positiv syn på lagsporter framförs av elev 5 då han säger att 

det är kul så länge de ”latchar” när de spelar fotboll och att det samtidigt ska hållas på en 

allvarlig nivå. Han tycker det är kul när han ”spelar ut” ett annat lag. Momentet av tävling blir 

här synligt då de två förstnämnda eleverna inte i lika stor utsträckning som elev 5 tycker om 

tävlingsmomentet. För elev 5 fungerar tävlingsmomentet som en lockelse men samtidigt ska 

det för honom innebära att konkurrensen från de andra inte ska vara för hård, för att han inte 

vill känna sig underlägsen. 

 

På frågan ”Tycker du om att idrotta?” ger elev 4 en vidare förklaring där hans attityder väl 

återspeglas. Han medger att han tycker om att vara spontant aktiv på fritiden med basket eller 

fotboll men att skolidrotten för honom är tråkig. På den efterföljande frågan om vad som gör 

att idrotta på fritiden skulle vara roligare än idrottsundervisningen svarar han:  

 
spelar du i skolan så spelar du med klasskamraterna det är alltså lite skillnad det är ändå 
vänner men det är klasskamrater du spelar med, det blir ändå så att vissa kanske blir lite 
sura, kompisar väldigt bra kompisar skit samma hur man spelar du behöver bara / ja du typ 
ja du spelar bara för att ha roligt 

 

Distinktionen mellan klasskamrater och vänner på fritiden är framträdande även i andra 

intervjuer. Eleverna verkar känna mer samhörighet med vänner på fritiden där de upplever sig 

mer accepterade och respekterade, det i sin tur gör att aktiviteter känns roligare.  

5.2.2 Allmänna attityder till fysisk aktivitet 

En aspekt som elev 4 är inne på är den om spontanaktiviteter kontra schemalagda aktiviteter. 

Av intervjusvaren framgår det tydligt av de flesta att en aktivitet som är spontan är roligare än 

en aktivitet som är schemalagd. ”[…] alltså man skulle känna sig mindre pressad när man gör 

något spontant för då blir man plötsligt på humör för att ge sig ut o springa då gör jag det [...]” 

säger elev 7. Detta återspeglas då hon medger att hon tränar aerobics på fritiden när hon väl 

tränar. Det är ett ganska naturligt val för att det innebär en frihet att kunna träna när hon vill. 

Nackdelen med känslan av frihet är som hon säger "att ta på sig kläderna och ta sig till 

träningen oberoende av hur nära träningslokalen ligger är det svåraste med träningen". Det 

kan ses som att vissa elever behöver ytterligare en faktor, förutom friheten till att träna när 

man vill, för att bli motiverade. Det skulle exempelvis kunna vara kompisar som tar med dem 

till träningen. 
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I sammanhanget nämns vädret av elev 7 ”[…] man vill kanske inte ut o springa när det är 

regnigt eller om det är jättekallt". Vintern är i sammanhanget en period som gör att elev 6 

tycker att idrott är mindre roligt. Detta resultat pekar inte på något som skulle vara onaturligt 

eftersom möjligheterna till att vara fysiskt aktiv inte är så lätt när det är kallt. En anledning till 

att vara mindre aktiv under vintermånaderna kan höra ihop med kostnader för utrustning eller 

ett träningskort. Samtidigt är träning under höst och vinter inte lika inriktat på att komma i 

form till något speciellt mål som exempelvis sommaren kan utgöra. Under första månaderna 

på ett nytt år kan förändringar i motivation vara påverkade av just målet att komma i form till 

sommaren. 

5.3 Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och 

undervisning i Idrott och Hälsa i skolan? 

Av de elever vi intervjuat är få regelbundet fysiskt aktiva på fritiden. Elev 5 och 8 ger jakande 

svar på frågan om de är regelbundet fysiskt aktiva på fritiden idag. ” På fritiden så har jag tre 

hästar som jag rider varje dag och tar hand om o så. […] dansar även själv i avancerad 

showdans då jag har dansat sedan jag var tre år gammal.” säger elev 8. Hon antyder även ett 

beroende av fysisk aktivitet: 

 
under en viss period så var det väl att jag hade så mycket o göra / liksom mycket läxor o 
sånt o då blev det mycket att man fick sitta inne o då känner man att nä jag orkar inte träna 
o sånt men sen så / kände jag efter det sen att jag klarade inte av att vara utan det så att / då 
blev det att man ökade på ännu mer sen med träning och grejer 

 

Utsagan kan uppfattas på två sätt. Dels kan elevens beroende vara positivt dels kan det vara 

negativt. Positivt är det då beroendet påverkar henne till att komma tillbaka till fysiska 

fritidsaktiviteter och till att närvara i idrottsundervisningen. Negativt kan beroendet visa sig 

vara då eleven får förändringar i humöret eller om träningen tar en för stor plats i vardagen 

och hindrar henne i exempelvis skolarbetet.   

 

Elev 6 är sporadiskt fysiskt aktiv: ”[…] alltså man gör några sit-ups på morgonen går ut o 

springer någon gång i veckan […]”. Övriga elever anser sig inte vara fysiskt aktiva på fritiden 

idag. Eftersom de elever vi har intervjuat har hög frånvaro kan svaren peka på att det finns ett 

samband mellan elever som inte är regelbundet fysiskt aktiva på fritiden och deras höga 

frånvaro. Dock framgår det att eleverna förut varit fysiskt aktiva, som elev 3 uttrycker det på 

frågan om hon är fysiskt aktiv på sin fritid ”innan var jag det men inte nu slappar jag mest” 



 31

eller som elev 2 uttrycker det ” jag var det förr. Jag spelade badminton förr men nu på senare 

år har det inte blivit nåt”. Tydligt blir att alla intervjuade elever varit mer eller mindre fysiskt 

aktiva någon gång under sin livstid, men för tillfället befinner de sig i en period utan fysisk 

aktivitet och det leder även till att deras närvaro i idrottsundervisningen blir påverkad. 

 

5.4 Vilken betydelse har den sociala omgivningen för fysisk aktivitet? 

5.4.1 Orsaker till att vara eller inte vara fysisk aktiv på fritiden 

Vi frågade eleverna om vad det var som gjorde att de slutade med aktiviteten. Elev 1 menade 

att: ” jag tyckte inte det var roligt längre […] det slutade vara roligt”, elev 3 har liknande svar 

”[…] jag kanske inte är längre lika intresserad längre av” men hon lägger även in en 

tidsaspekt: ”[…] att nu när jag har börjat gymnasiet har jag inte haft tid längre”. Elev 2 angav 

en vidare förklaring: ”ah det var med min kusin och jag var ute och spelade men sen så kunde 

inte han mer så då sket jag med i det”. Andra faktorer som gjorde att elev 9 slutade med 

amerikansk fotboll och fotboll på fritiden är: 

 
[…] inte så bra lagkamrater / ingen sån sammanhållning tyckte jag så / det var inte lika 
roligt som fotbollen / jag slutade med fotbollen / för jag blev ovän  med tränaren  
 

 

En elev utmärker sig genom att inte nämna någon i sammanhanget som kan ha avgjort valet 

till att sluta med aktiviteten. Hon tyckte helt enkelt att det slutade vara kul. En orsak till att 

sluta var att då eleverna har någon i sin omgivning som slutar och då leder det till att de också 

överväger att sluta. För en av eleverna har omgivningen haft en negativ inverkan, då han inte 

kände någon sammanhållning med sina lagkamrater. En annan anledning till att sluta med 

aktiviteten har varit en period av förändring. För någon har påbörjandet av gymnasiet 

inneburit en förändrad dygnsrytm som gjort att tid inte finns till att vara aktiv med någon 

speciell aktivitet på fritiden. 

 

Anledningen till att börja vara fysiskt aktiv kan som elev 4 nämner, vara: ”[...] jag började 

med min kompis [...]”. Elev 9 nämner förutom kompisar en annan aspekt: ”[…] amerikansk 

fotboll för att / jag såg en film o så blev man sugen på det […]”. Även syskon kan påverka de 

intervjuade till att börja vara fysiskt aktiv. Elev 8 nämner sin syster i sammanhanget:  
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Min syster dansade väldigt mycket. Hon hade ju själv dansgrupper o sånt o då / var det väl 
så att hon lockade mig till att komma med o titta o sånt o då fick jag lite mer så chans till att 
stå på scen o sånt o jag har tyckt om att stå på sen enda sedan jag var liten så det var väldigt 
kul att liksom o få ta del av dans […]  

 
En intressant utsaga kommer från elev 1 då hon i sammanhanget inte nämner någon i 

bekantskapskretsen som fått henne till att börja spela tennis. Hon säger: ”jag hade spelat 

tennis tidigare på min fritid och tyckt det var lika bra att kunna göra det regelbundet så gick 

jag med i en klubb […] jag kände ingen”.  

 

En annan orsak av att börja träna på fritiden ges av elev 6: ”[…] man vill komma i form till 

sommaren […]”. 

 

Svaren på anledningen till att börja med en aktivitet är relativt lika. Det är någon i 

omgivningen som håller på med en aktivitet och som därmed fungerar som en förmedlare av 

upplevelser. Detta kan i sin tur locka eleverna till aktiviteten. Här har en av eleverna återigen 

utmärkt sig genom att inte ange någon yttre faktor till att börja med aktiviteten. Hon började 

på egen hand utan uppmaningar av andra, hon kände ingen heller i den aktiviteten hon 

påbörjade. Det visar på den envishet och självständighet som eleven utstrålade under 

intervjun. Utseendet och därmed yttre påverkan är en orsak till att börja vara fysiskt aktiv för 

en annan elev. 

5.4.2 Den fysiska aktiviteten i familjen  

För att få en fullständig bild av situationen utanför skolan nämner vi även 

familjemedlemmarnas fysiska aktivitet. Elev 8 och 5 uppger att samtliga i deras familj är 

regelbundet fysiskt aktiva. Elev 2 nämner att han har en bror som är fysiskt aktiv med 

styrketräning men ingen av de andra familjemedlemmarna är det. De övriga eleverna ser inte 

deras familjer som regelbundet fysiskt aktiva för närvarande. Utifrån det eleverna sagt blir här  

ett mönster tydligt. Elever som inte är regelbundet fysiskt aktiva inte heller har en familj som 

de anser vara regelbundet fysiskt aktiva.  

 

Nästan alla elever blir tillsagda av sina föräldrar att bli mer fysiskt aktiva, men påverkan är 

minimal. "Ja mamma och pappa gillar ju inte att jag / om jag sitter vid datorn för länge. Då 

kanske jag går ut o gör något annat / typ spelar bandy eller fotboll" säger elev 5, som i sitt 

svar är lite olik de andra. Större påverkan än föräldrarnas har visat sig, som tidigare nämnt av 

elev 8, komma från släktingar som exempelvis kusiner och syskon.  
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5.4.3 Den fysiska aktiviteten bland kompisar  

Kompiskretsen är en av de mest bidragande orsakerna till att oftare vara fysiskt aktiv. "Ja det 

är klart man känner sig lite lat när man inte har något man sysslar med / så det blir man nog / 

de vill att man ska börja o sånt / för det är ganska kul o göra ihop o så" som elev 3 väljer att 

uttrycka det på frågan om hon känner påverkan från kompisar.  

 

Det har visat sig att elev 8, som är den mest aktiva av de intervjuade, har så gott som enbart 

aktiva kompisar i föreningsidrott. 

 

Individuella aktiviteter såsom styrketräning, kampsport och aerobics har visat sig vara de 

aktiviteter som mest lockar de elever som inte tränar i en förening. Boxning är den sport som 

nämns av elev 3 som en sport som hon kan tänka sig att börja med för att som hon uttrycker 

det: ”verkar kul […] jag känner folk som har tränat och de har sagt att det är kul […]”. Elev 9 

nämner sin kompis i sammanhanget: ”jag och en kompis brukar åka ner där han / han är 

brottare så han har tillgång till ett gym på brottarlokalen så / vi brukar dra ner dit / max ett par 

gånger i veckan ibland inga gånger i veckan / oregelbundet”.  
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6. Diskussion  

Nedan diskuteras resultaten från undersökningen. Syftet har varit att undersöka vad det är för 

faktor/faktorer som kan göra att elever har hög frånvaro i Idrott och Hälsa A i 

gymnasieskolan. Efter läsningen av litteraturen utarbetades frågor, som knöts till syftet. Med 

en övergripande fråga ville vi undersöka vad det är som kan göra att elever väljer att inte delta 

i idrottsundervisningen. Vi ville även ta reda på vad elever med hög frånvaro har för attityder 

till Idrott och Hälsa och till fysisk aktivitet i allmänhet. Vi ville även undersöka om det finns 

något samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och undervisning i Idrott och Hälsa i skolan. 

Slutligen ville vi ta reda på den sociala omgivningens roll för fysisk aktivitet.  Vi har insett att 

svaren på frågorna går in i varandra, men vi har ändå valt att redovisa dem var för sig för att 

det ska bli lättare för läsaren att följa med.   

6.1 Vad är det som kan göra att elever väljer att inte delta i 

idrottsundervisningen? 

Tydligt har våra intervjuade elever visat, genom hög frånvaro, att de många gånger inte har 

motivation till att närvara på lektionerna. Enligt Maehr & Braskamp (1986) är den första 

antydan till motivation valet att gå till en lektion. Vi menar att motivation är starkt beroende 

av andra faktorer som vi tar upp i fortsättningen av diskussionen. Omgivningen kan påverka 

motivationen negativt och kan därmed orsaka frånvaro i ämnet oavsett elevens motivation. Av 

den ena intervjun kan vi klart se detta samband. En konflikt med en annan elev i klassen har 

här haft en stark påverkan på eleven till att inte delta på idrottsundervisningen. Den 

intervjuade eleven antyder även i sina svar att hennes motivation till fysisk aktivitet är väldigt 

stark då det framgår att hon på fritiden i hög grad är aktiv. Denna elev har den motivationen 

som Deci & Ryan (1985) kallar för ”sann inre motivation”. Våra resultat pekar på att trots 

elevens starka motivation till fysisk aktivitet kan de sociala omständigheterna påverka eleven 

till att inte närvara i undervisningen.  

 

Negativ påverkan i form av mobbning har även andra elever tagit upp. För dessa elever har 

situationen varit extra känslig i omklädningsrummet där de inte känt trygghet. För att 

motverka känslan av obehag i samband med omklädningsrummet bör eleverna alltid ha ett 

annat val till omklädningsmöjligheter.  

 

Det Deci & Ryan (1985) kallar för yttre motivation representeras för eleverna många gånger 
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av betyget. Betygets kontroll för närvaron på lektioner visas klart då vissa av eleverna endast 

är med på idrottsundervisningen för att erhålla ett betyg i ämnet. Det i sin tur ska leda till ett 

fullständigt betygsdokument. En elev har genom sina svar antytt att hon endast närvarar just 

för betyget och inte för att utveckla ett bestående intresse eller för att utveckla några 

färdigheter. Betygsystemet kan här motverka läraren i sitt arbete, då det säger att eleven kan 

välja bort ämnet ur sitt betygsdokument. Oberoende av hur mycket läraren vill att eleven ska 

utvecklas kommer eleven endast att göra det som behövs för att få ett betyg. Även underkänt 

räknas som ett betyg och är allt som krävs för att eleven ska få ett fullständigt 

betygsdokument. I detta sammanhang är det relevant att framhäva ämnet i ett perspektiv med 

andra ämnen. Eleverna tycker att ämnet är mindre viktigt i jämförelse med andra ämnen, men 

att det tillhör de roligaste. Att tycka att ämnet är mindre viktigt än andra återspeglas i 

Redelius` (2004) definition av en negativt inställd elev. Det kan tolkas som att eleven inte ser 

något behov av ämnet. Behovet av något hos en person är enligt Maehr & Braskamp (1986) 

kopplat till det inre tillståndet av motivation. Att inte se något behov av ämnet kan i sin tur 

leda till omotivation som gör att eleven avstår från lektioner. Det kan dock vara så som Biddle 

& Mutrie (2001) menar, någon kanske inte förkastar motion på ett medvetet sätt, man väljer 

en aktivitet som prioriteras högre.  

 

Eleverna tycker om delar av ämnet trots hög frånvaro, det är delar de känner sig kunniga i och 

därmed tycker är roliga. Det i sin tur bidrar till att de känner sig motiverade till att vara med i 

den specifika aktivitet de anser sig vara kunniga i. Denna känsla av kompetens eller kunnighet 

nämns som en faktor av kognitiv motivation av Biddle & Chatzisarantis (1999). Åt andra 

hållet kan vi visa på att motiven till att inte delta i någon aktivitet är förknippat med känslan 

av inkompetens i aktiviteten eller bristen på valmöjligheter. Dessa motiv till att inte delta 

nämner även Telama & Silvennoinen (1979 refererat i Biddle & Mutrie 2001). Hade alla 

eleverna fått bestämma hur lektionerna skulle utformas så skulle lektionerna innehålla 

aktiviteter som eleverna anser sig kunna eller helt nya aktiviteter. Detta kan vara ett relativt 

egoistiskt förhållningssätt eftersom de inte tar hänsyn till kursplaner, resurser eller andra 

klasskamrater. Detta kan bero på att eleverna har erfarenheter som gör att de är rädda för att 

misslyckas. Det är därför viktigt att som lärare försöka skapa en miljö i klassen där eleverna 

inte är rädda för att misslyckas.  

 

Merparten av eleverna känner inte att de har något stöd för sin utveckling från någon i 

omgivningen och det kan vara anledningen till den låga motivationen i ämnet. Sannolikheten 
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att de har reflekterat över sin utveckling i ämnet är relativt liten, just för att de inte får någon 

uppskattning för sin utveckling. Eleverna hade varit mer motiverade om det hade fokuserats 

mer på deras personliga utveckling och de flesta tror att det hade lett till en ökad närvaro i 

idrottsundervisningen. Bristen på kommunikation kan bidra till att eleven känner sig mindre 

motiverad och den är central då det påverkar till att tycka om något eller inte. 

Kommunikationen är i form av stöd för den personliga utvecklingen och den kan i sin tur 

hjälpa eleven att hitta ett sammanhang mellan idrottsundervisningen och sin utveckling. 

Kommunikationen är enligt Säljö (2002) ett medel för inlärning. I den sociokulturella 

tanketraditionen är individen medvetet eller omedvetet beroende av omgivningen för att lära 

sig något nytt, med andra ord är inlärning inte enbart kopplat till skolmiljön. Läraren ska i 

sammanhanget enligt en elev bidra med användbara tips för en viss aktivitet. Papaioannou & 

Goudas (1999) menar att lärarens feedback till eleven ska relatera till det som den presterar i 

den givna uppgiften. Dock är deras diskussion bitvis av djupare innebörd då de nämner att 

eleven borde utvärderas utifrån ett givet mål som eleven och läraren tillsammans har kommit 

överens om. Den sistnämnda varianten av feedback förekommer inte då elevernas svar inte på 

något sätt antytt det. Kommunikationen mellan lärare och elev måste utvecklas. En mer 

utvecklad kommunikation bidrar till att eleverna blir mer engagerade i sitt eget lärande och 

därmed mer motiverade. Deci & Ryan (1985) menar att omotiverade individer har svårt att 

uppfatta resultatet av sina egna handlingar. Därför är det extra viktigt att utveckla 

kommunikationen med de elever som är omotiverade och har svårt att se sin egen utveckling.  

 

I intervjuerna har det framkommit att klasskompisarnas inverkan i undervisningssituationen i 

stor utsträckning är bidragande till elevernas trygghet och uppfattning av ämnet. En elev 

medger att hon påverkas negativt av vissa klasskamrater som har dålig kondition. Det leder 

därmed till att hon ibland inte lyckas hålla humöret uppe och blir irriterad. Det har dock 

kommit fram att eleverna känner mer samhörighet med sina klasskompisar på gymnasiet än 

vad de kände med de klasskompisar de hade på grundskolan. Det är därför viktigt att läraren 

tar till vara på samhörigheten i klassen men samtidigt arbetar vidare med den. 

6.2 Vad har elever med hög frånvaro för attityder till ämnet Idrott och 

Hälsa och till fysisk aktivitet i allmänhet? 

Eleverna har antytt attityder som återspeglar ett ointresse och en likgiltighet inför delar av 

ämnet, trots ett visst mått av intresse för fysisk aktivitet. Ointresset och likgiltigheten kan 

bidra till elevernas val att närvara eller inte närvara på idrottslektionerna. Valet till att närvara 
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eller inte på idrottslektionen kan vara kopplat till lagidrotter där tävlingsmomentet är starkt 

framträdande. Två av de intervjuade eleverna tycker inte om detta tävlingsmoment och istället 

väljer att avstå från lektionen. Därför bör idrottslärare kunna erbjuda andra idrottsformer som 

inte har en så starkt fokus på tävling. Den individuella idrottsformen är ett alternativ då 

tävlingsmomentet inte behöver komma utifrån i form av press på att vara duktig, utan fokus 

ligger istället på individen själv. Det är för eleven lättare att kontrollera den idrott som har ett 

starkt fokus på individen än vad en lagidrott har, eftersom lagidrott kräver samarbete. 

Attityden till fysisk aktivitet har visat sig ha ett samband med personliga erfarenheter som 

påverkas av ett socialt inflytande från exempelvis familj och kompisar. Även Biddle & 

Chatzisarantis (1999) menar att attityd är en process som bestämmer våra handlingar. 

 

Det har utkristalliserats en distinktion mellan klasskompisar och kompisar på fritiden. 

Spontanidrott på fritiden med kompisar är roligare än schemalagd idrottsundervisning med 

klasskompisar. Samhörigheten med kompisar på fritiden är den som är starkast. Detta kan 

bero på att de känner sig mer accepterade och respekterade vilket i sin tur bidrar till att 

aktiviteten känns roligare. Än en gång kan vi se att det för läraren är av yttersta vikt att skapa 

en miljö där eleverna känner trygghet och samhörighet i klassen.  

 

En elev medger att spontanaktivitet är mycket roligare än schemalagd aktivitet. För henne är 

det mer motiverande att känna friheten till att träna när man vill utan ett schema som för 

henne är yttre press. Aerobics har för henne inneburit just den frihetskänslan till att träna när 

hon har velat. En känsla av frihet hör i sin tur ihop med autonomi som är en del av det som 

Deci & Ryan (1985) kallar för "sann inre motivation". Friheten till att träna när man vill 

behöver dock inte innebära att träningsmängden ökar. Med friheten följer ett ansvar som 

kräver självdisciplin och därmed en stark motivation till att träna.  

 

Det har framkommit att yttre förhållanden i form av årstider och väder har en inverkan. 

Vintern är en faktor som kan sänka motivationen. Denna form av inverkan kan ses som ytterst 

naturlig då klimatet i Sverige inte tillåter fysisk aktivitet utomhus året om. Årstider har även 

nämnts av Sjöström et al. (2002) som en faktor som kan sänka aktivitetsnivån. Höst och vinter 

kan innebära en kostnad för att kunna utföra eller delta i aktiviteter. Kostnaden ligger i 

utrustningen eller medlemskortet till olika friskvårdsanläggningar. En starkare inre motivation 

till att vara fysiskt aktiv hade kunnat leda till att träna även om vädret kanske inte alltid tillåter 

det. En faktor till att börja träna på fritiden kan sommaren vara. Idrottslektionerna under 
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vårterminen kan därför innebära gratis träning för att komma i form till sommaren. Detta 

tankesätt är troligtvis vanligt förekommande. Vårterminen är mer lockande för att sommaren 

fungerar som ett stort mål där man exponerar sitt utseende mer än under andra årstider.  

6.3 Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och 

undervisning i Idrott och Hälsa i skolan? 

Alla de elever som medverkade i intervjuundersökningen hade en relativt stor frånvaro i 

ämnet. De flesta av eleverna var inte heller regelbundet fysiskt aktiva för tillfället. Sambandet 

består av att vi kan se att elever med hög frånvaro i stor utsträckning inte är regelbundet 

fysiskt aktiva på fritiden. Det kan bero på att den fysiska aktiviteten aldrig har varit 

regelbundet förekommande under en längre period och därmed inte skapat en vana för fysisk 

aktivitet. Det påverkar motivationen till att delta i idrottsundervisningen negativt. En av 

eleverna urskiljer sig från mängden då hon antyder en bestående motivation till fysisk 

aktivitet. Hon menar att under perioder där annat måste prioriteras så har hon till en början 

känt att hon inte orkat träna. Att vara utan fysisk aktivitet bidrog efter en tid till att hon 

började känna sig rastlös och därmed återupptog hon träningen. Uthållighet eller bestående 

motivation är en av faktorerna som bestämmer vårt beteendemönster enligt Maehr & 

Braskamp (1986). I sammanhanget menar Szabo (2000 refererat i Biddle & Mutrie 2001) och 

Veale (1987 refererat i Biddle & Mutrie 2001) att idrottsutövaren är beroende av motion. 

Beroendet är både positivt och negativt. Positivt är det då träningen lätt kan återupptas efter 

en längre tids frånvaro. Negativa konsekvenser kan beroendet få då hon kan tänka sig att delta 

i idrottsundervisningen i en annan klass för att som hon säger ”idrotta som vanligt”. Det kan 

leda till segregation där eleven knappast blir en del av samhörigheten i sin ursprungliga klass 

utan istället glider längre ifrån klassen. En lösning kan vara att inte dela på klassen. Som 

lärare borde man ta upp en diskussion med hela klassen där lärare kommer överens med de 

inblandade eleverna men även med resten av klassen hur man ska hjälpas åt gemensamt, för 

att inte behöva dela på klassen. 

6.4 Vilken betydelse har den sociala omgivningen för fysisk aktivitet? 

Några av våra intervjuade elever representerar en livsstil som idag inte innehåller regelbunden 

fysisk aktivitet. Bourdieu (1984) menar att den sociala omgivningen påverkar eleverna till den 

livsstil de representerar. Denna livsstil har en pedagogisk konsekvens som Papaioannou 

(1997) påpekar, att elever som var inaktiva på fritiden hade minst intresse i lektionen och 

uppfattade lektionen som inte givande. Livsstilen kan ses som en föränderlig process som 
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innebär att det i vissa perioder förekommer fysisk aktivitet i elevernas vardag och att det i 

andra perioder inte är lika vanligt förekommande. Det kan vara fullt möjligt att våra 

intervjuade elever framöver i livet kommer att vara oftare fysiskt aktiva då deras inställning 

till att vara fysisk aktiv varit relativt positiv. En elev har en mycket fysiskt aktiv livsstil på 

fritiden vilket i sin tur återspeglas då hon medger att idrottsämnet enligt henne alltid varit det 

roligaste i skolan. Anledningen till hennes frånvaro har som tidigare nämnt varit en konflikt 

med en flicka i klassen. I sammanhanget kan man utläsa att oberoende av hur starkt intresse 

någon har för en uppgift så kommer det att finnas yttre omständigheter i form av sociala 

värderingar som påverkar det individuella valet. Bourdieu (1984) har tagit fram ett system 

som han kallar Habitus. Detta system är med och klassificerar våra erfarenheter, dvs. bidrar 

till smak. Alltså är livsstilen en produkt som uppstår i en ömsesidig relation mellan 

erfarenheter vi gör och den smak vi har. Nya erfarenheter har för en elev bidragit till att hon 

skolkat från lektionerna, men det behöver inte innebära att hon för alltid kommer att vara 

borta från idrottsundervisningen.  

 

Nästan alla elever blir tillsagda av sina föräldrar att bli mer fysiskt aktiva, men påverkan är 

minimal. Påverkan kommer istället från kompiskretsen, syskon eller kusiner. Föräldrarnas 

påverkan i denna period av elevernas liv är mindre i jämförelse med påverkan från de andra i 

omgivningen. Kompiskretsen är den starkast bidragande faktorn till påverkan på eleverna.  

 

Elever som inte är fysiskt aktiva i någon idrottsförening kan vara, kan tänka sig börja, har 

varit eller är sporadiskt, aktiva med styrketräning, aerobics eller kampsport. Detta återspeglas 

i resultatet som Westerståhl et al. (2003) presenterar, att bl.a. styrketräning, aerobics och 

kampsport ökat i popularitet bland ungdomar. Det är allmänt vedertaget att tillgången och 

efterfrågan idag pekar på en hälsosam livsstil som är motion och rekreationsinriktad fysisk 

aktivitet. Detta har påverkat valet hos eleverna som inte är aktiva i en förening till att ägna sig 

åt hälsoinriktad fysisk aktivitet. Denna form av aktivitet erbjuder dem en större frihet och 

spontanitet vilket tidigare nämndes som positiva faktorer för att bli mer motiverad till fysisk 

aktivitet. Larsson (2002) menar också att livsstilen i hög grad påverkas av förhållandet mellan 

utbudet och efterfrågan på aktiviteter.  

7. Konklusioner 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att de undersökta gymnasieelevers frånvaro beror 

på omotivation som i sin tur är påverkad av yttre omständigheter. Kompisar, klasskamrater, 
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syskon, kusiner och betygsystemet har visat sig påverka elevens motivation och inställning. 

Omotivationen är även en återspegling av att eleverna ser ämnet som mindre viktigt i 

jämförelse med andra, trots att de menar att det är bland de roligare ämnena i skolan. 

Sambandet mellan hög frånvaro i idrottsundervisningen och oregelbunden fysisk aktivitet på 

fritiden är påtaglig. 

8. Sammanfattning 

Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på varför vissa elever på gymnasiet har hög 

frånvaro i idrottsundervisningen. För att få reda på detta har vi gjort en kvalitativ 

semistrukturerad undersökning där nio elever deltog. Svaren från eleverna och litteraturen har 

bidragit till en förståelse för att det finns många olika faktorer som kan bidra till elevernas 

höga frånvaro.  

 

Första antydan till elevernas omotivation är att inte gå på lektionen. Detta är i sin tur beroende 

av faktorer från omgivningen. Omgivningens värderingar har visat sig ha en stark inverkan på 

eleven då det oftast är en kompiskrets som bidrar till att eleven oftare kan vara fysisk aktiv på 

fritiden. Föräldrarnas inverkan har inte visat sig i lika hög grad åstadkomma en mer fysiskt 

aktiv elev, under denna period av livet.  

 

Eleverna känner brist i kommunikationen från omgivningen därför är uppfattningen av den 

personliga utvecklingen i Idrott och Hälsa nästan obefintlig. Även elevernas livsstil kan 

påverka beteendet, då denna i hög grad är kopplad till friheten att kunna välja var och när man 

vill delta i fysisk aktivitet. Detta återspeglas i att eleverna hellre deltar i aktiviteter som är 

spontana än aktiviteter som är schemalagda. Det leder till att det inte förekommer någon 

regelbunden fysisk aktivitet på fritiden. Tydligt blir därmed sambandet mellan fysisk aktivitet 

på fritiden och frånvaron från den schemalagda och regelbundet återkommande 

undervisningen i Idrott och Hälsa i skolan. För att få några av de intervjuade eleverna att ändå 

närvara i undervisningen fungerar valmöjligheter till aktiviteter positivt. Möjligheterna skulle 

i så fall innefatta aktiviteter som de anser sig kunniga inom och därför är roliga.   

 

Attityderna hos eleverna har återspeglats i att eleverna ser ämnet som roligt men att det är 

mindre viktigt än andra ämnen. Det räcker alltså inte att ämnet är roligt för att eleverna ska bli 

motiverade och närvara. Omgivningen (lärare, föräldrar och vänner) måste speciellt för denna 
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elevgrupp få ämnet att framstå som viktigt. För att ämnet i sin tur ska anses viktigt måste det 

inta en roll som kunskapsämne. 

 

Under arbetets gång har det framkommit att det yttre systemets kontroll i form av betyg har 

spelat en avgörande roll för vissa av eleverna. Eleverna har antytt att de endast är villiga att 

göra det som krävs för att erhålla ett betyg och ingenting annat. Systemet är idag utformat så 

att eleven kan välja bort ämnet ur betygsdokumentet vid en räkning av betygssnittet, dock 

måste eleven ha ett betyg i Idrott & Hälsa A för att erhålla ett slutbetyg. Det är uppenbart att 

systemet motverkar läraren. Det underlättar inte för läraren att få eleverna att inse betydelsen 

av ämnet. 

 

En orsak som kan påverka den fysiska aktiviteten på fritiden är årstider. Att komma i form till 

sommaren är en faktor som höjer motivationen till att vara fysiskt aktiv. Vintern fungerar åt 

motsatt håll, d.v.s. motivationssänkande. 

 

En konflikt mellan elever i klassen har visat sig vara ytterliggare orsak till att inte delta i 

undervisningen.  

 

Avslutningsvis vill vi understryka betydelsen av att kunna erbjuda varje elev att känna sig 

välkommen till idrottsundervisningen oavsett förutsättningar. För att ta sig an 

frånvaroproblematiken gällande idrottsundervisningen, bör en dialog upprätthållas mellan 

lärare i Idrott och Hälsa, elever och andra anställda inom skolan. Idrottsundervisningen i 

skolan är kanske elevernas enda möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet. Genom ett stort 

aktivitetsutbud ska detta tas tillvara. Viktigt är även att som lärare vara lyhörd för nya 

aktiviteter. Eleven ska få pröva sig fram till aktiviteter som väcker intresse och nyfikenhet. 

Det ska förhoppningsvis leda till en regelbunden fysiskt aktivet även på fritiden.  
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Bilaga 1 
 
Syfte Frågor 
Bakgrund 
 
 

Kan du berätta om din bakgrund? 
 
Var bor du? Hur bor du (villa, lägenhet etc.)? Vem bor du med? Har du 
syskon? Är du och ev. dina syskon födda i Sverige? Är dina föräldrar 
födda i Sverige?  
 

Fritid/livsstil 
(vid sidan om 
skolan) 

Är du fysiskt aktiv på din fritid? På vilket sätt? 
Har du varit (är du) aktiv i någon idrottsförening?  
 
Är dina föräldrar och syskon fysiskt aktiva? Är de aktiva i någon 
idrottsförening? På vilket sätt/med vad? Är dina kompisar fysiskt 
aktiva/aktiva i någon idrottsförening? Känner du att du blir påverkad av 
dem? Vem påverkas du av? På vilket sätt?  
 

Motivation Tycker du om att idrotta? Vad är det som får dig att känna så? 
Uppfattar du att du får uppskattning för din personliga utveckling?  
Hur tror du det hade påverkat din motivation om det hade fokuserats 
mer på din personliga utveckling under lektionstid? 
 
Upplever du att du får vara med och planera idrottslektionerna? 
Skulle du i större utsträckning vilja välja mer fritt mellan olika 
aktiviteter? 

Miljö 
(under 
lektioner) 

Kan du berätta hur du upplever själva lektionerna i idrott och hälsa? 
 
Hur uppfattar du miljön under idrottslektionerna? Är du rädd för att 
visa upp dina kunskaper inför andra? Har du varit rädd för at visa upp 
dina kunskaper inför andra? Är du rädd inför vissa moment? Har du 
varit rädd för vissa moment? Vilka aktiviteter tycker du bäst om? Vilka 
tycker du sämst om? 
 
Har du någon gång varit arg, ledsen eller irriterad under en 
idrottslektion? Vad gjorde att du kände så? Har du någon gång varit 
riktigt glad under en idrottslektion? Vad gjorde att du kände så? 
  
Saknar du något i undervisningen? 
Har du egna förslag till hur undervisningen ska bli mera tilltalande för 
dig? 
  

Miljö 
(innan och 
efter 
Lektioner) 

Kan du berätta om hur du upplever situationen i omklädningsrummet 
före och efter lektionen? 
 
Hur uppfattar du miljön i omklädningsrummet innan och efter gympan? 
Har du någon gång känt obehag i omklädningsrummet? Tror du det 
finns killar och/eller tjejer som känner obehag i omklädningsrummet? 
Pratar du och dina vänner om det som sker på idrottslektionen?  
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Tror du andra pratar om vad du gör under idrottslektionerna? Hur får 
det dig att känna? 
 
 

 
Medvetenhet 
 

 
Kan du berätta hur du upplever ditt eget kunnande i idrott och hälsa? 
 
Vad tycker du om lektionerna i idrott? Känner du att du är duktig i det 
som ni gör under lektionerna? Upplever du att du under 
idrottsundervisningen får arbeta utifrån din egna nivå? Ge exempel?  
Känner du att du skulle uppfattas på annat sätt om dina kunskaper och 
färdigheter i idrott hade varit annorlunda?  
 
Tycker du att läraren riktar lika mycket uppmärksamhet till alla i 
klassen? Tycker du att läraren ger dig den uppmärksamhet du vill ha? 
Om inte varför tror du det är så? Hur upplever du uppmärksamheten 
från dina klasskamrater? Tycker du att du lär dig något under 
idrottslektionerna? Om ja, när känner du att du lär dig något nytt? 
 
Tycker du att idrottsundervisningen är tävlingsinriktad (uppfattar du att 
dina idrottsprestationer jämförs med andras)?  
 
Kan du berätta hur du upplever lärarens beteende? Känner du trygghet 
inför din lärare? Känner du att du kan lita på din lärare? 
Hur tycker du en bra idrottslärare ska vara? Hur är en dålig 
idrottslärare? 
 
Vad tycker du om dina idrottslärare du haft hittills? 
 
Skulle du vilja läsa idrott och hälsa B?  
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Bilaga 2 
 
Vi är två lärarstudenter på Högskolan Kristianstad som håller på med vårt examensarbete. I 
detta arbete har vi valt att undersöka elevers attityder om ämnet Idrott & Hälsa.  
 
Vi ska intervjua ett antal elever och undrar om Du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en 
sådan intervju. Intervjun kommer att ta cirka en timme. Du är givetvis helt anonym och 
behöver inte svara på de frågor du inte vill. Du får också när du vill avbryta intervjun. 
Intervjun kommer att spelas in på band. Bandet är under vårt ansvar och fungerar endast som 
ett hjälpmedel för oss. Det kommer ej att spelas upp för någon annan. 
 
Med vänliga hälsningar! 
Karl Friedrich    Christian Nilsson   
Tel: 0000-000000   Tel: 0000-000000 
 
 

   Ja, jag ställer gärna upp på en anonym intervju 
 

 Nej tack, jag vill inte medverka 
 
 
 
Datum:________________ 
 
 
Namnteckning:____________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


