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Abstract 

Aim and questions at issue 

The aim of this study is to examine why certain students seldom bring training clothes and 

training shoes to classes in Physical Education. 

To get the answers, I assumed four different groups of questions: 

1. What are the students and their custodian’s perceptions of the subject of Physical 

Education? 

2. How do the students see the need of training clothes and training shoes to participate 

in lessons of Physical Education? 

3. What are the reasons the students give to why they do not bring training clothes to the 

lessons? 

4. What factors affect the purchase of training clothes and training shoes? 

 

Method 

The study was carried out by distributing a questionnaire with fixed alternatives for answers 

to collect the data. The population consisted of two classes from school year 9 and two classes 

from school year 7 from two schools. Because of practical reasons, the two elementary 

schools were chosen from the Sigtuna area. The strategic selection of classes was made by a 

principal and a teacher of Physical Education, respectively. The number of students which 

answered the questionnaire was 69 of a total of 95, 32 girls and 37 boys. The share of students 

who answered was ca 73 percent. 

 

Results 

The results show that of the 69 students, 11 did not bring their training clothes and training 

shoes between 5 to 9 times or more per semester. The result also show that all the students 

have training clothes and training shoes to bring to the lessons in Physical Education. The 

main reasons for why they did not bring these to the classes were that the students forgot them 

at home in the morning, and that they did not think that it was necessary to have training 

clothes and shoes to participate in the lessons in Physical Education. The 11 students which 

often forgot their training clothes, state that they do not move a lot or participate at all during 

the lessons. The subject of Physical Education are a much appreciated subject amongst the 

students, and those students who has custodians whom themselves are interested in sports are 

also the students who most often bring their training clothes to the classes. How the purchases 

of training clothes and training shoes happens, and who it is that are responsible for the 

purchases doesn’t seem to affect all that much on how often the students bring or doesn’t 

bring their trainings clothes to classes. The result show that the students who does not bring 

their training clothes and training shoes also are the ones who most number of times per 

semester don’t participate in the lessons. 

 

Conclusion 

The conclusion of this study is that the students have personal reasons for why they do not 

bring their training clothes and training shoes to the classes in Physical Education. Based on 

the result of the study, there are grounds to inform the students and their custodians about the 

importance of having functional clothing when participating in the subject of Physical 

Education.  



 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka varför vissa elever sällan har med sig 

träningskläder och träningsskor till lektioner i Idrott och Hälsa. 

För att få svar på syftet har jag utgått från fyra olika grupper av frågeställningar: 

1. Vilken är elevens och vårdnadshavarnas inställning till ämnet Idrott och Hälsa. 

2. Hur uppfattar eleverna behovet av träningskläder och träningsskor för att delta i Idrott 

och Hälsa. 

3. Vilka orsaker anger eleverna till att de inte har träningskläder med sig på 

idrottslektionerna. 

4. Vilka faktorer påverkar själva köpet av träningskläder och träningsskor? 

 

Metod 

Studien genomfördes med hjälp av en enkät med fasta svarsalternativ för att samla in data. 

Populationen bestod av två klasser från skolår 9 respektive två klasser från skolår 7 fördelade 

på två skolor. Av praktiska skäl valdes två skolor i Sigtuna kommun. Det strategiska urvalet 

av klasser gjordes av en rektor respektive av en idrottslärare. Antal elever som svarade på 

enkäten var 69 stycken av 95 möjliga, 32 flickor och 37 pojkar. Andelen av elever som 

svarade på enkäten var ca 73 procent. 

 

Resultat  

Resultatet visar att av de 69 eleverna har 11 stycken inte med sig sina träningskläder och 

träningsskor med sig mellan 5 och 9 gånger eller mer per termin. Resultatet visar också att 

alla eleverna har träningskläder och träningsskor som de kan ta med till lektionerna i Idrott 

och Hälsa. Den främsta orsaken till att eleverna inte tar med sig dessa till lektionerna är att de 

glömmer sina träningskläder och träningsskor hemma på morgon, och att eleverna tycker att 

det inte behövs träningskläder och träningsskor för att vara med på lektioner i Idrott och 

Hälsa. De 11 elever som glömmer kläder ofta, uppger dessa att de inte rör sig mycket eller 

inte är med alls på timmarna. Ämnet Idrott och Hälsa är ett uppskattat ämne bland eleverna, 

och de elever som har vårdnadshavare som är intresserade av sport och idrott är också de 

elever som oftast har träningskläder och träningsskor med sig på lektionerna. Hur själva köpet 

av träningskläder och träningsskor går till, och vem är som är ansvarig för inköp av 

träningskläder och träningsskor verkar inte ha någon större påverkan på hur ofta eleverna tar 

med sig sina träningskläder till lektionerna. Resultat visar att de elever som kommer utan 

träningskläder och träningsskor är de elever som störst antal gånger per termin inte deltar vid 

idrottslektionerna. 

 

Slutsats 

Slutsatsen av studien är att eleverna har personliga skäl till att de inte har träningskläder och 

träningsskor med sig till lektionerna i Idrott och Hälsa. Det finns anledning utifrån studiens 

resultat att i information till elever och vårdnadshavare uppmärksamma betydelsen av 

funktionell klädsel vid deltagande i ämnet Idrott och Hälsa. 
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1 Introduktion 

De allra flesta vuxna människor anser det vara självklart att eleverna på högstadiet alltid eller 

nästan alltid har med sig träningskläder och träningsskor till lektionerna i Idrott och Hälsa. 

Men så är inte fallet, det finns elever som kommer till lektionerna utan träningskläder flera 

gånger på en termin. De som arbetar i skolan som idrottslärare har för länge sedan konstaterat 

detta och försökt förstå orsakerna till det beteendet samt hitta ett arbetssätt som gör att man 

som idrottslärare kan fånga upp dessa elever, och få dem att komma till lektionerna med 

träningskläder. Även jag och andra lärarkandidater har observerat detta fenomen på olika 

skolor och vi har pratat med varandra och med våra handledare om det på de olika skolorna 

och frågat hur de hanterar problemet. Genom samtalen med handledarna fick jag veta att de 

förhåller sig till problemet på olika sätt: 

 

”Det är bättre att eleverna som inte har träningskläder med sig är här än någon annanstans
1
” 

 

”Jag har redan pratat med dessa elever och med deras föräldrar men det händer ingenting
2
” 

 

”Bättre att de rör sig då och då än ingenting alls
3
” 

 

”Jag orkar inte tjafsa mer med dessa elever
4
” 

 

”Jag kan inte tvinga dem att ha träningskläder och träningsskor med sig
5
” 

 

”Om jag tvingar dem att ha träningskläder och träningsskor kommer de inte hit
6
” 

 

Med utgångspunkt i dessa kommentarer som jag hörde under min praktik, uppkom idén att 

närmare undersöka vad det är som orsakar att vissa elever sällan eller bara ibland har 

träningskläder med sig. För att försöka hitta ett svar genomfördes det här arbetet.  

 

                                                 

1
 Inf. 1. 

2
 Inf. 2. 

3
 Inf. 1.  

4
 Inf. 2.  

5
 Inf. 3. 

6
 Inf. 1. 
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Anledning till att jag vill studera orsakerna till varför vissa elever sällan eller bara ibland har 

träningskläder med sig är för att bättre förstå den situation som många idrottslärare dagligen 

befinner sig i, samt för att försöka ge förslag på hur man kan fånga upp dessa elever och 

skapa en miljö som är mer tilltalande för dem. 

 

För att försöka förstå orsaken till den här problematiken, har jag i den här uppsatsen utgått 

från fyra olika grupper av frågeställningar. I första frågeställningsgruppen undersökte jag 

elevernas och vårdnadshavarnas inställning till ämnet Idrott och Hälsa, i den andra gruppen 

undersökte jag hur själva köpet av träningskläder och träningsskor går till, i den tredje 

gruppen om eleverna tycker att det behovs träningskläder för att delta, och i den sista och 

fjärde undersökte jag vad eller vilka som är orsakerna till att eleverna inte har tagit med sig 

träningskläder och träningsskor på idrottslektionerna. 

 

1.2 Bakgrund 

I Läroplanen 94 (Lpo94) kan man läsa följande under rubriken Rättigheter och skyldigheter: 

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 

ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den 

enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 

elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som 

underlag för den enskildes val i skolan. Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla 

kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den 

skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, 

kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar
7
. 

 

Som man kan läsa ovan handlar inte lärarens arbete bara om att förmedla kunskaper. Att vara 

lärare handlar också om att uppfostra och ger eleverna karaktär. Några huvudsaker att uppnå i 

elevernas karaktär är personlig ansvar, förmåga att delta i samhällslivet, vara delaktig i olika 

planeringar och ha grundläggande demokratiska värderingar. Men tyvärr finns nästan alltid 

                                                 

7
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, (Skolverket, Stockholm, 

2006)  s. 5. 
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elever och t.o.m. vårdnadshavare som har det svårt att ta ansvar. Det kan uppfattas som att 

dessa elevers vårdnadshavare har det svårt att vara delaktiga i skolarbete på grund av olika 

orsaker. 

 

Om vi ser på idrottsklädsel ur ett historiskt perspektiv finner vi att år 1856 när kvinnorna i 

Sverige fick börja utöva gymnastik i skolan fanns åtminstone en röst som tog upp en intensiv 

kamp för behovet av att utveckla kvinnornas gymnastikklädsel. Det var Hildur Ling, den 

första lärarinnan i gymnastik i Sverige. Gymnastikkläderna som fanns då inskränkte 

rörelseförmågan och kunde till och med orsaka otäcka sår på bärarnas höfter. 

För att lösa det problemet komponerade Hildur Ling en gymnastikdräkt med blus som räckte 

ned över knäna, och till denna en heltäckande långbyxa
8
. Syftet var att flickorna skulle kunna 

delta på lektionerna i idrott utan begränsningar i rörelsefrihet och utan att få skador på grund 

kläderna
9
. 

 

Under andra halvan av 1930-talet benämndes Idrott och Hälsa ”Gymnastik med lek och 

idrott”. ämnets uppgift inte bara att förmedla kunskaper och fostra goda karaktärer utan också 

att stärka och bevara elevernas hälsa
10

. Konkret skulle eleverna förstå sambandet mellan 

regelbunden träning och hälsa, och vänjas vid renlighet. Det kan ses som en normal 

utveckling eftersom under den tiden började vissa inspektörer från Skolöverstyrelsen (SÖ) se 

det som ett problem att eleverna inte tvättade sig efter lektionerna och att så få bytte om till 

gymnastikkläder. Att eleverna efter en svettig lektion gick runt med våta underkläder var ur 

hygienisk synpunkt mycket otillfredsställande. Övningar skulle få en helt annan uppiggande 

effekt om de efterföljdes av dusch och omklädnad. Vidare kan man konstatera att redan då 

fanns röster som ville att Sverige skulle följa Danmarks exempel och göra omklädnad 

obligatorisk för de äldre eleverna.
11

 

 

På 1940-talet var träningskläder fortfarande en utbredd problematik, många elever saknade 

helt träningskläder och andra elever utövade fysiska aktiviteter i flera tröjor och andra plagg 

utanpå varandra. Inspektörer från Skolöverstyrelsen var redan på den tiden förvånade att så 

många elever saknade gymnastikkläder, eftersom de inte var särskilt dyra i inköp. Enligt 

                                                 

8
 Börje Tolgfors, ”Kvinnans idrottsklädsel i historiskt perspektiv” Tidskrift i Gymnastik & Idrott, (1984:4), s. 34. 

9
 Ibid. 

10
 Pia Lundqvist Wanneberg, Kroppens medborgarfostran: Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919 

– 1962, (diss. Stockholm: Idrottshögskolans bibliotek, 2004) s.154. 
11

 Ibid. s.156. 
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inspektörerna berodde problemet på lärarnas brist av intresse att se till att alla eleverna hade 

träningskläder med sig. Det är också viktigt att lyfta fram att det fanns skolor där alla elever 

hade träningskläder, och andra skolor i vilka alla eleverna saknade det. 
12

 

På den tiden var också vanligare att inspektörer från SÖ inspekterade idrottslektionerna och 

gjorde anteckningar om undervisningen följde styrdokumentens intentioner, problem med 

undervisning i allmänhet, materiella brister och okunniga lärare men det inrapporterades 

också positiva inslag som att styrdokumentens anvisningar följdes eller att undervisning i alla 

fall utvecklades åt rätt håll
13

. Utvecklingen gick dock mot klädseln, som vid mitten av 1940–

talet sågs som mest lämplig var idrottsbyxor med eller utan tröja, och för flickor byxor och 

tröja eller hel gymnastikdräkt, dock utan att vara obligatorisk
14

. 

 

Läroverket var under 1930 – talet ledande i att infria bestämda regler på hur hygienen skulle 

bedrivas efter lektionerna. Samtidigt som obligatorisk dusch blev allt vanligare vid läroverken 

infördes även klädombyten. Ämnets primära avsikt var för det första att bedriva 

kroppsövningar för det var hälsosamt. För det andra skulle det fostra eleverna till ett 

hälsosamt beteende både i och utanför skolan. Via skolan kunde alla barn och ungdomar nås 

och via dem även hemmen. Det var ett projekt som såg likadant ut för folkskola och 

läroverkseleven. För SÖ hade hälsofostran inte några klassaspekter. Alla elever skulle lära sig 

att bedriva kroppsövningar livet ut och tvätta sig samt byta kläder inför fysisk ansträngning 

och gärna duscha efteråt
15

. 

 

I Danmark fortsätter även idag träningskläder och simkläder att vara obligatoriskt för eleverna 

i grundskolan och gymnasiet. Det kan läsas bl.a. i Folkeskoleloven § 5, stk.2 156-157 Dock 

kan skolor och kommuner mjuka upp dessa regler och låta eleverna vara med på 

idrottslektionerna ändå om det finns speciella anledningar till det. I Sverige är det tvärtom, det 

finns inget stöd i kursplan, utan skolorna och kommunen kan bara be eleverna att ha med sig 

dessa. Det betyder att skolorna och kommunerna i Sverige inte har det lagliga stöd som 

skolorna och kommunerna i Danmark har, och det vet eleverna och vårdnadshavarna om. 

Skillnaderna är väldigt intressanta och påtagliga. Det gör att vissa lärare och handledare säger 

                                                 

12
 Lundqvist Wanneberg, s.156-157 

13
 Ibid. s.157 

14
 Ibid. s.158-159 

15
 Ibid. 160 
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som jag citerade ovan ”Jag orkar inte tjafsa mer med dem (eleverna)”, ”Om jag tvingar dem 

att ha träningskläder/träningsskor kommer de inte hit”. 

 

Inom skolidrottens värld kan det vara av intresse för idrottsläraren att närmare undersöka 

elevernas inställning till ämnet Idrott och Hälsa, till träningskläder och träningsskor samt hur 

själva köpet av träningskläder går till. När en idrottslärare vet hur eleverna förhåller sig till 

dessa saker så kan lärare, rektor och föräldrar arbeta målinriktat för att se till att alla elever har 

en positiv attityd till ämnet och med det ha med sig träningskläder till lektionerna. 

 

De kunskaper som den här studien kan generera är viktiga eftersom om alla elever har 

träningskläder gör det att man kan utnyttja tiden effektivt och man kan undvika att eleverna 

hoppar av olika övningar pga. att de inte har gymnastikskor, vilket kräver omplanering. En 

diskussion om träningsklädernas betydelse kan göra eleverna medvetna om betydelsen av att 

ha gymnastikskor för att bl.a. undvika skador vilket i sin tur skapa mer motivation för att träna 

och hålla sig i fysisk trim. 

 

1.3 Forskningsläge 

Forskning som studerar specifikt varför vissa elever sällan har med sig träningskläder och 

träningsskor på idrottslektioner, hur själva köpet av träningskläder går till, och elevernas 

åsikter om behovet av träningskläder för att delta på lektioner i Idrott och Hälsa, verkar vara 

obefintlig. Dock finns forskning som är relevant för den här uppsatsen eftersom min hypotes 

är att elevernas och vårdnadshavares inställning till ämnet Idrott och Hälsa också inverkar på 

om man kommer till lektioner med rätt utrustning.  

 

I Skolverkets National Utvärdering (NU – 03) kom forskargruppen fram till att hälften av 

eleverna, fler pojkar än flickor, ansåg att ämnet Idrott och Hälsa är lika viktigt som de 

teoretiska ämnena och att eleverna önskar mer tid i ämnet, medan en minoritet av eleverna vill 

minska tiden för ämnet. Vidare konstaterades att elevernas intresse för ämnet är mycket stort 

och att fler pojkar än flickor är intresserade i ämnet
16

. 

 

                                                 

16
 Nationella Utvärderingen av grundskolan 2003: Sammanfattande huvudrapport, Statens skolverk, Stockholm, 

2004, s. 56. 
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NU–03 har också visat att 17 % av pojkarna och 10 % av flickorna inte vill byta om 

tillsammans med sina skolkamrater. Enligt NU–03 har denna attityd ökat sedan NU – 92. 

Över hälften av eleverna som inte når målet Godkänd i ämnet uppger att de inte vill byta om i 

sällskap av andra. När forskargruppen sedan jämförde NU–03 med NU–92 kunde de 

konstatera att situationen har blivit omvänd i vissa aspekter. Till exempel att upplevelsen att 

känna sig klumpig och att det är obehagligt att byta om framför sina skolkamrater har blivit 

vanligare bland pojkar än flickor
17

. 

 

En annan undersökning som studerade vilken betydelse en individs erfarenheter, 

uppväxtvillkoren och det sociala ursprunget har för att en individ ska vara eller inte vara 

fysiskt aktiv, tyder på att beslutet att ägna sig åt fysiska aktiviteter hänger samman med ett 

”socialt arv” som kan värderas i form av kulturellt kapital
18

. I denna undersökning följdes ett 

stort antal individer från 15 till 41 års ålder.  

 

Inom beteendevetenskapen finns också undersökningar av elevernas inställning till ämnet 

Idrott och Hälsa. Staffan Hultgren har i boken ” Fysisk aktiviteter, Folkhälsa, 

Beteendeförändringar – En beteendevetenskaplig betraktelse” börjar med att lyfta fram några 

berättelser från eleverna i vilka dessa elever berättar orsakerna till varför de undviker vara 

med på lektioner i Idrott och Hälsa. Orsakerna som eleverna ger är allt från att eleverna som 

har dålig självförtroende i idrott får ännu sämre självförtroende när de spelar med ”duktiga” 

elever i lagsporter, till att andra elever tycker att det är jobbigt att misslyckas framför sina 

kollegor i idrott. Även eleverna som är fysiska aktiva tycker att det är en stor skillnad mellan 

att tillhöra ett riktigt lag och vara med i skolidrotten där det inte finns någon laganda. 

En annan elev ser till att hans föräldrar sjukskriver honom när det är gymnastik på schemat. 

Två flickor berättar att de aldrig har deltagit på lektioner i Idrott och Hälsa. Deras argument är 

att de tycker att ämnet är jobbigt och onödigt. De undrar varför de ska göra något jobbigt när 

de kan ta det lugnt
19

  

 

I boken ”Mellan nytta och nöje – bilder av ämnet idrott och hälsa” av Håkan Larsson & Karin 

Redelius (red) gör Karin Redelius några jämförelser mellan positivt och negativt inställda 

                                                 

17
  Nationella Utvärderingen av grundskolan 2003: Sammanfattande huvudrapport, Statens skolverk, 

Stockholm, 2004, s. 51-52 
18

 Lars – Magnus Engström, Idrott som social markör, (Stockholm: HLS Förlag, 1999), s.95 
19

 Staffan Hultgren, Fysisk aktivitet -  folkhälsa -  beteendeförändringar: En beteendevetenskaplig betraktelse: 

hur får man barn och ungdomar intresserade av fysisk aktivitet?, (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2008), s. 6-9 
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elever till ämnet Idrott och Hälsa. Redelius kom fram till att det fanns betydande skillnader 

mellan gruppen positiva och negativa elever med avseende på hur de uppfattar sina föräldrars 

värdering av ämnet. Både pojkar och flickor med en mer negativ inställning till ämnet tror att 

deras föräldrar i högre grad anser att ämnet är mindre viktigt än vad de positiva tror
20

.  

En annan jämförelse som Redelius gör mellan positivt och negativt inställda elever var att 

jämföra deras grad av aktivitet på lektioner. Hon konstaterade att de eleverna som är positiva 

till ämnet uppfattar att de håller en högre aktivitet på lektionerna. Hon avrundar sin studie 

genom att lyfta fram en elev som inte är så aktiv på lektionerna i Idrott och Hälsa. Skälet som 

eleven i fråga angav för att inte vara så aktiv på lektionerna var att han inte var tillräcklig bra 

och för att undervisningsupplägget inte passade honom. 

 

2 Syftet 

Syftet med det här arbetet är att undersöka varför vissa elever sällan har med sig 

träningskläder och träningsskor till lektioner i Idrott och Hälsa. 

För att få svar på syftet har jag utgått från fyra olika grupper av frågeställningar: 

1. Vilken är elevens och vårdnadshavares inställning till ämnet Idrott och Hälsa 

2. Hur uppfattar eleverna behovet av träningskläder och träningsskor för att delta i Idrott 

och Hälsa  

3. Vilka orsaker anger eleverna till att de inte har träningskläder med sig på 

idrottslektionerna.  

4. Vilka faktorer påverkar själva köpet av träningskläder och träningsskor? 

 

3 Metod 

Studien genomfördes men hjälp av en enkät med fasta svarsalternativ för att samla in data. 

Det kan dock ha sina risker med att ställa skriftliga frågor eftersom de som svarar på 

formuläret dels kan överskatta sin grad av förhållningssätt till något, dels kan frågorna 

missförstås. Riktlinjer för ett frågeformulär är entydighet, enkelhet, begriplighet, att inte fråga 

två frågor samtidigt, och att inte ställa ledande eller förutsättande frågor
21

. För att i någon mån 

                                                 

20
 Karin Redelius, ”Bäst och pest!” i Mellan nytta och nöje- Bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Håkan 

Larsson & Karin Redelius, (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s.167-171 
21

 Henny Olsson & Stefan Sörensen, Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 2. uppl. 

(Stockholm: Liber, 2007), s.92 
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eliminera dessa felkällor och för att testa frågorna har frågeformulären först testats på två 

högstadieelever. 

 

 

Problem/fördelar 

Skälet till att det valdes en kvantitativ undersökningsmetod med enkäter är bland annat för att 

ingen elev ska känna sig utpekade. Ett problem med enkätundersökningar är att när enkäten 

väl är utskickad går det inte att ändra på frågorna. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Den population som studerades var 42 elever från skolan Ac och 27 elever från skolan Ae. 

Dessa 69 elever kom från två högstadieskolor i Sigtuna Kommun och valdes inte 

slumpmässigt utan urvalet gjordes av rektor samt idrottslärare. Dessa skolor betecknas i den 

här uppsatsen som skola Ac och Ae för att bevara skolornas anonymitet.  

 

Skola Ac besöktes och rektorn informerades om syftet med min undersökning. Rektorn 

godkände undersökningen och hänvisade mig till en specifik idrottslärare i skolan. Efter jag 

hade pratat med den idrottsläraren så valde idrottsläraren själv ut två klasser, en i årskurs 7 

och en i 9 för mig att ha med i min undersökning. 

 

Skola Ae besöktes men rektorn var inte där. Jag fick hans mobilnummer i receptionen och 

ringde honom, berättade vem jag var och om min undersökning. Rektorn pratade sedan med 

receptionisten som informerade mig om vilka klasser jag kunde besöka. Därefter besökte jag 

de klasserna som jag blev hänvisade till i både skolorna. Jag presenterade mig själv för 

eleverna och frågade eleverna om de var villiga att hjälpa mig i min undersökning genom att 

svara på en enkät som ingick i mitt examensarbete. Eleverna informerades också om att för att 

få delta undersökningen, måste de få godkänt av sina vårdnadshavare. Ett missiv som 

eleverna skulle ta hem för att deras föräldrar skulle godkänna att eleverna fick delta i 

undersökningen delades ut. Både eleverna och deras vårdnadshavare informerades om att de 

uppgifter som eleverna lämnar är skyddade av sekretesslagen samt att jag har tystnadsplikt
22

. 

                                                 

22
 Olsson & Sörensen, s. 53. 
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Slutligen besökte jag klasserna som skulle delta i undersökningen för att lämna enkäten till 

alla de elever som valde att delta i undersökningen. Eleverna svarade på enkäten samtidigt 

som jag befann mig i klassrummet. Jag informerade också eleverna att om det var någon fråga 

som de inte förstod var de välkomna att fråga mig. 

 

3.1.1 Population 

Populationen som studerades var ett stickprov på 69 elever. Den möjliga populationen bestod 

dock av 590 elever vid två olika högstadieskolor i Sigtuna Kommun. Skolorna som deltog i 

undersökningen har kodats med beteckning Ac respektive Ae för att bevara skolornas 

anonymitet.  

 

Antal elever per skolan och årskurs, se tabell 1 

 

Tabell 1 

 Skolan Ac Skolan AE 

Årskurs 7 48 114 

Årskurs 8 80 126 

Årskurs 9 58 164 

Totalt 590 186 404 

 

 

 

3.1.2 Urval 

Urvalet som gjordes var ett strategiskt urval eftersom det var en rektor och en lärare från var 

sin skola som valde vilka klasser som skulle delta i undersökningen . Stickprovet bestådd av 

95 elever fördelade på två skolor, vilket gör att urvalet och resultatet inte går att generalisera. 

Skola Ac bidrog med 29 elever i årskurs nio och 22 elever i årskurs sju. Totalt 51 elever. 

Skola Ae bidrog med 25 elever i årskurs nio och 19 elever i årskurs sju. Totalt 44 elever. 

Av dessa 95 elever svarade 69 elever på enkäten.  
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Antal elever i respektive årskurs och skolan som svarade på enkäten se tabell 2.  

 

Tabell 2 

 

 

 

Skolan AC,  

flickor 

Skolan AC, 

pojkar 

Skolan AE,  

flickor 

Skolan AE,  

pojkar 

Årskurs 7 11 10 4 6 

Årskurs 9 11 10 6 11 

Totalt 22 20 10 17 

 

 

3.1.3 Bortfall 

Av 95 möjliga elever svarade på enkäten endast 69 elever, vilket ger ett externt bortfall på ca 

27 %. Flickorna hade ett bortfall på 30 % och pojkarna hade ett bortfall på 24 %. Internt 

bortfall uppkom inte eftersom jag var i klassrummet när eleverna svarade på enkäten och 

erbjöd mig att hjälpa eleverna om någon inte hade förstått frågorna.  

 

Bortfall fördelade per skolan, kön och årskurs, se tabell 3. 

 

Tabell 3 

 Flickor ♀ Pojkar ♂ 

Årskurs 7 6 8 

Årskurs 9 8 4 

Totalt 26 14 12 

 

Nyckel ord 

Inställning till träningskläder och träningsskor, inställning till ämnet Idrott och Hälsa, inköp 

av träningskläder. 
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4. Resultat 

 

 4.1 Antal gånger som eleverna inte har träningskläder/träningsskor 

på en termin 

 

Hur många gånger per termin har du inte träningskläder/träningsskor på lektioner i 

Idrott och Hälsa? 

 

Tabell 4 

Elever som har alltid 

träningskläder/träningsskor med sig på en 

termin 

21 elever 

Elever som inte har 

träningskläder/träningsskor med sig 1-2 

gånger per termin 

26 elever 

Elever som inte har 

träningskläder/träningsskor med sig 3–4 

gånger per termin 

11 elever 

Elever som inte har 

träningskläder/träningsskor med sig 5-6 

gånger per termin 

6 elever 

Elever som inte har 

träningskläder/träningsskor med sig 7–8 

gånger per termin 

2 elever 

Elever som inte har 

träningskläder/träningsskor med sig 9 gånger 

per termin eller mer 

 

3 elever 

Totalt 69 elever 

 

Tabell 4 visar hur ofta de 69 eleverna som deltog i undersökningen inte har 

träningskläder/träningsskor med sig på lektioner i Idrott och Hälsa under en termin. 58 

stycken av eleverna har sina träningskläder med sig största delen av lektionerna, som mest är 

det 3-4 ggr per termin som träningskläderna inte är med. 11 av eleverna har mer sällan med 

sig träningskläderna, mellan 5 och 9 ggr eller mer per termin. 
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Hur viktig tror du, att dina vårdnadshavare tycker att ämnet Idrott och Hälsa är, 

jämfört med de andra ämnena? 

 

 

 Flickor    Pojkar 

Figur 1-2 

 

Figurerna 1-2 visar elevernas vårdnadshavares syn på ämnet Idrott och Hälsa. 

Man kan se att en stor majoritet på 41 elever har vårdnadshavare som tycker att ämnet Idrott 

och Hälsa är lika viktigt som de andra ämnena. Från pojkarnas resultat kan man utläsa att 

många elever inte vet sin vårdnadshavares inställning till ämnet, vilket förhindrar att man kan 

dra en tydlig slutsats. Endast ett fåtal elever, och då endast pojkarnas vårdnadshavare, tycker 

att ämnet är viktigare än de andra ämnena. 
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Elevernas uppfattning om vårdnadshavare syn på ämnet Idrott och Hälsa och hur ofta 

eleverna har träningskläder och träningsskor med sig 

 

Tabell 5 

 Viktigare än de 

andra ämnena 

Lika viktig 

som de andra 

ämnena 

Vet 

inte 

Mindre 

viktigare än de 

andra ämnena 

Eleverna som har alltid 

träningskläder/skor 3 15 3 0 

Eleverna som inte har med 

sig träningskläder/skor 1-2 

gånger  

 

termin 

0 16 10 0 

Eleverna som inte har med 

sig träningskläder/skor 

3-4 

0 8 3 0 

Eleverna som inte har med 

sig träningskläder/skor 

5-6 

0 2 3 1 

Eleverna som inte har med 

sig träningskläder/skor 

7-8 

0 0 0 2 

Eleverna som inte har med 

sig träningskläder/skor 9 

gånger per termin eller mer 

0 0 0 3 

Totalt 

3 41 19 6 

 

Tabell 5 visar sambandet mellan elevernas vårdnadshavares inställning till ämnet Idrott och 

Hälsa och hur ofta deras barn har träningskläder och träningsskor med sig. 

 

De elever som har vårdnadshavare som tycker att idrott är lika viktigt eller viktigare än andra 

ämnen har också så gott som alltid med sig träningskläderna. Endast två av eleverna i den 

kategorin saknar träningskläder fem till sex ggr per termin. Dock är kategorin som inte vet 

sina vårdnadshavares inställning till största delen ändå bra på att ha med sig träningskläder. 

Den kategori som tycker att idrott är mindre viktigt än andra ämnen är också de elever som 

oftast inte har med sig träningskläderna. 
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4.2 Elevernas åsikter om behovet av träningskläder/träningsskor för 

att delta i Idrott och hälsa 

 

Tycker du att det behövs träningskläder/träningsskor för att kunna delta på 

idrottslektionerna 

 

Tabell 6 

Det behövs 

inte alls 

0 

1 2 3 

Det är mycket 

viktigt 

4 

4 4 11 29 21 
Totalt 

69 elever 

 

Tabell 6 visar elevernas uppfattning över om träningskläder och träningsskor behövs för att 

vara med på lektioner i Idrott och Hälsa.  

 

Som man kan se tycker majoriteten, 50 elever, att det är viktigt och till och med mycket 

viktigt att ha träningskläder/träningsskor på lektionerna i Idrott och Hälsa. Åtta elever anser 

att det inte behövs alls eller behövs väldigt lite. 

 

 

Hur viktig är det för dig att ha med träningskläder/träningsskor på idrottslektioner? 

 

Tabell 7 

Inte viktig 

alls 0 

 

1 

 

2 

 

3 

Mycket 

viktigt 

4 

6 5 16 24 18 
Totalt 

69 elever 

 

Tabell 7 visar hur viktigt det är för varje enskild elev att ha med träningskläder/träningsskor 

på lektionerna i Idrott och Hälsa. 

 

11 stycken av eleverna, 16 procent, tycker inte att det är viktigt medan 42 stycken, 61 procent 

anser det vara viktigt. 
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Rör sig elever som uppger har träningskläder/träningsskor med sig mer än de elever 

som inte har det? 

 

Tabell 8 

 

 

 

 

Jag är alltid 

eller nästan 

alltid med, 

och jag blir 

svettig 

och/eller 

andfådd i 

nästan 

varje gång 

Jag är 

alltid eller 

nästan 

alltid 

med, och 

jag rör 

mig 

mycket 

Jag är 

alltid eller 

nästan 

alltid 

med, men 

jag rör 

mig inte 

särskilt 

mycket 

Jag är 

med på 

idrotten 

ibland 

Jag är 

aldrig, 

eller 

nästan 

aldrig med 

på 

idrotten 

Eleverna som har alltid 

träningskläder/skor 
11 10 0 0 0 

Eleverna som inte har 

med sig 

träningskläder/skor 1-2 

gånger termin 

12 13 1 0 0 

Eleverna som inte har 

med sig 

träningskläder/skor 

3-4 

1 5 3 2 0 

Eleverna som inte har 

med sig 

träningskläder/skor 

5-6 

0 0 3 3 0 

Eleverna som inte har 

med sig 

träningskläder/skor 

7-8 

0 0 0 2 0 

Eleverna som inte har 

med sig 

träningskläder/skor 9 

gånger per termin eller 

mer 

0 0 0 0 3 

Total 24 28 7 7 3 

 

Tabell 8 visar att 52 av eleverna i de två kategorierna som är med på lektioner och som är 

aktiva, som mest kommer utan träningskläder fyra gånger per termin. De 11 elever som inte 

har med sig träningskläder fem gånger eller mer på en termin har svarat att de rör sig inte 

särskilt mycket eller inte är med alls. 
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4.3 Orsakerna till att vissa elever sällan har träningskläder med sig 

på idrottslektionerna 

 

När du inte har träningskläder/träningsskor med dig. Vad beror det på? 

 

Tabell 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9 visar antalet elever från kategorin som inte har med sig träningskläder/träningsskor 1 

till 4 gånger per termin. De mest intressanta resultaten från tabell 9 är att bara en av eleverna 

har angivit att de inte vill vara med som orsak till att de inte har träningskläder/träningsskor 

med sig.  

 

 

Närmare granskning av de 11 eleverna som inte hade med sig sina 

träningskläder/träningsskor 5 eller fler gånger per termin 

 

Eleverna som inte hade med sig träningskläder/träningsskor 5–6 gånger per termin 

 

Utöver de orsakerna som eleverna fick välja i tabellen ovan (tabell 9) närgranskade jag hur 

dessa elever svarade på frågorna, om de tycker att det behövs träningskläder/träningsskor för 

Orkar inte bära mina 

träningskläder/träningsskor 
6 

Köpte träningskläder/träningsskor, nu gillar jag 

inte dem längre 
0 

Det går lika bra att träna med streetskor 7 

Det går lika bra att träna utan 

träningskläder/träningsskor 
7 

Jag hade bråttom på morgon och glömde 

träningskläder/träningsskor hemma 
10 

Mina träningskläder/träningsskor är inte 

tillräcklig trendiga 
0 

Jag vill inte vara med på idrott så jag lämnar 

träningskläder hemma 
1 

Jag känner mig klumpig och vill inte vara med 

på idrott 
0 

Jag vill inte byta om framför klasskamrater 1 

Mina träningskläder var inte tvättade 0 

Annan orsak 0 

Totalt 32 
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att kunna delta på idrottslektioner och hur viktigt är det för dem att ha med 

träningskläder/träningsskor på idrottslektioner.  

 

Denna grupp bestådde av sex elever som svarade på enkäten på följande sätt: 

 

Elev 1. Han uppger i enkäten att inte alls behövs träningskläder för att kunna vara med på 

idrottslektionen och det är inte heller viktigt för honom ha med sig dem. Anledning till att han 

inte har med sig träningskläder är att han har bråttom på morgon och glömmer dem. 

 

Elev 2. Han tycker inte att det är så viktigt med träningskläder/träningsskor. Orsakerna till att 

han inte har med sig träningskläder är bl.a. att han inte orkar bära dem och han tycker att det 

går lika bra att träna utan. 

 

Elev 3. Han tycker inte att det behövs träningskläder och träningsskor för att kunna delta på 

idrottslektionerna. Anledning till att han inte har med sig träningskläder/träningsskor är bl.a. 

att han inte orkar bära dem; köpte träningskläder men gillar dem inte längre. Han tycker att 

det går lika bra att träna utan; känner sig klumpigt och vill inte vara med på idrott samt vill 

inte byta om framför sina klasskamrater. 

 

Elev 4. Han tycker inte att det behövs träningskläder för att kunna delta på idrottslektionen 

och det är inte heller viktigt för honom ha med sig träningskläder och träningsskor på 

lektionerna i Idrott och Hälsa. När han inte har med sig träningskläder så beror det på att han 

hade bråttom på morgonen och glömde dem, och dessutom tycker han att det går lika bra att 

träna utan träningskläder och träningsskor. 

 

Elev 5. Hon tycker att det är mycket viktigt att ha träningskläder och träningsskor för att delta 

på lektionerna men för hennes egen del är det inte så viktigt. När hon inte har med sig 

träningskläder så beror det på att hon hade bråttom på morgonen och glömde dem och 

dessutom tycker hon att det går lika bra att träna utan träningskläder. 

 

Elev 6. Hon tycker inte att det behövs träningskläder särskilt mycket för att delta på 

lektionerna i Idrott och Hälsa, men för hennes egen del är det relativt viktigt. Orsaken att hon 

inte har träningskläder med sig är att hon har bråttom på morgonen och glömmer dem hemma. 
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Resultatet visar att alla utom 1 elev anser att det inte behövs eller att det är inte så viktigt att 

ha träningskläder på lektionerna. En av de vanligaste orsaker till att de inte har med 

träningskläder är att de har bråttom på morgon och glömmer träningskläder hemma, samt att 

de tycker att det går bra att träna utan träningskläder. 

 

 

Elever som inte hade med sig träningskläder/träningsskor 7–8 gånger per termin 

 

Denna grupp består av två elever svarade på följande sätt: 

 

Elev 1. Han tycker att det är mycket viktigt att ha träningskläder för att delta på 

idrottslektioner men för hans egen del är inte lika viktigt. Anledning till att han inte har 

träningskläder med sig är att han har bråttom på morgon och glömmer dem hemma, eller att 

hans träningskläder inte var tvättade. 

 

Elev 2. Hon tycker inte att det behövs träningskläder för att delta på lektionerna i Idrott och 

Hälsa. När hon inte har med sig träningskläder och träningsskor så beror det på att hon hade 

bråttom på morgonen och glömde dem, och dessutom tycker hon att det går lika bra att träna 

utan dem. 

 

Resultaten visar även här att den vanligaste orsaken till att de inte har träningskläder med sig 

är att de har bråttom på morgon och glömmer dem. 

 

 

Elever som inte hade träningskläder med sig 9 gånger eller mer per termin 

 

Denna grupp består av tre elever som svarade på följande sätt: 

 

Elev 1. Han tycker inte att det är så viktigt att ha med sig träningskläder på idrottslektionerna. 

För sin egen del anger eleven att det är medelviktigt att ha träningskläder med på lektionen. 

Den här eleven ger också som orsak till att han inte har träningskläder med sig att han känner 

sig klumpig.  
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Elev 2. Han anser att det inte behövs träningskläder för att vara med på idrottslektionerna, och 

på frågan om hur viktigt det är för honom själv angav han att det inte var viktigt alls. Orsaken 

till att han inte hade träningskläder och träningsskor på idrottslektionerna är att han har 

bråttom på morgon och glömmer dem hemma. 

 

Elev 3. Hon anser att det behövs träningskläder och träningsskor för att kunna delta på 

idrottslektionerna, men att det inte är så viktigt för henne att ha träningskläder på 

idrottslektionerna. Orsakerna till att hon inte har träningskläder med sig är att hon orkar inte 

bära dem; det går lika bra att träna med streetskor; det går lika bra att träna utan 

träningskläder samt att hennes träningskläder inte var tvättade. 

 

 

Har det hänt någon gång att eleverna har fått pengar för att köpa 

träningskläder/träningsskor och köpt något annat istället? 

 

 

 

Figur 3 

 

Figur 3 visar att 60 elever alltid har köpt träningskläder och träningsskor när de har fått 

pengar till det och inte köpte något annat istället. Nio elever säger att de ibland köper något 

annat än träningskläder och träningsskor även om de har fått pengar avsedda specifikt för det. 
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Om du inte kan vara på lektioner i Idrott och Hälsa pga. att du inte har ombyteskläder, 

informerar din lärare detta till dina vårdnadshavare? 

 

 

Figur 4 

 

Figur 4 visar att eleverna anser att deras lärare inte informerar elevernas vårdnadshavare när 

eleverna inte har med sig träningskläder och träningsskor.  

 

46 svarade att deras lärare inte informerar deras vårdnadshavare, medan 17 elever inte vet om 

deras lärare informerar deras vårdnadshavare. 

 

4.4 Hur själva köpet av träningskläder och träningsskor går till 

 

Om du behöver nya träningskläder/träningsskor säger du det till dina 

vårdnadshavare/föräldrar eller är det dina vårdnadshavare/föräldrar som säger det till 

dig? 

 

Tabell 10 

Jag säger till mina 

vårdnadshavare/föräldrar 

Mina 

vårdnadshavare/föräldrar 

säger till mig 

Ibland säger mina 

vårdnadshavare/föräldrar 

till mig och ibland säger 

jag till mina 

vårdnadshavare/föräldrar 

13 24 32 Totalt 

69  

elever 
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Tabell 10 visar om det är vårdnadshavare eller eleven som anger när det är dags att köpa nya 

träningskläder. Resultatet tyder på att de allra flesta vårdnadshavare ändå är medvetna om när 

barnen har behov av nya träningskläder. 

 

 

Brukar du planera dina köp av träningskläder/träningsskor? 

 

 

Figur 5 

 

Figur 5 visar att den absoluta majoriteten av eleverna inte planerar köpet av 

träningskläder/träningsskor. 

 

 

Vem är det som köper elevernas träningskläder/träningsskor? 

 

Tabell 11 

 

 

Själv Mina 

vårdnadshavare/föräldrar 

Jag och mina 

vårdnadshavare/föräldrar 

Ibland jag och ibland 

mina 

vårdnadshavare/föräldrar 

Annan 

Total 15 2 47 5 0 

 

Tabell 11 visar att vårdnadshavaren och eleven oftast köper träningskläderna gemensamt, men 

att drygt en femtedel av eleverna gör inköpen helt på egen hand.  
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Sambandet mellan vem det är som köper elevernas träningskläder/träningsskor och hur 

ofta eleverna har träningskläder/träningsskor med sig på lektionerna i Idrott och Hälsa 

 

Elever som köper sina träningskläder/träningsskor själva 

2 av 15 elever som köper sina träningskläder/träningsskor själva hade alltid 

träningskläder/träningsskor med sig på lektioner i Idrott och Hälsa. 

 

2 av 15 elever hade inte träningskläder/träningsskor med sig 1-2 gånger per termin. 

 

5 av 15 elever hade inte med sig sina träningskläder/träningsskor 3-4 gånger per termin 

 

3 av 15 elever hade inte med sig träningskläder/träningsskor 5-6 gånger per termin. 

 

1 av 15 elever hade inte med sig träningskläder/träningsskor 7-8 gånger per termin 

 

2 av 15 elever hade inte med sig träningskläder/träningsskor 9 gånger eller mer per termin. 

 

Resultaten visar att 9 av de totalt 15 eleverna som själva köper sina träningskläder, alltid har 

med sig dem eller som mest inte har med sig dem fyra gånger per termin.  

 

Vårdnadshavare/föräldrar som köper träningsskor/träningskläder till sina barn 

Resultatet visar att av de två elever som har vårdnadshavare/föräldrar som köper deras 

träningskläder/träningsskor så är en av dessa elever inte är med på lektioner i Idrott och Hälsa 

7-8 gånger per termin och den andra är inte på lektionerna i nio gånger eller mer per termin. 

 

Eleverna som köper sina träningskläder/träningsskor tillsammans med sina 

vårdnadshavare/föräldrar. 

19 av 47 elever som köper sina träningskläder/träningsskor tillsammans med sina 

vårdnadshavare har alltid träningskläder/träningsskor med sig på lektioner i Idrott och Hälsa. 

24 av 47 elever har inte sina träningskläder/träningsskor 1-2 gånger per termin. 

6 av 47 elever har inte sina träningskläder/träningsskor 3-4 gånger per termin. 
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Resultatet visar att ingen av dessa 47 elever tillhör de grupperna av elever som inte har 

träningskläder/träningsskor 5-6 gånger per termin eller mer på lektioner i Idrott och Hälsa. 

 

Eleverna som köper sina träningskläder/träningsskor ibland själva och ibland i sällskap 

av sina vårdnadshavare/föräldrar 

3 av 5 elever har inte träningskläder/träningsskor 5-6 gånger per termin 

1 av dessa 5 har inte sina träningskläder/träningsskor 7-8 gånger per termin 

1 av dessa 5 har inte sina träningskläder/träningsskor 9 gånger eller mer per termin eller mer. 

 

Som man kan se av resultaten har dessa fem elever inte med sig träningskläderna till skolan 

minst fem gånger eller mer per termin. 

 

Om det är någon annan än du som alltid eller ibland köper dina 

träningskläder/träningsskor. Hur mycket kan du påverka deras beslut? 

 

Tabell 12 

Ingenting 

alls 

0 

1 2 3 Väldigt 

mycket 4 

1 0 0 2 66 Totalt 

69 elever 

 

Tabell 12 visar hur mycket eleverna anser sig kunna påverka själva köpet av träningskläder.  

Hela 66 elever anser sig kunna påverka köpet av träningskläder/träningsskor väldigt mycket, 

medan endast en elev anser att han inte kan påverka köpet av träningskläder/träningsskor alls. 

Denna elev tillhör den gruppen av elever som inte har träningskläder/träningsskor med sig nio 

gånger eller mer per termin. 
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Brukar dina kompisar vara med när du handlar träningskläder/träningsskor 

 

 

Figur 6 

Avsikten med frågan var för att se om eleverna utsattes för grupptryck av sina kompisar vid 

inköpen, men då 57 stycken av eleverna angav att deras kompisar inte var med tyder det på att 

så inte är fallet för de allra flesta. Figur 6 visar antal elever som tar med sig kompisar när de 

ska handla träningskläder/träningsskor.  

 

Om du inte äger träningskläder/träningsskor. Är det självklart att du själv köper det 

även om du vill lägga dina pengar på andra kläder/skor som inte är avsedda för 

träning/idrott? 

 

Tabell 13 

Inte alls 

självklart 

0 

1 2 3 Mycket 

självklart 4 

7 4 2 5 51 Totalt 

69 elever 

 

Tabellen 13 visar att de allra flesta eleverna, 56 stycken, anser det vara självklart eller mycket 

självklart att köpa träningskläder även om de skulle vilja lägga pengarna på annat. 11 elever 

angav att det inte var självklart att de köpte just träningskläder för pengarna. 
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4.5 Elevernas inställning till ämnet Idrott och Hälsa 

 

Hur mycket rör du dig under idrottslektionerna i skolan? 

 

  

 

Flickor    Pojkar 

 

Figur 7-8 

 

Figurer 7-8 visar att ungefär samma antal pojkar som flickor är med och är aktiva på 

lektionerna.  Figurerna visar också att 52 elever är med och rör sig mycket på lektioner i Idrott 

och Hälsa och det motsvarar 75 % av eleverna i undersökningen.  Resterande 17 elever rör sig 

väldigt lite eller är på lektionerna bara ibland. 
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Vill du ha mer eller mindre idrott i skolan? 

 

 

Flickor    Pojkar 

 

Figur 9-10 

 

Figurerna 9-10 visar att ungefär hälften av eleverna är nöjda med det antal timmar som de har 

i ämnet, medan lite drygt 40 % skulle vilja ha flera timmar. Figuren visar också att flickorna 

är en mer homogen grupp vad gäller inställningen till ämnet. Inga flicka svarade att hon vill 

ha mindre timmar Idrott och Hälsa på schemat medan fyra pojkar att svarade att de ville ha 

mindre. Vi kan också se att majoriteten av pojkarna vill ha flera timmar i idrott medan 

majoriteten av flickorna verkar vara nöjda med det antalet timmar de har nu.  
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Relationen mellan de elever som vill har mer, mindre eller är nöjda med antal timmar i 

Idrott och Hälsa och hur ofta dessa elever inte har med sig träningskläder och 

träningsskor på lektionerna i Idrott och Hälsa 

 

Tabell 14 

 

 

Eleverna som vill ha 

mer Idrott och Hälsa 

i skolan 

Eleverna som vill ha 

lika mycket Idrott 

och Hälsa i skolan 

som nu 

Eleverna som vill ha 

mindre Idrott och 

Hälsa i skolan 

Eleverna som har 

alltid 

träningskläder/skor 

11 10 0 

Eleverna som inte 

har med sig 

träningskläder/skor 

1-2 gånger termin 

12 14 0 

Eleverna som inte 

har med sig 

träningskläder/skor 

3-4 

5 6 0 

Eleverna som inte 

har med sig 

träningskläder/skor 

5-6 

2 4 0 

Eleverna som inte 

har med sig 

träningskläder/skor 

7-8 

0 1 1 

Eleverna som inte 

har med sig 

träningskläder/skor 9 

gånger per termin 

eller mer 

0 0 3 

Totalt 30 35 4 
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Tabell 14 visar att de elever som har en positiv inställning till ämnet Idrott och Hälsa är också 

de elever som oftare har träningskläder och träningsskor med sig på lektionerna. Hela 65 av 

de 69 eleverna har en positiv inställning, men av dessa är det ändå 18 stycken som kommer 

utan träningskläder minst 3-4 ggr per termin.  Tydligt är också att det är de elever som vill ha 

ett mindre antal idrottstimmar som är de som oftast kommer utan träningskläder.  

 

 

5 Sammanfattande diskussion 

 

Hur stora är problemen med ombyte till lektioner i Idrott och Hälsa? 

Som vi kan se i tabell 4 finns det 11 elever som inte har sin träningskläder och träningsskor 

mellan 5 och 9 gånger eller mer per termin och det orsakar ett direkt problem både för lärare 

och för de andra eleverna som har träningskläder och träningsskor.  

 

I den situationen där eleverna kommer till lektionen i Idrott och Hälsa utan träningskläder står 

läraren redan i början av lektionen inför ett dilemma. Ska dessa elever vara kvar i 

gymnastikhallen eller ska de hjälpa idrottsläraren under lektionen; ska dessa elever skickas på 

ett uppdrag som kan vara utanför skolan, och vad händer då med läraren om eleverna råkar ut 

för en olycka; när ska läraren prata med dessa elever, före eller efter det att läraren har satt 

igång lektionen för de andra eleverna som har träningskläder och skor med sig? 

 

Frågorna ovan är frågor som en lärare kan ställa till sig själv. Beslutet som läraren väljer att ta 

har konsekvenser för alla inblandade. En annan situation som en lärare absolut inte vill hamna 

i är att förbjuda en eller fler elever för att delta i lektionen pga. att de inte har träningskläder 

med sig, och sedan visar det sig att dessa elevers vårdnadshavare inte har råd att köpa 

träningskläder till sina barn. Det är en skrämmande situation, men behöver vi idrottslärare 

vara rädda för att hamna i en sådan situation? Resultatet visar att det är möjligt för alla elever 

i denna studie att ha med sig träningskläder och träningsskor på idrottslektionerna. Ingen av 

de 69 deltagarna i min undersökning sa eller antydde att de inte hade råd att köpa 
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träningskläder och träningsskor. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar också att familjer 

med barn som får socialbidrag har fått det lite bättre under åren
 23

. 

 

Hade alla eleverna träningskläder/träningsskor? 

Eleverna berättade att deras vårdnadshavare köper nya träningskläder och träningsskor till 

dem när de berättar att de behöver det. Det är även vanligt att vårdnadshavarna köper nya 

träningskläder till sina barn utan ha blivit tillfrågade om de anser att deras barn behöver nya 

plagg. Slutsatsen som man kan dra är att alla eleverna som deltog i undersökning har 

träningskläder, och om de inte har träningskläder så köper deras vårdnadshavare det åt dem 

om det behövs. De flesta vårdnadshavarna har också en dialog med sina barn i vilken de får 

information om barnen behöver nya träningskläder eller inte, det vill säga det finns ett 

åsiktsutbyte om behovet om träningskläder hemma. Min studie visar även att de flesta 

vårdnadshavare är inblandade i själva köpet av träningskläder, dock visar studien att en 

planering av vilka plagg som ska köpas inte finns. 

 

5.1 Jämförelse mellan litteratur och resultatet 

Om vi jämför resultatet av tidigare forskning i bl.a. Skolverkets (NU-03) och den 

undersökning som jag genomförde kan vi konstatera att i NU – 03 anges bl.a. som orsak till 

att några elever inte är med på lektioner i Idrott och Hälsa att de känner sig klumpiga och att 

det är obehagligt att byta om framför sina klasskamrater. I den här studien hade jag också det 

alternativet i min enkät, se fråga 10.  En elev kryssade i att han inte ville byta om framför sina 

klasskamrater, men ingen kryssade i att dom känner sig klumpiga och på grund av det inte vill 

vara med på idrotten. Slutsatsen som man kan dra av dessa resultat är att det endast verkar 

vara ett fåtal elever som inte vill byta om inför andra, och det är inte något av de huvudsakliga 

skälen till varför elever inte tar med sig träningskläder. Det främsta orsak som eleverna angav 

till att inte har träningskläder och träningsskor med sig är att de hade bråttom på morgonen 

och glömde dessa hemma, och det andra mest valda alternativet var att eleverna tyckte att det 

gick lika bra att träna utan träningskläder. 

 

                                                 

23
 Statistiska Centralbyrån, Hushållens ekonomi, inkomstfördelning 1978-2008, 2010-03-03 
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Staffan Hultgren undersöker i sitt arbete bl.a. varför vissa elever undviker att vara med på 

lektioner i Idrott och Hälsa. En av hans slutsatser är att dessa elever har dålig självförtroende i 

idrott och får ännu sämre självförtroende när de spelar med de ”duktiga” eleverna i lagsport. 

Jag hade inte det svaret som alternativ i min enkät som en möjlig orsak till varför eleverna 

inte har med sig träningskläder och träningsskor, men det gavs möjlighet till alla elever att 

ange valfri orsak till att de inte har träningskläder med sig. Ingen elev sa att han eller hon 

hade dålig självförtroende, eller att de får ännu sämre självförtroende när de spelar mot 

duktigare elever. 

 

I Redelius bok lyfts också fram att många elever tycker att Idrott och Hälsa är pest, bland 

annat på grund av att innehållet i ämnet Idrott och Hälsa många gånger sker på bekostnad av 

de elever som inte har bollspel som en av favoritgrenarna, och bollspel är den dominerande 

idrottsformen hos många idrottslärare. Jag kan inte säga att det är just dessa elever som 

kommer utan träningskläder och träningsskor på lektionerna i idrott, eller att de gör så för att 

visa sin besvikelse eller sin maktlöshet inför innehållet i ämnet. I min enkät var det ingen som 

angav det som en orsak.  

 

Man kan konstatera att de eleverna som oftast har träningskläder och träningsskor med sig har 

ett socialt arv i form av vårdnadshavare med intresse för idrott, vilket den andra gruppen har i 

mindre utsträckning. Det borde flagga för en mycket tidig information från idrottslärare till 

föräldrar om betydelse av att ha träningskläder och träningsskor. I den informationen bör 

läraren också påpeka att risken för skador ökar utan träningskläder och träningsskor. 

Man kan här se ett samband mellan min studie och Lars–Magnus Engströms undersökning i 

vilken han konstaterar att individens beslut att ägna sig åt fysiska aktiviteter hänger samman 

med ett ”socialt arv”. I min studie visade det sig att de elever som hade vårdnadshavare som 

ansåg att ämnet Idrott och Hälsa är lika viktig som de andra ämnena också är de elever som 

har en mer positiv inställning till ämnet. Dessa elever säger att de har alltid eller nästan alltid 

sina träningskläder och träningsskor med sig, de säger också att de är alltid eller nästan alltid 

med på lektionerna, att de rör sig mycket på lektioner i Idrott och Hälsa och att de blir svettiga 

och/eller andfådd nästan varje gång. Ett möjligt resonemang är att ett socialt arv i form av 

vårdnadshavare med en positiv inställning till Idrott och Hälsa skapar elever som också får en 

positiv inställning till ämnet. Karin Redelius skriver i boken Mellan nytta och nöje, att de 

elever som har en positiv inställning till ämnet Idrott och Hälsa rör sig mer än de elever som 
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inte har det. Jag konstaterade samma sak som Redelius i min studie, det vill säga att de elever 

som har en positiv inställning till ämnet Idrott och Hälsa rör sig mer än de som inte har det. 

Men min studie visar också att de elever som har en positiv inställning till ämnet också är de 

elever som har träningskläder och träningsskor med sig alltid eller nästan alltid.  

 

Som jag ser det efter att ha jämfört de olika undersökningarna med mina resultat, är ett skäl 

till att eleverna inte har träningskläder med sig brist på personligt ansvar, en negativ 

inställning till ämnet eftersom alla eleverna svarade att de har träningskläder och träningsskor. 

Problemet är långt ifrån nytt och är så komplicerat att förhålla sig till att även de handledare 

som vi lärarkandidater träffar när vi gör vår praktik inte vet hur de ska hantera de elever som 

kommer till lektionen utan att ha med sig träningskläder och träningsskor. Frågan som 

kvarstår är dock om det behövs införas obligatoriska träningskläder i svenska skolor. Jag 

tycker att den lösning som finns i Danmark, där träningskläder finns inskrivna i 

skolförordning, skulle vara rimligt att införa även i Sverige, dvs. att läraren har stöd i lagen. 

På det sättet kan lärare ställa krav på de elever som läraren anser att går över gränsen. 

 

5.2 Elevernas åsikter om behovet av träningskläder och 

träningsskor för att vara med på lektionerna i Idrott och Hälsa 

De flesta eleverna anser att det är viktigt att ha träningskläder med sig på lektioner i Idrott och 

Hälsa. Dock finns den gruppen av elever som tycker att det inte behövs eller att det inte är 

särskilt viktigt att ha med sig träningskläder och träningsskor på lektionerna. Det som är 

anmärkningsvärt, är att dessa elever har träningskläder men på grund av att de har bråttom på 

morgonen eller inte orkar bära sina träningsskor anser att det går lika bra att träna utan 

träningskläder. Det visar i mitt sätt att se på saker och ting att eleverna har en inställning till 

ämnet som inte är gynnsamt för deras lärande. En av möjliga förklaringar till att dessa elever 

alldeles för ofta inte har träningskläder/träningsskor kan vara, som resultatet visar att då 

lärarna inte informerar elevernas vårdnadshavare så blir det heller inga konsekvenser av att 

eleverna väljer att inte ha med sig träningskläder.  
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5.3 Hur själva köpet av träningskläder och träningsskor påverkar 

elevernas innehav av träningskläder/träningsskor på lektionerna 

Båda grupperna av elever, det vill säga de elever som ofta har träningskläder och träningsskor 

med sig och de som sällan har dessa med sig, berättade att de brukar ofta köpa sina 

träningskläder i sällskap av sina vårdnadshavare och sällan själva eller i sällskap av en vän. 

Alla elever utom en känner att de kan påverka köpet av träningskläder mycket. 

Vårdnadshavarna är delaktiga i köpprocessen med undantaget av de vårdnadshavare som ger 

pengar till sina barn för att själva gå och köpa träningskläder och träningsskor. Detta kan 

tolkas som att de flesta vårdnadshavare tycker att det är viktig att deras barn har 

träningskläder, men ändå kommer bevisligen många elever utan träningskläder. 

 

5.4 Samband mellan att ha träningskläder och att delta vid 

lektionerna i Idrott och Hälsa 

Resultat visar att de elever som kommer utan träningskläder och träningsskor är de elever som 

störst antal gånger per termin inte deltar vid idrottslektionerna. Det kan bidra till att andra 

elever börjar följa samma spår. Risken finns att dessa elever får andra elever att dela deras 

inställning till Idrott och Hälsa. 

 

5.5 Förslag till vidare studier 

Som förslag till vidare studier anser jag att det skulle vara intressant att direkt intervjua även 

elevernas vårdnadshavare och höra deras åsikter om ämnet Idrott och Hälsa samt deras förslag 

på lösningar till problematiken med eleverna som kommer till lektionerna utan träningskläder 

och träningsskor. Dessutom att undersöka om vårdnadshavarna är medvetna om vilka 

negativa konsekvenser som det blir av att inte ha med sig träningskläder och träningsskor på 

idrottslektionerna. Det skulle vara bra att göra undersökningen både med intervjuer och med 

en enkät, för att fördjupa förståelse av resultatet och fånga upp nya frågeställningar och svar. 

Även att undersöka de sociokulturella aspekterna skulle vara intressant, som vilka är de 

vårdnadshavare som är intresserade av ämnet Idrott och Hälsa, är de rent generellt 

intresserade av idrott, vilka utbildningsnivå har de, är de kost- och hälsomedvetna?  

Det skulle också vara mycket intressant att studera hur och när den här problematiken med att 

eleverna kommer utan träningskläder och träningsskor på lektioner i Idrott och Hälsa har 
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uppstått. Är det på grund av borttagen makt från lärare och ökad frihet till eleverna? Är det på 

grund av det stora antalet obehöriga lärare i Idrott och Hälsa? Är det lärare som misslyckas 

med att förklara betydelse av att ha träningskläder/träningsskor? Är det rektorer som inte 

stödja idrottslärare? Eller kanske en blandning av de olika orsakerna. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet 

Syftet med det här arbetet är att undersöka varför visa elever sällan har med sig träningskläder 

och träningsskor till lektioner i Idrott och Hälsa. 

 

Frågeställningar 

1. Elevens och vårdnadshavares inställning till ämnet Idrott och Hälsa 

2. Elevernas åsikter om behovet av träningskläder och träningsskor för att delta i Idrott 

och Hälsa  

3. Orsakerna till att vissa elever sällan har träningskläder med sig på idrottslektionerna.  

4. Hur går själva köpet av träningskläder och träningsskor till? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Ämnesord 

 

Synonym 

Träningskläder, Träningskläder och 

högstadium, Träningskläder och Idrott och 

Hälsa, högstadium och träningskläder, 

träningkläder och träningsskor i 

högstadium, Obligatoriska träningskläder 

och träningsskor 

Training clothes, Training clothes at elementary 

schools, Training clothes and Physical 

Education, Elementary school and training 

clothes, Training clothes and trainings shoes 

mandatory by law 

 

  

Var har du sökt? 
Pubmed, Google Scholar, Google, GIH diva Portal, Eric, Skolverket och SCB 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
De sökningar som gav material som jag har använt var bl.a. Google, mina sökord var; Lpo. 

94, Skolverket; Skollagen och SCB., Hushållens ekonomi *Statistik.  

  

Kommentarer 
Jag tycker att det var jättesvårt att hitta material som var relevant för det här arbetet. Det 

mesta av materialet fick jag genom tips från mina handledare och bibliotekarier på GIH samt 

genom att Googla dock ej (Google Scholar). Databaser gav mig inte relevanta träffar. 
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Bilaga 2 Enkät  

 

 

FORMULÄR 

 

 

 

 

 

 

Namn på skolan du går i:  

 

 

Ditt för och efternamn:  

 

 

Årskurs du går i:  

 

 

Klass du går i:  

 

 

 

 

 

 

Kryssa om du är en pojke eller flicka. 

 

 

 

 

Jag är en flicka   Jag är en pojke  
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1 Hur mycket rör du dig under idrottslektionerna i skolan? Sätt bara ett kryss. 

 

Jag är aldrig eller nästan aldrig med på idrotten   

 

Jag är med på idrotten ibland   

 

Jag är alltid eller nästan alltid med, men jag rör mig inte särskilt mycket   

 

Jag är alltid eller nästan alltid med, och jag rör mig mycket   

 

Jag är alltid eller nästan alltid med, och jag blir svettig och/eller andfådd nästan varje gång 

 

 

2 Vill du ha mer eller mindre idrott i skolan? Sätt bara ett kryss. 

 

Mer   

 

Mindre  

 

Lika mycket som nu 

 

 

3 Hur viktigt tror du, att dina vårdnadshavare tycker att ämnet Idrott och Hälsa är, 

jämfört med de andra ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. 

 

Viktigare än de andra ämnena   

 

Lika viktigt som de andra ämnena   

 

Mindre viktigt än de andra ämnena   

 

Vet inte   
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4 Tycker du att det behövs träningskläder/träningsskor för att kunna delta på 

idrottslektionerna? Sätt bara ett kryss. 

 

Det behövs    Det är mycket viktig 

inte alls    

 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

5 Hur viktigt är det för dig att ha med träningskläder/träningsskor på idrottslektioner? 

Sätt bara ett kryss. 

 

Inte viktigt alls               Mycket viktigt 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

6 Vem är som köper dina träningskläder/träningsskor? Sätt bra ett kryss.  

 

Själv 

 

Mina vårdnadshavare/föräldrar 

 

Ibland jag och ibland mina vårdnadshavare/föräldrar  

 

Jag och mina vårdnadshavare/föräldrar  

 

Annan 

 



40 

 

7 Om det är någon annan än du som alltid eller ibland köper dina 

träningskläder/träningsskor. Hur mycket kan du påverka deras beslut? Sätt bara ett 

kryss.  

 

Ingenting alls   Väldigt mycket 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

8 Hur många gånger per termin har du din träningskläder/träningsskor på lektioner i 

Idrott och Hälsa? Välj bara ett alternativ. 

 

1 till 2 gånger  3 till 4 gånger 5 till 6 gånger 

per termin  per termin  per termin 

     

 

 

7 till 8 gånger 9 gånger eller mer Jag har aldrig glömt 

per termin    mina träningskläder/skor 

 

  

 

 

9 Om du inte äger ett par träningskläder/träningsskor.  

Är det en självklarhet att du själv köper ett par även om du vill lägga dina pengar på 

andra kläder/skor som inte är avsedda för träning/idrott? Sätt bara ett kryss. 

 

Inte alls självklart    Mycket självkart 

 

0 1 2 3 4 
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10 När du inte har träningskläder/träningsskor med dig. Vad beror det på? Du kan 

kryssa flera än ett alternativ.  

 

 

Orkar inte bära skorna  

 

 

 

Köpte träningsskor, nu gillar jag inte dem längre.   

 

 

 

Det går lika bra att träna med streetskor.  

 

 

 

 

Det går lika bra att träna utan skor. 

 

 

 

Jag hade bråttom på morgon och glömde träningskläder hemma. 

 

 

Mina skor är inte tillräckligt trendiga.  

 

 

Jag vill inte vara med på idrotten så jag lämnar skorna hemma. 

 

 

 

Jag känner mig klumpig och vill inte vara med på idrott 

 



42 

 

Jag vill inte byta om framför mina klasskamrater  

 

 

 

Mina träningskläder var inte tvättade   

 

 

 

Annan orsak: 

 

 

 

 

 

11 Om du inte kan vara på lektion i Idrott och Hälsa pga. att du inte har ombyteskläder 

informerar din lärare detta till dina vårdnadshavare? Sätt bara ett kryss.  

 

 

Ja  Nej  Ibland  Vet ej 

  

 

 

12 Om du behöver nya träningskläder/träningsskor säger du det till din/a 

vårdnadshavare/föräldrar eller är din/a vårdnadshavare/föräldrar som säger det till 

dig? Sätt bara ett kryss.  

 

 

Jag säger   Din/a vårdnadshavare Ibland säger din/a 

till min/a   /föräldrar  vårdnadshavare/föräldrar 

vårdnadshavare/föräldrar  säger till dig  till dig och ibland säger  

du till din/a vårdnadshavare/föräldrar 
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13 Brukar din/a kompisar vara med när du handlar träningskläder/träningsskor? Sätt 

bara ett kryss.  

 

 

Ja  Nej  Ibland 

 

 

 

 

 

14 Brukar du planera din/a köp av träningskläder/träningsskor? Sätt bara ett kryss.  

 

 

Ja  Nej  Ibland 

 

 

 

 

15 Har det hänt någon gång att du har fått pengar för att köpa 

träningskläder/träningsskor men köpt något annat istället?  Sätt bara ett kryss.  

 

 

Ja  Nej 

 

 

 

 

 

 

Tack för medverkan 

 

Hugo Ribeiro 


