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Förord 

 

Detta arbete bygger på ett gediget samarbete mellan författarna. Hela uppsatsen har författats 

gemensamt, men intervjuerna utfördes enskilt. 

 

Vår studie hade inte varit möjlig att genomföra utan de intervjuade elevernas medverkan. Vi 

vill därför rikta ett stort tack till dessa elever som vi kontaktat vid ett flertal tillfällen. Tack 

också till de tre lärarna i idrott och hälsa som utsåg och rekommenderade eleverna. 

 

Ett varmt tack till vår handledare Suzanne Lundvall som under arbetets gång varit tillgänglig 

och tillmötesgående. Även Mari Zakariasson och Ida Nordin ska ha ett tack för att de i 

slutfasen noggrant läst vår uppsats och gett oss välbehövlig feedback. 
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Abstract 

 

Aim 

The overall aim of this study has been to gain knowledge about what characterize upper 

secondary school students participating in the subject course physical education and health 

(PEH). To investigate this, the following questions are formulated:  

 What motivates the students to attend PEH?  

 How do the students experience teaching?  

 What influences the students’ opinions of the subject? 

Method 

We conducted a qualitative study using interview as method. Six students, from year 2; three 

girls and three boys, from different studying programs at an upper secondary school in the 

region of Mälardalen were interviewed. The students had been recommended and asked to 

participate by their teachers in PEH. All students participated in PEH at the time of the 

interview. The study has a salutogenic approach. Aaron Antonvsky’s SOC-theory was used in 

the design of the interview guide and when analyzing the empirical material.  

 

Results 

The results of the study show that upper secondary students' most common reasons for 

participating in the subject course PEH are to get grades and exercise, it's fun and because it's 

compulsory. The attitudes towards PEH are generally positive among the interviewed 

students. Students generally seem to feel that participating is manageable, comprehensible 

and meaningful. The teacher, the choice between a more sports-oriented or a more exercise-

oriented teaching, social interaction, activities and equipment are factors that emerge as 

particularly crucial for students' understanding of the subject. 

 

Conclusion 

Given that a certain manageability, comprehensibility and meaningfulness can be 

distinguished from the general statements, it seems that the interviewed students generally 

experience a sense of coherence in the subject course PEH. In addition to this, the students 

seem to have support from general resistance resources (GRR) that are important to 

strengthen SOC. This is probably contributing to their participation in PEH. 



 

 

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att få kunskap om vad som utmärker gymnasieelever som deltar i 

ämneskursen idrott och hälsa 1. För att undersöka detta har följande frågeställningar 

formulerats: 

 Vad anger eleverna för motiv till att delta i undervisningen? 

 Hur upplever eleverna undervisningen?  

 Vad anser eleverna påverkar deras uppfattning om ämnet? 

Metod 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med intervju som metod. Sex elever från årskurs 2, tre 

flickor och tre pojkar från olika gymnasieprogram på en gymnasieskola i Mäldardalen har 

intervjuats. Eleverna har rekommenderats och tillfrågats av sina respektive lärare i idrott och 

hälsa. Samtliga elever läste och deltog i kursen idrott och hälsa 1 vid intervjutillfället. Studien 

har ett salutogent perspektiv. Aaron Antonvskys KASAM-teori har använts vid utformningen 

av intervjuguiden och som analysredskap vid databearbetning av empiri.   

 

Resultat 

Resultatet av studien visar att gymnasieelevers vanligaste motiv till att delta i ämneskursen 

idrott och hälsa är att få betyg och motion, för att det är roligt samt för att det är ett måste. 

Inställningen till ämneskursen idrott och hälsa 1 är överlag positiv bland de intervjuade 

eleverna. Eleverna tycks generellt uppleva att undervisningen är hanterbar, begriplig och 

meningsfull. Läraren, valet mellan en mer sportinriktad eller en mer motionsinriktad 

undervisning, det sociala samspelet, aktiviteterna samt utrustningen är faktorer som 

framträder som särskilt avgörande för elevernas uppfattning om ämnet.  

 

Slutsats 

Med tanke på att en viss hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet går att urskilja 

generellt ur respondenternas utsagor, tycks de intervjuade eleverna överlag uppleva en känsla 

av sammanhang i ämneskursen idrott och hälsa 1. Utöver det verkar eleverna ha tillgång till 

flera generella motståndsresurser (GMR) som är viktiga för att stärka KASAM. Studiens 

resultat indikerar att detta förmodligen bidrar till deras deltagande i idrott och hälsa 1. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Det finns vissa elever som är ”befriade” från skolidrotten av olika skäl (Skolverket 2010, s. 46 

f.) men det finns också de som av andra, ofta otillåtna skäl inte dyker upp på lektionerna, 

särskilt bland de äldre eleverna. För oss som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa är detta 

ett problem som vi upplever något frustrerande. Ett av våra största personliga mål med 

undervisningen, som också går att härleda ur den rådande kursplanen, är att presentera ämnet 

på ett varierat och lustfyllt sätt för att motivera samtliga elever till ett bestående intresse för 

regelbunden fysisk aktivitet. För att kunna göra det tror vi det är viktigt att som lärare försöka 

skapa en känsla av sammanhang (KASAM) hos eleverna. Eleverna bör ständigt känna 

undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lyckas vi på detta sätt skapa ett 

bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet har samhället mycket att vinna ur ett 

folkhälsoperspektiv. Såväl psykiskt och fysiskt lidande som samhällsekonomiska kostnader 

kan då minskas. Men hur ska vi kunna lyckas fullt ut när vissa elever inte ens deltar i 

undervisningen, och därför inte ger oss en reell chans? 

 

Titeln; Bäst och pest! på en studie som handlar om grundskoleelevers uppfattning om 

skolämnet idrott och hälsa säger en del om hur olika uppfattningar om ämnet som elever kan 

ha (Redelius 2004). Överlag finns dock en positiv inställning till ämnet idrott och hälsa (Ibid. 

s. 164; Dismore & Bailey 2010, s. 175; Skolverket 2010, s. 44; Lundvall & Meckbach 2008, 

s. 357; Skolverket 2003, s. 76; Patriksson 2002, s. 50 f.). Studier visar tyvärr att denna 

positiva inställning tycks mattas av med stigande ålder (Subramaniam & Silverman 2007, s. 

602; Redelius 2004, s. 153; Eriksson, Gustavsson, Johansson, Mustell, Quennerstedt, 

Rudsberg, Sundberg  & Svensson 2003, s. 24). Detta vittnar också närvaron i ämnet om, som 

sjunker ju äldre eleverna blir (Shen, Rinehart-Lee, McCaughtry & Li 2012, s. 323; 

Bråkenhielm 2008, s. 32; Eriksson et al. 2003, s. 24; Centers of Disease Control 1991, s. 1621 

f.).   

 

Orsakerna till vad som får en del elever att inte delta är ett relativt väl undersökt område. Det 

vi istället ämnar undersöka med denna studie är därför den andra sidan av myntet. Vår studie 

har, till skillnad från tidigare forskning, ett salutogent perspektiv. Vad får elever på gymnasiet 

att faktiskt vilja delta på lektionerna i ämnet idrott och hälsa 1? Hur upplever eleverna 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Rinehart%2DLee%2C%20Tamara%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Rinehart%2DLee%2C%20Tamara%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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undervisningen och vad påverkar deras uppfattning? Tidigare forskningen kring elevers 

uppfattning av ämnet berör främst elever i grundskolan eller är av kvantitativ art.  

 

1.2 Bakgrund 

Inledningsvis presenterar vi forskning som berör elever som inte deltar i skolans 

undervisning. Därefter presenteras motsvarande forskning men med fokus på ämnet idrott och 

hälsa. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av ämnesplanen för idrott och hälsa 1 på 

gymnasiet, samt definitioner av centrala begrepp.  

 

1.2.1 Skolk 

I en forskningsrapport som berör ämnet skolk i skolan definierade författarna skolk som 

otillåten frånvaro från skolan. Det finns olika sätt att se på denna otillåtna frånvaro. Det ena 

sättet är att skolan inte tillgodoser elevens behov eller att frånvaron ses som en form av 

protest från elevens sida för att skolan inte lyckas förmedla arbetsglädje. Det andra synsättet 

bygger på att eleven har ett asocialt liv som speglas av kriminalitet, missbruk och otillräcklig 

skolanpassning (Karlberg & Sundell 2004, s. 3). Syftet med rapporten, Skolk sund protest 

eller riskbeteende, är att öka kunskapen om vad som är utmärkande för de elever i år 9 och 

årskurs 2 på gymnasiet som skolkar (Ibid, s. 12). Enligt studien är skolk vanligare bland de 

äldre eleverna, vilket även Henry (2007, s. 30) noterat.  Skolk var också enligt Karlberg och 

Sundell (s. 16 ff.) något vanligare bland flickor än pojkar. Eleverna som skolkade kom oftare 

från hem med endast en förälder (Ibid.; Henry 2007, s. 31 ff.). På grundskolan hade eleverna 

som skolkat minst elva gånger den senaste terminen oftare invandrarbakgrund och föräldrar 

med högst grundskoleutbildning (Karlberg & Sundell 2004, s. 16 ff.). Skolkarna var generellt 

betydligt mer kriminella än övriga elever samt även oftare själva offer för brottslighet (Ibid, s. 

18 ff.). Dessutom var de i högre utsträckning högkonsumenter av bl.a. tobak, alkohol och 

narkotika (Ibid, s. 21 ff.; Henry 2007, s. 31 ff.). Andra exempel på kännetecken hos skolkare 

som framkom var att de trivdes något sämre i skolan, de upplevde sig ha mindre kontroll över 

sin situation i skolan, var ofta argare och irriterade samt hade oftare dåliga föräldrarelationer 

(Karlberg & Sundell 2004, s. 24 ff.). Enligt rapporten bör skolk betraktas som en varning och 

markör för ett generellt asocialt liv (Ibid. s. 33). 
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Henrys (2007, s. 31 ff.) bild av vad som utmärker de elever som skolkar, liknar resultaten från 

Karlbergs och Sundells studie, exempelvis hade eleverna mer okontrollerad och obevakad tid 

till sitt för fogande efter skoltid. Därutöver konstaterar Henry att skolkarna hade lägre 

ambitioner vad gäller vidare studier. (Ibid.) 

 

Medan Karlberg och Sundell samt Henry studerat vad som utmärker skolkande elever 

beskriver Reid (2000, s. 76) olika förklaringar till skolk. Det kan handla om undvikandet av 

en besvärlig situation exempelvis mobbning, viljan att sända ut en signal om att de behöver 

hjälp, familjeproblem eller andra sociala faktorer, att de har de psykologiskt jobbigt och mår 

dåligt samt dåligt kamratinflytande. Även Skolverket har identifierat orsaker och förklaringar 

till skolfrånvaro som till viss del liknar ovan presenterad forskning. Skolverket talar om olika 

faktorer i skolan och hemmet som kan bidra till skolk.  I skolan kan pedagogiska faktorer, 

såsom obegriplig undervisning med bristande lärarbemötande, organisatoriska faktorer, 

såsom alltför stor betoning på självständigt arbete, få lärarledda lektioner och egen 

schemaläggning liksom lärarbyte samt sociala faktorer, såsom grupptryck och utanförskap, 

urskiljas som orsaker. I hemmet handlar orsakerna ofta om bristande stöd. (Skolverket 2010 

B, s. 26 ff.)  

 

Sammanfattningsvis kan förklaringar till skolk delas in i fyra grupper: familjerelaterade, 

skolrelaterade, kamratrelaterade och individrelaterade (Karlberg & Sundell 2004, s. 9). I en 

undersökning av Skolverket (2000, s. 39) angående utbildningsvillkor i glesbygd uppger 

elever på en svensk gymnasieskola att vissa ämnen är mer utsatta för skolk än andra, 

exempelvis idrott och hälsa.  

 

1.2.1.2 Ämnet idrott och hälsa 

Läslåret 2005/06 genomfördes en undersökning om skälen till varför elever inte deltar i ämnet 

idrott och hälsa. Elever med lågt deltagande och risk att inte uppnå ämnets mål i år 8 och åk 2 

på gymnasiet spårades via skolornas idrottslärare. En något större andel av dessa elever 

identifierades på gymnasiet (6,5 procent mot 5,4 procent). Där de flesta återfanns inom 

handelsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt det individuella programmet. Samtliga 

elever hade dessutom kontakt med skolhälsovården av andra orsaker än deras höga frånvaro i 

ämnet. Det kunde gälla samtal kring faktorer såsom rökning, alkoholvanor, skolk, intresse för 
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skolarbete, trivsel i skolan och på fritiden, idrottande utöver skolan, lätthet till ilska, magont 

och huvudvärk. (Bråkenhielm 2008, s. 31) 

 

De skolmiljörelaterade riskfaktorerna för frånvaro var enligt Bråkenhielm (2008, s. 32) om 

idrottslokalerna låg på avstånd från skolan, prestationsinriktade betyg och om ett duschtvång 

förelåg. Frånvaron ökade även om idrottslektionen låg placerad i början, kring lunch eller 

slutet av skoldagen (Ibid.).  

 

Närvaron för ämnet tycks sjunka med åldern (Shen et al. 2012, s. 323; Bråkenhielm 2008, s. 

31; Eriksson et al. 2003, s. 24; Centers for Disease Control 1991, s. 1621 f.). I den nationella 

utvärderingen uppgav i stort sett alla elever i skolår 6 att de deltog på lektionerna i ämnet 

idrott och hälsa, och endast 2 procent uppgav att de deltog sällan eller aldrig. Motsvarande 

siffror var större i år 9 och årskurs 2 på gymnasiet. (Eriksson et al. 2003, s. 25) På gymnasiet 

var det 13 procent som hade frånvaro under den senaste veckan på lektionerna i idrott och 

hälsa, motsvarande siffra för grundskolan var 4 procent. Till skillnad från grundskolelärarna 

ser lärarna på gymnasiet frånvaron som ett problem. (Ibid. s. 22) I Skolverkets nationella 

utvärdering av grundskolan 2003 uppgav ett par procent av eleverna att de aldrig är med i 

undervisningen och 4 procent att de sällan är med (Skolverket 2003).  

 

Lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa anser att närvaro är en viktig delkomponent 

vid betyg och bedömning (Young 2011, s. 24 ff.; Bråkenhielm 2008, s. 32). I en annan studie 

menar lärare att elever som inte närvarar riskerar att inte bli godkända i idrott och hälsa 

(Skolverket 2010, s. 50). Närvaro är därmed en viktig del av betyget, trots att detta inte är 

något kriterier för ett godkänt betyg (Ibid. s. 73). 

 

Det bör tilläggas att hälften av lärarna i Skolverkets undersökning från 2010 uppgav att elever 

kan bli ”befriade” från ämnet, och nästan alla av dem angav att de innevarande termin hade 

elever som var befriade. Orsakerna kan enligt lärarna vara varierande. Eleven kan ha anpassad 

studiegång och därmed bara läsa vissa ämnen, det kan föreligga ”religiösa” skäl, fysiska 

skador eller psykiska åkommor men oftast föreligger medicinska skäl. Dock har möjligheten 

till befrielse från ämnen ytterligare skärpts i den nya skollagen. (Skolverket 2010, s. 46 f.)  
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1.2.2 Idrott och hälsa 1 

Ämnet idrott och hälsa är ett av nio gymnasiegemensamma ämnen som alla gymnasieelever 

läser (Skolverket 2012). I ämnesplanen för idrott och hälsa 1 på gymnasiekolan står det att 

undervisningen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

 Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig 

förmåga. 

 Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och 

koordinationsträning. 

 Rörelse till musik samt dans. 

 Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

 Metoder och redskap för friluftsliv. 

 Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

 Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid 

blödning och drunkningstillbud. 

 Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation. 

 Spänningsreglering och mental träning. 

 Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan 

utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.  

(Skolverket 2011, s. 84 f.) 

 

Ämnets undervisning syftar även till att eleverna utvecklar intresse för olika rörelseaktiviteter 

samt för utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande (Ibid.). När kursplanen för 

ämnet från 1970, då kallat gymnastik, studeras syns en markant skillnad i innehåll. Ämnet har 

idag blivit mer hälsoinriktat och innehållet beskrivs inte lika detaljerat. I den äldre kursplanen 

går exempelvis fler specifika idrotter och aktiviteter att urskilja såsom bollspel, orientering, 

simning, gymnastik och skidåkning (Skolöverstyrelsen 1971, s. 166).  Lgy 70, med vissa 

revideringar under åren, gällde fram till 1994 då Läroplanen för de frivilliga skolformerna 

antogs (Lindmark 2007, s. 7 f.). 
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Vid granskning av de nuvarande kunskapskraven för betyg A-E i ämneskursen idrott och 

hälsa 1 går inte ordet närvaro att urskilja som ett krav (Skolverket 2011, s. 85 ff.). Men det 

bör tilläggas att även om gymnasieskolan är frivillig, har gymnasieelever skyldighet att delta i 

den undervisning som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om inte eleven har giltig 

frånvaro (Skolverket 2012 C, s. 2). Om frånvaro gör att det saknas underlag för bedömning av 

elevens kunskaper ska betyg inte sättas överhuvudtaget. Då eleven däremot varit närvarande, 

men exempelvis inte deltagit i muntliga prov eller lämnat in arbetsuppgifter, ska betyg ändå 

sättas. Om läraren bedömer att eleven inte når kunskapskraven erhålls betyget F. (Skolverket 

2012 B) 

 

1.2.3 Definitioner av centrala begrepp 

Enligt Skolverket (2012 B) finns det alltså en skillnad mellan att närvara och att delta. Vad vi, 

med stöd från Skolverket, menar med begreppen närvaro, deltagande och frånvaro framgår 

nedan: 

 

Närvaro Eleven är på lektionerna. 

Deltagande Eleven är på lektionerna och deltar i undervisningens olika moment. 

Frånvaro Eleven är inte på lektionerna. Frånvaron kan vara tillåten – sjukdom eller 

otillåten – skolk (Karlberg & Sundell 2004, s. 3). 

 

Det bör dock påpekas att det är svårt för oss att veta vad tidigare forskning avser med dessa 

begrepp, då detta inte tydliggjorts. I forskningsläget har vi därför använt forskarnas begrepp 

rakt av, utan att vara säkra på dess innebörd. När vi vidare i uppsatsen använder närvaro, 

deltagande och frånvaro sker detta utifrån definitionerna ovan.  

 

1.3 Forskningsläge 

Forskningen vi presenterar berör vad som generellt motiverar elever att delta i skolans 

undervisning, därefter åskådliggör vi liknande forskning som dock mer specifikt berör ämnet 

idrott och hälsa.  Avslutningsvis presenteras studier om elevers inställning till ämnet. 
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1.3.1 Motivation för lärande i skolan 

Szklarski (2011, s. 43 ff.) har undersökt de viktigaste komponenterna för skolmotivation 

bland elever i åldern 14-15. Studien visar att komponenterna intresse och framsteg är 

nödvändiga och tillräckliga för upplevelsen av att vara motiverad att delta och lära sig i 

skolan. Det finns flera faktorer som är kopplade till intresse och framsteg. Den mest centrala 

faktorn var enligt Szklarski läraren, vars tillvägagångssätt har varierad betydelse för elevernas 

motivation i skolan. Även Stensmo (1997, s. 103 f.) menar att läraren har en central roll för att 

motivera eleverna att utföra något och försöka få dem att utveckla ett intresse för ämnet.  

 

Elevernas motivationsnivå på gymnasiet påverkas dock av flera faktorer än enbart läraren. 

Familjen och föräldrarnas åsikter om skolan påverkar elevens motivationsnivå i stor 

utsträckning. Samtidigt bör det tilläggas att en elev påverkas av flera andra 

omgivningsfaktorer än den allra närmaste omgivningen. Gymnasieelever tillbringar överlag 

mer tid med sina vänner, än med sin familj och sina lärare. Därmed påverkas eleven av sina 

vänners akademiska värderingar och det påverkar i sin tur även elevens egen motivation för 

skolarbetet. Det har visat sig att kamratgrupper i skolan har en viktig del för att öka elevernas 

närvaro. (Legault, Green-Demers & Pelletier 2006, s. 578 ff.) 

 

Avsaknad av motivation kan leda till att elever väljer att inte delta i undervisningen. Bland 

gymnasieelever som skolkar var det betydligt vanligare att de upplevde skolan som 

meningslös, framför allt hos flickor. (Karlberg & Sundell 2004, s. 25) 

 

1.3.1.1 Ämnet idrott och hälsa 

Även Bryan och Solmon (2012 s. 274 ff.) nämner lärarens centrala roll och ansvar i sin studie 

om elevers motivation i skolidrottens undervisning. Studien bygger på enkätsvar från elever i 

”6th”, ”7th” och ”8th grade”. De menar att idrottsläraren bör erbjuda en mängd olika 

valmöjligheter för att främja elevernas känsla av självständighet och öka nivåerna av 

självbestämmande. Ett gott klimat i klassen verkade dock mer betydelsefullt för motivationen 

än läraren. Individanpassad undervisning var också viktigt för att förbättra inställningen och 

motivationen till ämnet. 

 

Skolidrotten innefattar komplexa situationer för eleverna. Det sociala samspelet är därför 

särskilt viktigt i detta ämne. Som en del av det sociala samspelet har den sociala 
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kompetensen, det vill säga elevens förmåga att samspela med andra, betydelse för hur eleven 

upplever sin motivation i ämnet. Elever som upplever att det har social kompetens mår bättre i 

och utanför skolan, jämfört med de elever som inte är lika sociala. De elever som känner att 

de lyckas under idrottslektionen, känner sig också bekräftade och presterar bättre. Lärare i 

ämnet bör således ha detta i åtanke vid val av lektionsinnehåll och vid strukturering av 

grupper och lagindelning (Garn, Ware & Solmon 2011, s. 92 ff.). 

 

Det har visat sig vara viktigt med elevinflytande för att få eleverna att delta i undervisningens 

olika aktiviteter. I en studie av Lundvall och Meckbach (2008, s. 357) ansåg majoriteten av 

eleverna i åldern 15-16 år att de kunde påverka ämnesinnehållet idrott och hälsa, men var 

fjärde elev ansåg att de sällan eller aldrig gör det. Ju större grad av inflytande eleven hade, 

desto oftare deltog de i undervisningen (Ibid. s. 358). 

 

1.3.2 Elevers inställning till ämnet idrott och hälsa 

Tidigare undersökningar bland såväl lärare som elever har visat att intresset för ämnet idrott 

och hälsa generellt är mycket stort, särskilt bland pojkar (Skolverket 2010, s. 44; Dismore & 

Bailey 2010, s. 175; Lundvall & Meckbach 2008, s. 357; Redelius 2004, s. 164 f.; Skolverket 

2003, s. 76; Patriksson 2002, s. 51 f.). I en studie där gymnasieelever fick besvara enkätfrågor 

angående deras inställning till ämnet idrott och hälsa tyckte 70 procent av pojkarna att ämnet 

var roligast eller bland de tre roligaste ämnena, både i början och slutet av gymnasiet. Det 

var cirka 50 procent av flickorna som valde ovanstående alternativ i början av gymnasiet och i 

slutet av deras gymnasietid var denna siffra lägre. Nästan hälften av samtliga elever ansåg vid 

båda tillfällena att idrott och hälsa är lika viktigt som andra teoretiska ämnen. (Patriksson 

2002, s. 50 f.) Vid en mer kvalitativ undersökning på skolår 8 var även idrott och hälsa det 

enskilda ämnet som flest elever värderade högst (Redelius 2004, s.152). Men liksom närvaron 

tycks även inställningen till ämnet sjunka med stigande ålder (Ibid.; Shen et al. 2012, s. 323; 

Subramaniam & Silverman 2007, s. 602; Eriksson et al. 2003, s. 24).  

 

Det finns ändå naturligtvis varierande uppfattningar kring ämnet idrott och hälsa. Studier har 

exempelvis visat att det finns elever, framför allt i högre åldrar och fler flickor än pojkar, som 

känner obehag och oro för ämnet idrott och hälsa (Redelius 2004, 149 ff.; Eriksson et al. 

2003, s. 26). Redelius (2004, s. 165 ff.) har kategoriserat ett riksrepresentativt urval av elever 

i skolår 9 utifrån hur de besvarat sex enkätfrågor i studien Skola-Idrott-Hälsa (SIH) för att 
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studera vad som utmärker positivt inställda respektive negativt inställda elever. Utifrån deras 

svar har de kategoriserats som antingen positivt, neutralt eller negativt inställda till ämnet. 

Utmärkande för de positivt inställda är att de i hög grad anser att tiden för idrott och hälsa 

borde utökas, ämnet är minst lika viktigt som övriga skolämnen och ämnet är roligt. De anser 

även att ämnet inte borde vara frivilligt, de inte vill slippa delta och situationen i 

omklädningsrummet inte är besvärlig. Eleverna i den negativt inställda gruppen anser tvärtom 

att ämnet inte borde utökas, inte särskilt viktigt och heller inte särskilt roligt o.s.v. (Ibid.) Det 

kan tilläggas att det var fler elever, 12 procent på grundskolan, som kände obehag inför att 

byta om tillsammans med andra, jämfört med 7 procent på gymnasiet. På grundskolan 

upplevde dessutom flickor i större utsträckning än pojkar att deras kropp var för stor, en 

känsla som förekom bland fler på gymnasiet. (Eriksson et al. 2003, s. 26 ff.) 

 

Redelius konstaterade i sin artikel att elever med en mer negativ inställning till ämnet i högre 

grad än andra: 

 

 Anser att samundervisning (pojkar och flickor tillsammans) inte alltid är 

nödvändig 

 Tror att deras föräldrar tycker att ämnet är mindre viktigt än andra skolämnen 

 Har lägre betyg 

 Har en låg tilltro till sin egen förmåga 

 Inte är medlemmar i en idrottsförening eller deltar i aktiviteter som leds av en 

ledare 

 Inte identifierar sig som en person som blir svettig och andfådd flera gånger i 

veckan 

De mer positivt inställda eleverna tycktes således ha en större tilltro till sin egen förmåga och 

kände sig inte dåliga på lektionerna i lika stor utsträckning som andra. Det man är bra på är 

också ofta ganska roligt. De med positiv inställning till ämnet är också i större utsträckning 

medlemmar i en idrottsförening och deltar oftare i ledarledd träning. (Redelius 2004, s. 170) 

Bryan och Solmon (2012, s. 279) menar dock att elevernas inställning till ämnet inte 

nödvändigtvis hör ihop med deras aktivitetsnivå på fritiden.  

 

Äldre elever menar att läraren har betydelse för deras inställning till ämnet. Andra 

komponenter som angavs betydelsefulla för elevernas inställning var läroplanens innehåll, 
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klassens atmosfär, elevens självuppfattning och faciliteter. De eleverna som hade en negativ 

inställning till ämnet ansåg även att de hade svårt att påverka och att de saknade möjligheten 

att välja aktiviteter. (Luke & Sinclair 1991, s. 42 ff.) 

 

För att få en mer fördjupad förståelse för hur elever i grundskolans senare år uppfattar ämnet 

har även intervjuer med elever från skolår 8 genomförts i SIH-studien. Eleverna uppskattar 

ämnet dels för att de får röra på sig, och dels för att det blir ett avbrott från den vanliga och 

mer teoretiska undervisningen. (Redelius 2004, s. 153) Liknande skäl framhålls även bland 

elever i andra åldrar (Larsson 2004, s. 125 f.; Luke & Sinclair 1991, s. 41).  

 

I den ovan nämnda enkätundersökningen, som Redelius använde som kategoriseringsunderlag 

vad gäller elevers olika inställningar till skolämnet, angav hälften av tjejerna att de delvis eller 

helt kände sig dåliga i samband med undervisningen, jämfört med en tredjedel av pojkarna. 

Det var däremot omvänt förhållande mellan pojkar och flickor när det angav i vilken 

utsträckning de kände sig duktiga (Redelius 2004, s.162). De elever som är aktiva utanför 

skolan och redan har tidigare goda erfarenheter av ämnet tycker det är roligt, eftersom de 

känner sig lyckade och blir positiv bekräftade, medan de övriga kan inta en mer passiv roll 

under idrottsundervisningen. Elever upplever fortfarande att undervisningen i idrott och hälsa 

är prestationsinriktad, vilket resulterar i att de som främst behöver fångas upp av skolidrotten 

inte får känslan av att lyckas eller att de blir bekräftade. (Ibid. s.172) De elever som hade en 

positiv inställning till ämnet var även de som föredrog betyg och tävlingsmoment (Ibid. 

s.164).  

 

En studie bland elever i ”9th-12th grade” framhäver andra aspekter kring hur elever uppfattar 

skolidrotten. Majoriteten (64 procent) av eleverna föredrog att arbeta med studenter med 

liknande förmågor. Mer än hälften av eleverna önskade sig även mer personliga val och fler 

möjligheter till styrke- och konditionsträning. Nästan hälften av eleverna uppgav också att 

skolidrotten var viktig för deras utbildning. (Bibik, Goodwin & Omega-Smith 2007, s. 192 

ff.) 

 

En artikel författad av Lundvall, Meckbach och Wahlberg (2008) åskådliggör lärares och 

elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa. Artikeln grundar 

sig på SIH-studien som genomfördes 2001 och uppföljningsstudien från 2007, samt på de 

enkäter som lärare och elever fick besvara (Ibid. s. 18). 95 procent av eleverna i skolår 9 som 
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ingick i uppföljningsstudien 2007 instämde ”helt” eller ”till viss del” i påståendet att ”de lär 

sig hur olika idrotter går till” och 82 procent i påståendet att ”de blir duktigare i idrott”. 

Samtidigt uppgav få lärare, mindre än 10 procent i SIH 2001 och 2007, att ”ge kunskaper i de 

vanligaste idrotterna” var ett av de tre viktigaste målen med undervisningen. Detta tyder på att 

elevernas och lärarnas uppfattning går isär vad gäller idrottsligt kunnande. Över 90 procent av 

eleverna instämde att de helt eller till viss del lär sig samarbeta. (Ibid. s. 19) Lundvall, 

Meckbach och Wahlberg sammanfattar resultaten med att socialisation och idrottsligt 

kunnande tycks utgöra det dominerande lärandet inom ämnet, framför mer reflekterande 

kritisk kunskapsinhämtning. (Ibid. s. 21) 

 

1.4 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av uppsatsens bakgrund och tidigare forskning, då dessa bör 

sättas i relation till varandra.  

 

För att elever ska uppleva undervisningen som motiverande har läraren en central och 

betydelsefull roll. Ett gott klimat i klassen tycks också ha betydelse för elevernas motivation. 

Saknar elever motivation kan detta resultera i skolk. Det finns emellertid en rad andra 

förklaringar till varför elever skolkar. Dessa orsaker kan vara familjerelaterade, 

skolrelaterade, kamratrelaterade samt individrelaterade. Ett mönster som går att urskilja är att 

skolk oftare förekommer bland äldre elever. Precis som närvaron i idrott och hälsa tycks även 

den positiva inställningen till ämnet sjunka med åldern. Avståndet till idrottshallen, 

idrottslektionens placering på schemat, prestationsinriktade betyg och duschtvång har 

identifierats som riskfaktorer för frånvaro. I övrigt är idrott och hälsa ett populärt ämne, 

särskilt bland pojkar, naturligtvis förekommer dock varierande och splittrade uppfattningar 

kring ämnet.  De elever med en mer positiv inställning anser exempelvis att ämnet är minst 

lika viktigt som övriga skolämnen medan de med en mer negativ inställning inte anser det. 

Eleverna uppfattar att de lär sig olika idrotter och samarbete i ämnet. 

 

Enligt vår mening har tidigare forskning, vad gäller deltagandet på lektionerna i ämnet, haft 

ett patogenetiskt synsätt. Forskningen har utgått från dem som inte deltar. Vi vill undersöka 

frågan från ett mer salutogent perspektiv, vad är det som får elever att faktiskt delta i 

undervisningen? (Se vidare under rubriken 1.5 Teoretiskt ramverk). 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få kunskap om vad som är utmärkande för gymnasieelever som 

deltar i ämneskursen idrott och hälsa 1. För att undersöka detta har följande frågeställningar 

formulerats: 

 

 Vad anger eleverna för motiv till att delta i undervisningen? 

 Hur upplever eleverna undervisningen?  

 Vad anser eleverna påverkar deras uppfattning om ämnet? 

 

1.6 Teoretiskt ramverk 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från Aaron Antonavskys KASAM-teori. Antonovsky 

förvånades i mitten på förra seklet över att medicinska uppsatser enbart behandlade 

sjukdomar och att författarna inte kommenterade sina intressantaste fynd, nämligen att några 

lyckas hålla sig friska trots stora påfrestningar. (Antonovsky 2005, s. 15ff.) Antonovsky 

vände därför på perspektivet och antog ett salutogent synsätt med hälsa i fokus. Utifrån ett 

salutogent perspektiv fokuserar man på vad som gör att människor hamnar vid den positiva 

polen i dimensionen hälsa-ohälsa; vad skapar hälsa och hur behåller man ett välbefinnande. 

Detta till skillnad från tidigare författare som hade ett patogenetiskt synsätt och försökte 

förklara varför människor blir sjuka. Det patogenetiska synsättet håller isär friska och sjuka. 

(Ibid. s. 16) Antonovsky menade att om vi människor har en känsla av sammanhang – 

KASAM – så kan vi möta svåra påfrestningar med hälsan i behåll, med andra ord bibehålla 

vår position eller röra oss emot den positiva polen hälsa (Ibid. s. 42). Antonovsky menade att 

motståndskraften mot ohälsa beror på i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. Dessa tre komponenter utgör grunden i teorin. Thedin 

Jakobsson (2007, s. 188 ff.) implementerar KASAM-teorin och dess tre komponenter i ämnet 

idrott och hälsa. Hon lyfter fram att det är viktigt att undervisningen i skolämnet idrott och 

hälsa utgår ifrån en känsla av sammanhang för att barn och ungdomar ska vilja delta.  

 

Komponenten begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli 

som kognitivt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och 

tydlig. En person som i låg utsträckning upplever begriplighet uppfattar tillvaron som kaotisk, 

oordnad, slummässig, oväntad och oförklarlig. Vid oförutsägbara händelser såsom död, krig 
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och misslyckande kan en person med hög känsla av begriplighet ändå ordna och förklara 

dessa, vilket kan göra tillvaron (be)gripbar. (Antonovsky 2005, s. 44) Enligt Thedin 

Jakobsson kan komponenten begriplighet innebära att lärarna exempelvis ger uttryck för vad 

undervisningen förväntas gå ut på och hur den struktureras och görs begriplig. Detta innebär i 

praktiken att läraren bör redogöra för eleverna vad som skall göras, varför det skall göras samt 

hur det skall göras, med hänsyn till ramfaktorer såsom elevgrupp, lokal och material. (Thedin 

Jakobsson 2007, s. 189) 

 

Hanterbarhet är den andra komponenten i KASAM-teorin. Antonovsky definierar den som 

”den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka 

man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av” (Antonovsky 2005, 

s. 45).  Resurserna kan hämtas från den yttre omgivningen och behöver således inte innehas 

av individen själv. Stöd från exempelvis familjemedlemmar, vänner eller en lärare kan hjälpa 

dig att hantera situationen du befinner dig i. När olyckliga saker sker i livet kommer en person 

med en hög känsla av hanterbarhet inte känna sig som ett offer för omständigheterna eller 

uppleva livet som orättvist, utan istället kunna gå vidare. (Ibid.) För elever i ämnet idrott och 

hälsa kan hanterbarhet innebära att de har resurser för att möta krav och utmaningar i ämnet. 

Detta kan göras genom att läraren försöker göra det möjligt för eleverna att hantera egna 

resurser såväl psykiska, fysiska som sociala, men också se till att eleverna har tillgång till rätt 

utrustning för att kunna delta i undervisningen. I ämnet idrott och hälsa bör lärare anpassa 

undervisningen efter elevens nivå, så att denne upplever trygghet och känslan av att hantera 

uppgiften. Det är viktigt med bra och genomtänkta övningar till rätt utrustning för att 

exempelvis få eleverna att känna trygghet och att de lyckas. (Thedin Jakobsson 2007, s. 190) 

 

Den tredje komponenten, meningsfullhet, betraktas som teorins motivationskomponent. 

Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning man upplever att livet har en känslomässig 

innebörd och att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda 

att investera energi i. Personer med hög känsla av meningsfullhet upplever påfrestningar som 

utmaningar snarare än bördor och försöker finna en mening med det som sker.  För att 

uppleva meningsfullhet och en känsla av sammanhang framhävs vikten av att vara delaktig 

och finna engagemang i situationen. (Antonovsky 2005, s. 45 f.) Komponenten skulle i skolan 

kunna innebära skapandet av engagerade, utmanande och lustfyllda aktiviteter, oavsett 

elevernas tidigare erfarenheter och förväntningar. Thedin Jakobsson anser att lärare genom att 
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skapa ett intresse för fysisk aktivitet kan öka känsla av meningsfullhet hos eleverna. (Thedin 

Jakobsson 2007, s. 191) 

 

Antonovsky sammanfattar och definierar KASAM enligt följande: 

  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för 

att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang (Antonovsky 2005, s. 46). 

 

Det är med andra ord viktigt att kunna förstå olika situationer – begriplighet, tro att vi kan 

hantera dem med de resurser vi har och som ges – hanterbarhet samt tycka det är 

meningsfullt och motiverande att försöka hantera dem – meningsfullhet. (Ibid. s. 43 ff.) Enligt 

Antonovsky förefaller den sista komponenten meningsfullhet vara den viktigaste. De 

människor som är engagerade och bryr sig har ständigt möjligheten att förvärva förståelse och 

finna resurser. Begriplighet framträder sedan som den näst viktigaste komponenten, eftersom 

hög hanterbarhet förutsätter förståelse. (Ibid. s. 48 ff.) 

 

Fenomen som ger livserfarenheter som ”präglas av entydighet, delaktighet i att forma 

resultatet, och en balans mellan över- och underbelastning” (Ibid. s. 47) benämns av 

Antonovsky som generella motståndsresurser (GMR). Återkommande erfarenheter 

kännetecknade av entydighet, möjlighet till medbestämmande och balans mellan krav och 

kontroll bygger upp KASAM (Ibid. s. 57 f.). Exempel på GMR som skapar eller förstärker en 

stark KASAM är socialt stöd och stark jag-identitet (Ibid. s. 129). 

 

1.6.1 Tillämpning av teoretiskt ramverket 

Skolidrotten i Sverige och internationellt har över tid dominerats av ett patogent synsätt i 

termer av att ämnet har motiverats som ”preventivt” och därför haft en förebyggande karaktär. 

Perspektivet har omfattat att områden som dålig kosthållning, skador, sjukdomar och andra 

risker med fysisk inaktivitet har varit i fokus i ämnet idrott och hälsa. Detta för att undvika 

ohälsa. Undervisningen har präglats av målsättningen att stimulera till goda vanor avseende 

fysisk aktivitet och kost, undervisningen ska ge fysisk träning samt utveckla elevernas 
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kunskap om fysisk träning. (Quennerstedt 2008, s. 274; Quennerstedt 2007, s. 44) Ur ett 

salutogent perspektiv är det inte bara den fysiska aktiviteten som kan sägas främja hälsa i ett 

livslångt perspektiv, istället måste fokus riktas mot meningen med aktiviteten (Tangen 1982, 

s. 62 ff.).  

 

Vi har därför valt att applicera ett mer salutogent synsätt på elevers deltagande i ämnet idrott 

och hälsa. Istället för att undersöka vad som får elever att inte delta valde vi att undersöka vad 

som tvärtom får elever att faktiskt delta i undervisningen. Vi delar Thedin Jakobssons 

utgångspunkt att undervisningen i skolämnet idrott och hälsa bör utgår från en känsla av 

sammanhang för att barn och ungdomar ska vilja delta. Därför är vår hypotes att elever som 

deltar i undervisningen uppfattar en viss känsla av sammanhang (KASAM). I utformandet av 

intervjuguiden har frågorna utarbetats utifrån studiens teoretiska ramverk, med dess tre 

ingående komponenter. Ur elevernas utsagor har begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet analyserats i relation till deltagandet. Vi är dock medvetna om att dessa 

begrepp kan ha en annan innebörd för eleverna.  
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2 Metod 

2.1 Metodval 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa intervjuer valts som 

datainsamlingsmetod. Vi har valt en halvstrukturerad intervjuform som omfattar olika teman 

och relevanta frågor utifrån studiens syfte. . Denna intervjuform valdes för att vi då har 

möjlighet att ändra den planerade ordningsföljden av teman och frågor utifrån respondentens 

svar om det skulle behövas. (Kvale 1997, s. 117) En intervjuguide med standardiserade frågor 

har därför utformats (se bilaga 4). Intervjun har genomförts med ett enkelt språk för att 

undvika missförstånd mellan intervjuare och respondent (Trost 2005, s. 82). Eftersom 

kvalitativa intervjuer ger möjlighet att förstå den intervjuades tankar, känslor, erfarenheter 

samt värden ur dennes perspektiv (Ibid, s. 23) var metodvalet, med avseende på studiens 

syfte, lämpligt.  

 

Vi valde att vara en intervjuare och en elev vid varje intervjutillfälle eftersom eleven annars 

kan känna sig i underläge (Trost 2005, s. 46). Eftersom vi vill komma åt elevernas attityder 

och åsikter fann vi det lämpligt att intervjua en elev åt gången (Ibid. s. 26). 

 

För att kunna uppfatta tonfall, pauser och ordval spelades intervjuerna in med hjälp av en 

Iphone4 och vi förde även anteckningar. Det möjliggör att vi kan fokusera på samtalets 

verbala innehåll och dynamik, sedan kan vi i efterhand återvända till tonfallet, pauserna, 

orden och dylikt för omlyssning. (Kvale 1997, s. 147) Inspelningen var viktig för att vi skulle 

kunna transkribera intervjuerna så ordagrant som möjligt. Anledningen till att vi under 

intervjun samtidigt valde att skriftligt dokumentera vad som sagts var för att undvika tekniska 

missöden. (Ibid. s. 149) 

 

2.2 Analysmetod 

För att göra intervjuanalyserna mer hanterliga och jämförbara valde vi att använda 

meningskoncentrering. Metoden innebar att vi formulerade utsagorna mer koncist. Längre 

stycken från transkriberingen sammanfattade vi i centrala teman vilket gav en tydligare 

överblick. (Kvale 1997, s. 175 ff.) Koncentreringen har skett utifrån intervjuområdena, samt 

utifrån det som framträdit i utsagorna. Eftersom vi sökte en djupare förståelse har vi även 

använt oss av metoden meningstolkning, där djupare och mer eller mindre spekulativa 



17 

 

tolkningar av texten görs. Studiens KASAM-teori utgjorde referensramen för vår 

meningstolkning, vilket möjliggjorde en mer systematiserad och djupare analys. (Ibid. s. 174 

f.) 

 

Vår hypotes, som tidigare nämnts, var att elever som deltar i undervisningen uppfattar en viss 

känsla av sammanhang (KASAM), därför har vår intervjuguide formulerats utifrån teorins tre 

komponenter (se figuren nedan och bilaga 4). Detta för att underlätta analysarbetet. Utsagor 

som framträtt utöver fastställda intervjufrågor har tolkats och kategoriserats in under lämplig 

komponent. 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över hur intervjufrågorna utarbetades samt hur svaren kategoriserades utifrån 

KASAM-teorin. Bild framtagen av författarna.  

 

2.3 Urval 

Denna studie bygger på ett bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén 2008, s. 94), där vi 

tagit kontakt med en gymnasieskola i Mäldardalen. Urvalet utgörs av sex stycken 

gymnasieelever, tre flickor och tre pojkar. Eleverna går sitt andra år på Teknikprogrammet, 

Barn- och fritidsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet. I studien ingår en flicka och 

en pojke från respektive program. Dessa elever har rekommenderats och tillfrågats av deras 
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respektive lärare i idrott och hälsa utifrån de i förväg bestämda kriterierna: att de skulle läst 

eller läser kursen idrott och hälsa 1, samt deltagit eller deltar i undervisningen. Vi angav 

också att vi önskade intervjua elever med varierande inställningar till fysisk aktivitet och 

föreningsidrott samt olika erfarenhetsbakgrund. Vi ville på så sätt öka chansen att finna 

viktiga uppfattningarna och nyanaser av dessa. (Johansson & Svedner 2006, s. 51) Eleverna 

som ingick i urvalet deltog i och läste kursen idrott och hälsa 1. 

 

2.4 Procedur 

Efter att problemområdet fastställts studerades befintlig forskning inom området. Det visade 

sig att den mesta forskningen berörde grundskolan och frånvarande elever. Därmed 

intresserade vi oss för att undersöka vad som motiverar gymnasieelever att faktiskt delta. 

Detta fick oss att vilja utgå ifrån Aaron Antonovskys salutogena KASAM-teori (se rubriken 

1.5 Teoretiskt ramverk). Formuleringen av studiens syfte och frågeställningar skedde hela 

tiden parallellt och reviderades ett flertal gånger innan det slutgiltigt fastställdes. Vidare 

valdes halvstrukturerade intervjuer som metod och en intervjuguide utformades.  

 

För att informera lärare och elever författades två olika missivbrev (se bilaga 2 & 3). Dessa 

brev lämnades till tre lärare, som vi tidigare under arbetets gång hade kontaktat och som då 

meddelat att de ville hjälpa till med urvalet av elever. Lärarna föreslog sedan två lämpliga 

elever var. Efter att eleverna tilldelats missivbrevet av lärarna sökte vi upp eleverna i skolan. 

Då eleverna från Teknikprogrammet inte befann sig i skolan kontaktades dessa via telefon. 

Alla kontaktade elever ville delta i studien och därför bestämdes en tid för intervju med 

respektive elev. Efter en att vi hade gjort en pilotintervju som genererade visa justeringar av 

intervjuguiden inleddes datainsamlingen. Samtliga intervjuer ägde i grupprum på skolan 

under elevernas ”raster”. De intervjuade eleverna gick med på att vi vid eventuella 

förtydligande eller kompletterande frågor i efterhand fick kontakta dem, vilket vi under 

analysarbetet tvingades göra. Vissa utsagor behövde ett förtydligande för att inte misstolkas. 

Några intervjuer genererade svar om vad eleverna lär sig i ämnet, därför ställdes denna fråga i 

efterhand till de elever som inte besvarat den under intervjun.  

 

Eftersom de sista intervjuerna inte genererade några nya uppfattningar ansåg vi att vi nått en 

mättnad (Johansson & Svedner 2006, s. 51), vilket resulterade i att intervjuandet avbröts. När 

intervjuerna hade genomförts transkriberades de av personen som utfört intervjun. 
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Innan analysarbetet tog vid, lyssnade och läste vi igenom varandras intervjuer för att få oss en 

övergripande helhetsuppfattning. Analysarbetet inleddes sedan med meningskoncentrering 

och meningstolkning av respektive fråga, för att tydligt identifiera de vanligaste 

uppfattningarna. Därefter började resultatavsnittet växa fram. Under databearbetningen 

uppstod tankar kring elevernas utsagor som skrevs ner i punktform och kom sedan att 

användas som underlag för den sammanfattande diskussionen.  

 

2.5 Tillförlitlighet 

Inledningsvis vill vi åter nämna att samtliga intervjuer har spelats in för att möjliggöra en så 

noggrann transkribering som möjligt. Detta då en slarvig transkribering kan påverka såväl 

reliabiliteten som validiteten negativt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 261). 

 

2.5.1 Reliabilitet 

I och med att vi utformat en intervjuguide (se bilaga 4) samt författat detta metodavsnitt om 

hur vi gått tillväga anser vi att det är fullt möjligt att upprepa studien. Om studien skulle 

reproduceras av någon annan med samma intervjuguide skulle förmodligen följdfrågorna bli 

annorlunda då denna intervjuare troligen besitter andra erfarenheter. Det finns alltså inget som 

garantera att resultatet skulle bli detsamma. En mer strukturerad intervju med frågeformulär 

hade kunnat stärka denna typ av reliabilitet, men då djupare förståelse söktes valde vi att 

använda den mer kvalitativa strukturen.  

 

Eftersom vi har valt att dela upp intervjuerna mellan oss, kan en reliabilitetsbrist uppstå, 

eftersom det inte är samma person som ställer frågorna. Denna brist eller snarare svaghet är vi 

väl medvetna om. Vi ansåg ändå tillvägagångssättet som mest lämpligt eftersom tiden var 

begränsad och vi ville undvika att eleven kände sig i underläge. De yttre faktorerna kan skilja 

sig åt mellan intervjuerna. Detta är en annan reliabilitetsvariabel som vi också haft i åtanke, 

därför genomfördes elevintervjuerna under liknande yttre omständigheter. Exempelvis så har 

intervjuerna genomförts i ett och samma grupprum på respondenternas skola. Med hjälp av 

vår intervjuguide kunde vi dessutom kontrollera att samma frågor var ställda vid samtliga 

intervjuer. (Kvale, 1997, s. 66 & 189) Utifrån ovanstående faktorer anser vi att denna studie 
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går att upprepa, men utsagorna skulle troligen inte blivit identiska på exempelvis en annan 

skola eller med elever från andra program.  

 

2.5.2 Validitet 

Syftet med studien är inte att kunna generalisera resultatet utan att titta på det som är unikt 

och särskiljande (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155) Det vi var ute efter var att mer 

kvalitativt öka vår förståelse för vad som motiverar vissa gymnasieelever att vilja delta i 

ämneskursen idrott och hälsa 1. Med tanke på vårt formulerade syfte anser vi därför att vi 

lyckats undersöka och fånga det som för oss var av intresse.  

 

Ytterligare en aspekt, som enligt oss, stärker studiens validitet är att vårt testinstrument har 

genomgått en pilotintervju. Vi valde att genomföra pilotintervjun tillsammans för att få en 

större informationsmängd och förståelse (Trost 2005, s. 46). På detta vis kunde vi tillsammans 

analysera intervjuguiden och därmed minimerades risken för missförstånd vid senare 

intervjuer. Validiteten stärks ytterligare av att vi tillsammans övade oss på att skriva ut hela 

pilotintervjun och fick också en tidig uppfattning om inspelningens akustiska kvalitet. (Kvale 

1997, s. 155).  

 

Validiteten kan ha påverkats av att vi som intervjuat var relativt nya i situationen. För att höja 

validiteten spelades därför intervjuerna in (Ibid, s. 149), detta för att möjliggöra flera 

upprepade avlysningar och en valid utskrift.  

 

2.5.3 Etiska överväganden 

Vår studie har tagit stor hänsyn till de forskningsetiska principerna. För att skydda deltagarna 

och individen finns det fyra forskningsetiska principer som vi har tagit hänsyn till. Dessa 

etiska principer är: Informationskravet som innebär att deltagaren ska få begriplig information 

om undersökningen, samtyckeskravet som innebär att det är frivilligt att delta, 

konfidentialitetskravet som innebär att man inte ska kunna identifiera någon individ som 

medverkat och nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet endast får användas 

till vårt forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2004, s. 6-14) Samtliga elever som ingick i 

studien var myndiga och allt material har behandlats konfidentiellt. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet samt för att underlätta läsningen har deltagarna fått fiktiva namn i 
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uppsatsens resultatdel. Under arbetets gång hade respondenterna hela tiden möjlighet att ställa 

frågor kring studien och även få sina frågor kring forskningsprojektet besvarade. Vid 

intervjutillfällena informerades först deltagarna om att de inte behövde svara på frågorna om 

de inte ville, och att de inte behövde uppge orsak om varför de inte ville samt att de när som 

helst kunde avbryta intervjun (Ibid. s. 7). 
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3. Resultat 

Syftet med studien har varit att få kunskap om vad som är utmärker gymnasieelever som 

deltar i ämneskursen idrott och hälsa 1. Efter en kortare beskrivning av intervjupersonerna har 

vi valt att presentera resultatet utifrån tre rubriker som bottnar i studiens tre frågeställningar.  

 

Generellt framkom liknande utsagor vid flera frågor, därför har vi valt att presentera resultatet 

på ett sammanvävt vis. I elevernas utsagor förekommer såväl det gamla betygsystemet (IG, G, 

VG och MVG) som det nya (F, E, D, C, B och A), vilket inte är så märkligt då de intervjuade 

eleverna har betygsatts utifrån båda systemen. 

 

3.1 Elevpresentation 

De flesta eleverna bor i villa tillsammans med sina föräldrar och har i genomsnitt ett syskon. 

Gemensamt för samtliga elever är att de på fritiden ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet. 

Ridning, fotboll, löpning, golf och gym är exempel på aktiviteter som eleverna nämner.  

Samira och Theodor är för tillfället föreningsaktiva, medan Christoffer uppger att han precis 

slutat med sin föreningsidrott. Majoriteten nämner även att de på fritiden umgås med 

kompisar. Några uppger att de gillar att bara vara hemma och ta det lugnt framför TV:n eller 

datorn. Samtliga elever har tänkt på framtiden, och gemensamt för deras planer är att de 

innehåller fortsatta studier. 

  

Den generella inställningen till ämnet idrott och hälsa som framträder i utsagorna är positiv. 

Uttryck som roligt och kul används återkommande hos eleverna då vi frågar om vad de 

generellt tycker om ämnet. De intervjuade eleverna strävar efter betyget C eller högre i 

ämneskursen idrott och hälsa 1. Samtliga uppger dessutom att de trivs bra eller jättebra i sin 

klass. 

 

3.2 Elevernas motiv till att delta 

Eleverna uppger flera motiv till att delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. När vi 

frågar vad som får eleverna att delta, går fyra tydliga och återkommande teman att urskilja.  
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De deltar för att:  

 

 Få motion 

 Det är roligt  

 Få ett betyg  

 Det är ett måste 

 

Det starkaste motivet som flest anger är att de deltar för motionens skull. Gemensamt för 

eleverna är att fysisk aktivitet anses som viktigt och bra för hälsan. Christoffer uttrycker att 

fysisk aktivitet är bra ”för att man rör på sig och blir inte så fet”. Även Samira resonerar kring 

fysisk aktivitet och dess inverkan på ett liknande sätt: ”Det känns som att man mår mycket 

bättre liksom av det. Då kan man liksom äta godis, alltså som vanligt. Annars så känns det 

som att man bara sitter, liksom inne och äter och sen så rör man sig inte nånting och då blir 

man ju tjock till slut.” Eleverna ser sitt deltagande i idrott och hälsa som ett tillfälle för motion 

och träning. Majoriteten av respondenterna deltar även i undervisningen för att ämnet är 

roligt. Det som sedan bidrar till att ämnet idrott och hälsa upplevs roligt är enligt eleverna 

läraren, klasskompisarna, umgänge och att undervisningen är ett avbrott i den teoretiska 

undervisningen. Flera elever uppger att sammanhållningen i klassen är en viktig 

delkomponent som gör undervisningen trivsam och rolig.  Linnea säger att hon tidigare på 

grundskolan ”glömt” idrottskläderna för att undvika sin dåvarande klass. Hennes 

klasskamrater är idag en stark bidragande faktor till att hon numera deltar i undervisningen. 

Gemenskapen och sammanhållningen i klassen, som Linnea nu känner har förändrat hennes 

psykiska välmående till det mer positiva. ”Min klass är supermysig [---]. Vi är som en familj 

nästan, på nått vis.” (Linnea) Detta beskriver hur hon trivs i klassen och vilken betydelse 

klasskamraterna kan ha. Hälften av eleverna uppger att de deltar för att få ett betyg, andra för 

att det är ett skolämne och för att man därmed måste. När Melina får frågan om vad som 

motiverar henne att delta säger hon bland annat att: ”Jag är inte sån som skolkar, det skulle 

väl inte jag göra.”. Hon identifierar sig med andra ord inte som en skolkare. Det framgår även 

att eleverna menar att deltagande räcker för att erhålla ett godkänt betyg: ”Man vet att om 

man är på lektionerna och gör allt man ska så är det godkänt” (Theodor).  

 

Ytterligare motiv som framkommer till att delta är för Philip att han får ”avagera” sig, han 

säger att ”man får ut energi så att man blir lite mer ner i varv på lektioner”. Theodor deltar 
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även för att han vill bli bättre på undervisningens olika aktiviteter och moment. För elevernas 

medverkan i undervisningen är rätt utrustning i form av lämpliga kläder och skor till viss del 

viktigt, vilket flera av eleverna menar.  

 

Många tror att ämnet är obligatoriskt för att det genererar livsviktig kunskap om hälsa och vad 

som bidrar till hälsa, där särskilt motionens betydelse lyfts fram. Theodor kompletterar detta 

resonemang med att nämna andra livsviktiga kunskaper som att lära sig simma och livrädda. 

Han tror att ämnet är obligatoriskt för att dessa moment är något som alla måste gå igenom.  

  

3.3 Elevernas upplevelse av undervisningen 

Som redan nämnts är inställningen till ämnet idrott och hälsa överlag positiv. Samtliga känner 

sig engagerade i undervisningen. Ämnet och dess fysiska aktiviteter upplevs som omväxlande 

i förhållande till den övriga undervisningen i skolan, vilket tilltalar eleverna. När samtliga 

elever resonerar kring huruvida de kan påverka sin inlärningssituation, uppstår först en viss 

tveksamhet hos alla intervjuade. Efter ett tags resonerande kommer de ändå fram till att de i 

viss mån kan påverka undervisningen, detta bland annat genom att de ges valmöjligheten att 

välja bland två olika grupper och inriktningar under vissa moment såsom bollspel. Eleverna 

beskriver hur de vid ett par tillfällen under terminen kan välja mellan en mer sportinriktad 

undervisning eller en mer motionsinriktad undervisning. Vid dessa tillfällen har eleverna 

undervisning tillsammans med elever från andra program. Utöver denna valmöjlighet nämner 

Linnea möjligheten att påverka sin inlärning genom att fördjupa sig mer teoretiskt i de olika 

momenten. Christoffer och Samira menar att de kan påverka undervisningen genom att ge 

förslag på aktiviteter. Gemensamt för samtliga elever är att de även upplever en social 

trygghet under lektionerna med den egna klassen. När klasserna däremot blandas menar 

Samira att: ”Då känner man sig ju inte lika trygg och så. För då blir det ju så många man inte 

känner (...)”. Eleverna känner sig även trygga i den fysiska miljön vad gäller exempelvis 

uppställningar vid gymnastik. Melina menar att lärarna på skolan är väldigt noga med 

säkerheten, hon upplever ibland att det är ”lite för säkert”.  

 

Samtidigt som alla intervjuade känner sig trygga på lektionerna så upplever eleverna att de 

klarar av uppgifterna de möter i ämnet. När Linnea får frågan om hon känner att hon klarar av 

de uppgifter hon möter svarar hon: ”Mmm, ja oftast finns det ju olika nivåer. Så då väljer man 

kanske utifrån sin förmåga och sen så, ja kämpar man till man klarar av det på nått sätt.” Detta 
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citat vittnar dels om att de upplever en viss hanterbarhet, dels att de själva har inflytande över 

sin inlärningssituation. 

 

”Att jag ska vara medverkande och göra mitt bästa” svarar Christoffer när vi frågar vad han 

tror förväntas av honom i ämnet. Övriga elever delar Christoffers uppfattning. Flera anser 

också att deltagande bör räcka för ett godkänt betyg. ”Det borde räcka. Man kan ju inte göra 

så mycket mer. Om man är med på allt och försöker… det borde ju räcka då!” (Samira). 

Theodor har dock en större övertygelse i sitt uttalande: ”Eftersom att man vet att om man är 

på lektionerna och gör allting man ska här, så är det godkänt!”. Theodor tror också att läraren 

förväntar sig att han är en ”lagspelare”, där samarbete och hjälpsamhet gentemot hans 

klasskamrater är centralt.  

 

Undervisningen upplevs generellt bland de intervjuade eleverna som meningsfull. Graden av 

meningsfullhet varierar beroende på aktivitet. Meningen med undervisningens aktiviteter är 

enligt Samira och Linnea den fysiska aktiviteten och att idrott och hälsa möjliggör ett framtida 

intresse för en viss motionsform, som i sin tur kan generera hälsa. Philip poängterar också 

vikten av att lära för livet, han menar att ämnet ger nödvändiga kunskaper, såsom livräddning 

och orientering. Melina upplever däremot att: ”om man ska springa runt och leka kull, så 

känns det väl inte så meningsfullt” och Christoffer ser ingen nytta med att lära sig tälta. 

Eleverna upplever att lärarna inte alltid tydligt förklarar varför vissa aktiviteter utförs. 

Aktiviteter såsom bollspel är något lärarna, enligt hälften av eleverna, otydligt motiverar. 

”Det kan mer vara; vi ska ha bollspel idag för vi har inte haft det den här terminen, kanske 

så.” (Melina). ”Ehm, varför vi gör grejer? Ja, jag vet inte… Nej men varför vi spelar fotboll 

liksom, nej. [---]  Inte direkt, men vi kanske inriktar oss på att nu ska vi ha bollkontroll och 

det ska vi lära oss idag eller idag ska vi lära oss att sparka hårt. Nej men liksom.” (Linnea) 

När vi frågar Philip om hans lärare förklarar varför de gör olika aktiviteter svarar han: ”Ja, när 

det gäller livräddning, orientering och… fast alltså när vi håller på med fotboll så.. ja då har 

jag svårt att se dock varför.” Även Samira nämner orientering som en aktivitet som tydligt 

motiveras av hennes lärare.   

 

Vad gäller instruktioner så upplevs de oftast som förståeliga. Eleverna uppger att samtliga 

lärare instruerar verbalt, men också ibland visuellt, vilket gör undervisningen begriplig. 

Linnea resonerar kring sin förståelse av lärarens instruktioner på följande vis: ”Ja hon pratar 

väldigt tydligt och nästan såhär övertydligt, men det tycker jag är väldigt bra. Det gör ganska 
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mycket av idrottslektionen, att man vet vad man ska göra.” När Christoffer får frågan om hans 

lärare motiverar undervisningens olika aktiviteter uttrycker han däremot: ”vi vill helst ha lite 

mer spel och mindre information, om man säger så [---]. Frågar man så säger hon ju det, men 

alltså frågar man inte så… är vi oftast nöjda och vill oftast bara köra igång”.  

 

Hälften av eleverna anger att de fått en planering med specifika aktiviteter för kommande 

veckor, men samtliga intervjuade upplever ändå undervisningen planerad och genomtänkt i 

praktiken. Att läraren alltid har ”rätt” grejer med sig, de får veta veckan innan vad som ska 

göras kommande lektion, det är bra ”flyt” på lektionerna och det fungerar är flera exempel på 

vad eleverna svarar när de får frågan om undervisningen känns planerad och genomtänkt.  

 

Alla elever förutom Christoffer anser att undervisningen erbjuder utmanande aktiviteter. 

Enligt Samira är undervisningen utmanande eftersom vissa aktiviteter är helt nya för henne. 

Hon nämner softboll som en riktig utmaning, då hon upplever att det är svårt att träffa bollen. 

När vi frågar Linnea om hon känner att ämnet erbjuder utmanande aktiviteter menar hon att 

om hon vill ha utmaningar så erbjuds det. Philip och Melina menar att skolans två 

inriktningsval vid ett par tillfällen under terminen gör undervisningens aktiviteter utmanande 

för individen. Samtalet med Theodor leder in på huruvida undervisningen är nivåanpassad 

eller inte: 

 

På sånna här konditionssaker, när det är individuellt. Då är det ju mer så, 

nivåanpassat och då kan man ge sig själv vilken nivå man ska springa på. Men 

jag tror inte det är såhär på typ bollspel och sånt. För då blandar man ihop lagen 

och då kan man ju komma med de som är mindre ambitiösa med att göra 

uppgiften […]. På min förra skola, så var det så att det var en dumplan och en 

snällplan, och så sa tränaren att alla ni som vill spela seriöst, gå över på den 

sidan och de som vill spela lite mer på lek gå över på den sidan, haha.  

(Theodor) 

 

”Jag upplever det inte som att nu ska vi lära oss nått, utan jag ser det som att vi ska få motion” 

(Linnea).  Till skillnad från Linnea menar Christoffer att de får lära sig att idrotta på olika vis 

samt lära sig diverse sporter och dess regler. Även Melina och Samira anser att 

undervisningen ger kunskaper kring olika sporters regler. Melina och Samira, liksom Philip 

och Theodor, upplever att ämnet dessutom genererar lärdomar om hälsa och vad som 

påverkar den. Theodor poängterar därutöver att han lär sig samarbeta, koordinera kroppen 

samt livrädda och första hjälpen. 
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Eleverna värderar ämnet och dess relevans olika. Hälften av eleverna upplever inte ämnet som 

lika viktigt som övriga skolämnen. Theodor menar detta eftersom ”man vet ändå att det är lätt 

att få G i idrott, än emot matte. Man måste lägga ner mer tid på matten för att få G än på 

idrotten.” Melina upplever andra ämnen som viktigare: ”sånna ämnen som jag tycker, som jag 

är bättre på. Som jag vet att jag kan utvecklas på, som jag är intresserad, som jag kanske vill 

jobba med i framtiden.”  Samira menar att ämnet och dess innehåll inte känns lika viktigt för 

kommande studier men för livet i stort känns det viktigt. Eftersom ämnet, precis som alla 

andra ämnen, ger ”poäng” som är betydelsefulla för intagning vid högskolor och universitet 

anser Christoffer att ämnet idrott och hälsa är lika viktigt som övriga. Även Linnea 

värdesätter ämnet likvärdigt med andra skolämnen. Philip upplever ämnet viktigare än andra 

ämnen eftersom ämnet genererar kunskaper om kropp och hälsa: ”Jag menar att man skulle ju 

kunna må bra fysiskt och psykiskt utan att kunna matte.” De flesta eleverna anser att ämnet 

genererar användbara kunskaper för framtiden exempelvis hjärt- och lungräddning, simning, 

livräddning, orientering, allemansrätt, ergonomi, simning och puls. Endast Christoffer intar en 

tveksam inställning: 

 

Jag vet inte direkt om det är så här kunskap i arbetslivet men det är ju klart, det 

ger ju lite… Kunskap är ju kunskap och det är alltid bra att ha... Men jag vet inte 

om den är speciellt användbar om jag ska vara ärlig. Om man inte ska bli någon 

idrottssnubbe som håller på med det såklart. Då är det ju ganska viktigt! 

(Christoffer) 

 

3.4 Faktorer som påverkar elevernas uppfattning 

Ur elevernas utsagor om vad som påverkar deras uppfattning om ämnet idrott och hälsa går 

fem övergripande faktorer att identifiera. Dessa presenteras nedan i fem underrubriker. 

 

3.4.1 Läraren 

Läraren har relativt stor betydelse för samtliga intervjuade elever. ”Om man har en bra lärare, 

å liksom… som kan förklara bra eller lägga upp det bra eller göra det intressant liksom, så blir 

det ju mycket roligare”(Melina). Vidare menar Melina att lärarens inställning färgar av sig på 

eleverna, en positiv lärare som är på gott humör kan göra att undervisningen uppfattas som 

betydligt roligare. Linnea framhåller att läraren bidrar till att hon tycker ämnet är roligt och 

uttalar lärarens betydelse på följande vis: 
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 För läraren tycker jag spelar en väldigt viktig roll, när det gäller alla ämnen, men  

kanske speciellt idrott. Så det jag tycker är viktigt är att läraren typ är tydlig med 

vad som ska göras. För oftast kanske det är nån, eller någon eller flera som inte 

förstår riktigt och då är det bra att läraren är övertydlig och sånt. [---] Man 

kommer fortare igång med det man ska göra, så att det inte blir massor med 

frågor.  

 

Samira menar att en dålig lärare i ämnet idrott och hälsa kan påverka uppfattningen hos 

eleverna i den bemärkelse att undervisningen då upplevs som ”tråkig”. En seriös lärare får 

enligt Christoffer ämnet att uppfattas som seriöst. Flera elever menar att läraren är viktig för 

bland annat planering, organisation och stöd. Philip och Theodor är inte lika övertygande i sitt 

resonemang kring lärarens betydelse för ämnets uppfattning. Theodor menar att hans positiva 

inställning till idrott inte kan förändras av en lärare, men vid fortsatt resonerande inser han att 

läraren ändå kan ha en viss inverkan. Han menar att om läraren i ämnet idrott och hälsa hade 

planerat och haft ”tråkiga” lektioner hela tiden så hade hans uppfattning om ämnet möjligen 

kunnat förändras.  

 

3.4.2 Valet mellan en mer sportinriktad och en mer motionsinriktad 

undervisning 

Det framgår tydligt att valmöjligheten mellan de klassövergripande inriktningarna påverkar 

elevernas uppfattning. Eleverna får vid ett par tillfällen under termin välja mellan en 

sportinriktad eller en motionsinriktad undervisning. Den generella inställningen till detta är 

positiv. Philip och Linnea upplever denna undervisningsform som utmanande, ”man får välja 

efter sin egen förmåga och att man även kan uppnå alla betyg på båda inriktningarna.” 

(Linnea). Melina upplever denna valmöjlighet som ett sätt att påverka sin inlärningssituation:  

 

Å då var det, sport och träning, det var ba, du vet killar som ska tävla och alltid 

ska vinna och sånt dära, och det är väl inte riktigt min grej. Men… så fanns det 

motion och hälsa ra, så då kunde jag välja […]. Å då fick man ju ändå sin 

träning å… men att man inte behövde tävla.”   

 

När eleverna blandas med andra klasser upplever dock Samira att undervisningsformen får 

henne att känna sig mindre trygg. 
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3.4.3 Det sociala samspelet 

Av det Samira berättar går det att utläsa att den sociala aspekten har betydelse för hur hon 

upplever undervisningen. När hon har idrott och hälsa med enbart sin klass upplever hon en 

större social trygghet. Även Linnea har tidigare varit inne på klasskamraternas betydelse. 

Tidigare på grundskolan trivdes hon inte i sin klass men det gör hon idag, vilket har ökat 

hennes deltagande samt fått henne att ändra uppfattning om ämnet. Hennes uppfattning om 

ämnet är idag betydligt mer positiv. Flera menar att klassens sammanhållning bidrar till en 

känsla av trygghet, ”det gör inget om det blir lite pinsamt liksom” (Linnea). Enligt Theodor 

och Linnea är det viktigt med hänsyn och hjälpsamhet, vilket skapar ett gynnsamt 

undervisningsklimat.  

 

3.4.4 Aktiviteterna 

Flera av de intervjuade eleverna menar att deras uppfattning av undervisningen varierar 

beroende på aktivitet. Samira tycker att ämnet är ”kul och bra” men ”[…] det beror ju på vad 

man gör också. Om det är något man tycker om så blir det ju alltid roligare. Sen kan man ju 

ha andra, alltså det man inte tycker är kul, då blir det ju inte lika roligt då på idrotten.” Melina 

resonerar på ett liknande vis. Bollsport, lagsport och bad är exempel på aktiviteter som 

tilltalar eleverna. Även elevernas uppfattning om meningsfullhet varierar beroende på 

aktivitet (se s. 25).  

 

3.4.5 Utrustningen 

Samtliga elever påstår sig ha rätt utrustning för idrottsundervisningen, vilket de anser har 

betydelse för deras medverkan. Bra skor, oömma och bekväma kläder efter de yttre 

förutsättningarna anger de flesta som ”rätt” utrustning. När Samira får frågan om hon tycker 

det känns viktigt att ha rätt utrustning svarar hon: ”Mmm, det tycker jag. För att annars så kan 

man liksom inte, ja vara med till 100 procent, om man inte har, så… grejer att byta om till 

[…]. Eller ett par uteskor, så man får springa i ett par tofflor liksom, det kanske inte blir så 

lätt.” När Christoffer får samma fråga lyfter han vikten av att ha rätt utrustning i form av 

klubbor och racketar. Han menar att rätt utrustning gör undervisningen roligare samt att det är 

en förutsättning för vissa sporter. Utrustningen är med andra ord betydelsefull för såväl 

elevernas medverkan som deras uppfattning av ämnet. 
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4 Sammanfattande diskussion 

Liksom Antonovsky (2005, s. 15ff.), som intresserat sig för vad som skapar hälsa och hur 

individen behåller ett välbefinnande, har vi i denna studie tillämpat det salutogena 

perspektivet där vi intresserat oss för vad som skapar deltagande och vad som vidmakthåller 

ett deltagande i ämneskursen idrott och hälsa.  

 

Först presenteras studiens syfte och sedan några inledande rader om elevernas generella 

inställning. De viktigaste resultaten diskuteras sen utifrån ett salutogent perspektiv. Vi har valt 

att presentera diskussionen utifrån rubriker som bottnar i KASAM-teorins tre komponenter, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Därefter presenteras de faktorerna som 

påverkar elevernas uppfattning som av oss tolkats som generella motståndsresurser (GMR). 

 

Syftet med studien var att få kunskap om vad som utmärker gymnasieelever som deltar i 

ämneskursen idrott och hälsa 1. För att undersöka detta formulerades följande 

frågeställningar: 

 

 Vad anger eleverna för motiv till att delta i undervisningen? 

 Hur upplever eleverna undervisningen?  

 Vad anser eleverna påverkar deras uppfattning om ämnet? 

 

4.1 Elevernas generella inställning 

Inställningen till ämneskursen idrott och hälsa 1 är överlag positiv bland de intervjuade 

eleverna, vilket även tidigare studier och då främst studier gjorda på grundskolan konstaterat 

(Dismore & Bailey 2010, s. 175; Skolverket 2010, s. 44; Lundvall & Meckbach 2008, s. 357; 

Redelius 2004, s. 164; Skolverket 2003, s. 76; Patriksson 2002, s. 50 f.). Undervisningen 

upplevs som omväxlande i förhållande till den övriga och mer teoretiska undervisningen i 

skolan, vilket tilltalar eleverna. Liknande skäl till varför elever uppskattar ämnet har 

framhållits av såväl Larsson (2004, s. 125 f.) och Redelius (2004, s. 153), dock bland elever i 

yngre åldrar.   
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4.2 Begriplighet 

Alla elever uppger att de förstår instruktionerna som ges i ämnet, samtidigt som de upplever 

att lärarna inte alltid tydligt förklarar varför vissa aktiviteter genomförs. Ett av våra största 

mål med undervisningen är, som vi i inledningen beskriver, att presentera ämnet på ett 

varierat och lustfyllt sätt för att motivera samtliga elever till ett bestående intresse för 

regelbunden fysisk aktivitet. För att lyckas med detta och främja hälsa i ett livslångt 

perspektiv måste fokus riktas mot just meningen med aktiviteten (Tangen 1982, s. 62 ff.). Vi 

tror därför att det är ytterst betydelsefullt att ständigt motivera och förklara för eleverna varför 

de olika aktiviteterna genomförs. Värt att notera är också att det finns elever som inte 

uppskattar mer ingående förklaringar och som istället så tidigt som möjligt vill komma igång 

med de fysiska aktiviteterna. Detta bör man som lärare också ha i åtanke. Vi tror därför att 

framgångsreceptet kan vara att inledningsvis försöka ge snabba konkreta och tydliga 

instruktioner och sedan i slutet motivera varför, så att meningen med lektionen tydliggörs och 

förstärks.  

 

Elevernas förväntningar på ämnet har fått oss att fundera kring ämnet och dess innehåll. 

Kanske borde idrott och hälsa delas upp i två skolämnen? Ett mer praktiskt ämne med enbart 

fysisk aktivitet, där eleven få prova på idrotter och olika motionsformer samt ett mer 

teoretiskt ämne där hälsa och dess bestånddelar står i fokus. Ett alternativ skulle också kunna 

vara att utöka ämnets omfattning samt den schemalagda tiden. Även på gymnasiet är 

rörelseglädjen stor och därför tycker vi eleverna borde få denna möjlighet till rörelse, men 

inte på bekostnad av djupare kunskaper och förståelse.  

 

Utsagorna tyder på att eleverna delvis upplever undervisningen som begriplig. Alla 

intervjuade elever har en tydlig uppfattning om vad de tror förväntas av dem, deltagande 

nämns av samtliga. Generellt upplever eleverna att det finns en mening med undervisningens 

olika aktiviteter. De förstår med andra ord varför olika aktiviteter utförs.  Vissa aktiviteter 

såsom ”kull” och ”tältning” upplevs dock som mindre meningsfulla. Enligt eleverna framgår 

det inte alltid tydligt varför vissa aktiviteter ingår i undervisningen. Samtliga elever upplever 

att de förstår instruktionerna för de olika aktiviteterna i ämnet och att undervisningen känns 

planerad.  
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4.3 Hanterbarhet 

Samtliga elever känner sig trygga under lektionerna, vilket enligt flera elever beror på den 

goda sammanhållningen i klassen. Som tidigare nämnt har även andra studier kommit fram 

till att det sociala samspelet är betydelsefullt (Bryan & Solmon 2012 s. 274 ff.; Garn, Ware & 

Solomon 2011, s. 92 ff.; Green-Demers, Legault & Pelletier 2006, s. 578 ff.).  Antonovsky 

menar därtill att socialt stöd är en GMR som är viktig vid uppbyggandet av KASAM 

(Antonovsky 2005, s. 47, 57 & 129). 

 

De uppgifter som eleverna stöter på i ämnet upplever samtliga att de klarar av, detta beror 

troligen på att undervisningen är utformad, såsom Thedin Jakobsson (2007, s. 190) 

förespråkar, efter vilka resurser som eleverna erhåller. Samtidigt anser de flesta att 

undervisningen i viss mån erbjuder utmanande aktiviteter. Detta menar vi tyder på att det 

råder en god balans mellan över- och underbelastning, kraven som ställs på eleverna är 

rimliga i förhållande till deras upplevda kontroll, sådana erfarenheter fungerar enligt 

Antonovsky (2005, s. 47, 57 & 129) som GMR och stärker KASAM.  

 

Bryan och Solmon (2012, s. 274 ff.) menar att idrottsläraren bör erbjuda en mängd olika 

valmöjligheter för att främja elevernas känsla av självständighet och öka nivåerna av 

självbestämmande. Återkommande erfarenheter som också bland annat präglas av 

medbestämmande, är också viktiga för att bygga upp KASAM (Antonovsky 2005, s. 47, 57 & 

129). Därför är det viktigt att eleverna upplever att de har inflytande över undervisningens 

utformning. I viss mån upplever eleverna i vår studie att de kan påverka sin 

inlärningssituation, exempelvis genom olika valmöjligheter. 

 

Svaren på frågorna som vi kategoriserat under rubriken hanterbarhet visar 

sammanfattningsvis att samtliga elever känner att undervisningen är hanterbar. Elever uppger 

att de klarar av uppgifterna de möter i ämnet samt att de i viss mån kan påverka sin 

inlärningssituation och att de ibland anser sig ha elevinflytande. När eleverna har idrott och 

hälsa med sin egen klass upplever samtliga en social trygghet. Alla elever tycker sig ha ”rätt” 

utrustning för att kunna delta i undervisningen (för djupare diskussion kring utrustning se 

rubrik 4.4 Generella motståndsresurser). 
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4.3 Meningsfullhet 

De intervjuade eleverna uppger framför allt fyra återkommande motiv till sitt deltagande i 

ämnets undervisning. De deltar för att få betyg och motion, för att det är roligt samt för att det 

är ett måste. Vi tolkar dessa utsagor som uttryck för ett meningsskapande och placerar därför 

dessa inom ramen för komponenten meningsfullhet. 

 

Av flera elevers utsagor framträder betyget som en motivationsskapare för deltagande, vilket 

är ett av betygens syften (Utbildningsdepartementet 1990). Även de elever i Redelius (2004, 

s. 164) studie som hade en positiv inställning till ämnet uppgav att de föredrog betyg. Flera 

ansåg även att deltagande bör räcka för att erhålla ett godkänt betyg. Vi som utbildade lärare i 

idrott och hälsa tycker detta är en aning överraskande, eftersom varken deltagande eller 

närvaro går att utläsa i ämnets specifika kunskapskrav för betygen A-E. Ett helt annat fynd 

som också kan diskuteras är att flera elever nämner sporter och deras regler som exempel på 

kunskaper som ämnet genererar. Denna uppfattning delas med elever i skolår 9 i SIH-studien, 

där 95 procent uppger att de lär sig hur olika idrotter går till (Lundvall, Meckbach & 

Wahlberg 2008, s. 21) Detta är inte heller något som står som kunskapskrav i kursplanen för 

ämneskursen idrott och hälsa 1. Det tycks därmed föreligga delade meningar om vad som 

förväntas av eleverna, där elevernas uppfattning om och tolkning av kunskapskraven går isär.  

 

Att elever anger motion som ett motiv att delta ser vi som positivt, då det betyder att de har 

förståelse för motionens betydelse för hälsan. Det som också vittnar om denna förståelse är att 

samtliga ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet även på fritiden. Redelius (2004, s. 170) 

konstaterar att elever med positiv inställning till ämnet är i större utsträckning medlemmar i 

en idrottsförening och deltar oftare i ledarledd träning. Liknande mönster finner också vi i vår 

studie, även om några elever uppger att de inte deltar i föreningsaktivitet utan motionerar på 

egen hand. Vi ställer oss frågan om deltagandet i idrott och hälsa har bidragit till deras fysiskt 

aktiva livsstil eller om det är deras fritidsintresse som har bidragit till att de deltar och är 

positiva till ämnet? Av våra utsagor går det att konstatera att svaret varierar beroende på 

individ. Några elever menar att deras positiva inställning till ämnet går att härledas till deras 

tidigare erfarenheter av föreningsidrott, medan andra har inspirerats till att vara fysiskt aktiva 

genom undervisning. Detta vittnar om såväl ämnets som föreningsidrottens relevans för att få 

barn och ungdomar att röra på sig, vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Annan 

forskning menar dock, till skillnad från vår och Redelius (2004), att elevernas inställning till 
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ämnet inte nödvändigtvis hör ihop med deras aktivitetsnivå på fritiden (Bryan & Solmon 

2012, s. 279). 

 

Ett återkommande motiv som eleverna i studien uppger är att de deltar för att de tycker ämnet 

är roligt. Flera uppger läraren som en bidragande faktor till att undervisningen upplevs som 

lustfylld. Tidigare studier (Bryan & Solmon, 2012 s. 274 ff.; Szklarski 2011, s. 43 ff.; 

Stensmo 1997, s. 103 f) visar att läraren har en central roll för att motivera eleverna. Bryan 

och Solmon (2012 s. 274 ff.) menar dock att ett gott klimat i klassen tycks vara mer 

motiverande än läraren, även Garn, Ware och Solmon (2011, s. 92 ff.) understryker det 

sociala samspelets betydelse. I vår studie angav flera elever klasskamraterna som en annan 

bidragande faktor till att undervisningen upplevs som lustfylld. Green-Demers, Legault och 

Pelletier (2006, s. 578 ff.) menar att kamratgrupper i skolan spelar en betydelsefull roll för att 

öka elevers närvaro. Linnea nämner exempelvis att hon tidigare på grundskolan ”glömt” 

idrottskläderna för att undvika sin dåvarande klass. Frågan är om hennes ökade deltagande 

endast beror på klasskamraterna eller om även hennes lärare på gymnasiet också är en 

bidragande faktor? Det framgår i intervjun med Linnea att hon är väldigt nöjd med sin 

nuvarande lärare i idrott och hälsa samt att läraren har en stor betydelse för hur hon uppfattar 

ämnet. Detta resonerande får oss i efterhand att fundera över hur hon upplevde sin lärare på 

grundskolan. Med stöd från tidigare forskning och med våra funna resultat kan vi konstatera 

att klassen och dess klimat tycks vara ytterst betydelsefullt för såväl motivation som 

deltagande i ämnet idrott och hälsa. 

 

Något vi finner anmärkningsvärt är att samtliga elever i studien har ambitionen att fortsätta 

studera efter gymnasiet. Bland de elever som inte deltar i skolans undervisning är 

ambitionerna lägre vad gäller vidare studier (Henry 2007, s. 31 ff.). Indirekt menar vi att detta 

tyder på att elever som har en vidare studieambition ser ytterligare motiv till att delta. Dock 

kan troligen detta motiv härledas till motivet att erhålla betyg, då betyg används som 

urvalsinstrument vid antagning till universitet och högskola (Utbildningsdepartementet 1990).  

 

Samtliga elever uppger sig vara engagerade i undervisningen. Engagemang lyfts som en 

viktig ingrediens för KASAM-teorins tredje komponent meningsfullhet (Antonovsky 2005, s. 

45 f.).  Överlag upplevs undervisningen som meningsfull, vilket är den komponent i 

KASAM-teorin som Antonovsky (2005, s. 48 ff.) ser som mest betydelsefull för att erhålla 

den viktiga känslan av sammanhang. De flesta eleverna anser att ämnet genererar användbara 
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kunskaper för framtiden, vilket för oss bland annat vittnar om att undervisningen upplevs 

meningsfull. Skulle eleverna uppleva att det de lär sig i ämnet är onödigt och oväsentligt för 

dem skulle troligen ämnets undervisning inte upplevas särskilt meningsfull. Däremot råder det 

delade meningar om ämnets relevans i förhållande till andra ämnen. Hälften av eleverna 

menar att ämnet är minst lika viktigt som övriga ämnen, medan de andra inte upplever ämnet 

lika viktigt. Eftersom eleverna i vår kvalitativa studie ändå överlag är positiva till ämnet, är 

detta ett fynd som skiljer sig något från tidigare kvantitativ forskning. Utmärkande för de 

positivt inställda grundskoleeleverna i Redelius (2004, s. 65 ff.) studie var bland annat att de i 

hög grad anser ämnet minst lika viktigt som övriga skolämnen. Vi vet att kvalitativa och 

kvantitativa studier inte bör jämföras, men detta får oss ändå att fundera om det kan vara så att 

gymnasieelever värderar ämnet annorlunda än grundskoleelever.  

 

Som vi tidigare nämnt uppger hälften av eleverna att de får lära sig olika sporter och dess 

regler i ämnet. Genom att presentera olika idrotter, eller som de intervjuade eleverna uttrycker 

det ”sporter”, kan elever få mersmak och ett intresse kan skapas. Rekryteringen av 

medlemmar till olika idrottsföreningar är extremt framgångsrik i åldrarna 7-12 år, dessvärre 

avtar tillströmning markant under tonåren samtidigt som många slutar (Thedin Jakobsson & 

Engström 2008, s. 27). Vi menar därför att ”sportundervisningen” mer hör hemma bland 

grundskoleelever i de yngre åldrarna. Undervisningen bör utformas så att eleverna tidigt får 

möta olika föreningsidrotter och där mötet kan möjliggöra ett fortsatt intresse och utövande. 

 

De flesta eleverna i vår studie ger uttryck för att ämnet även ger lärdomar och kunskaper om 

hälsa, vilket vi ser som glädjande och mer lämpligt lektionsinnehåll på gymnasiet. Enligt oss 

bör undervisningen på gymnasiet mer handla om förståelse för den fysiska aktiviteten och en 

hälsosam livsstil, istället för att lägga allt för stor vikt vid föreningsidrotter. Detta dels 

eftersom rekryteringen till föreningsidrotten i dessa åldrar inte är lika framgångsrik, dels för 

att undervisningen ska generera förutsättningar för en hälsosam livsstil. Den något bredare 

uppfattning om ämnets roll som framkommer i dessa gymnasieelevers utsagor kan jämföras 

med tidigare studiers utsagor från grundskoleelever. Grundskoleeleverna uppfattade att det 

som främst lärs ut i ämnet var idrott och samarbete (Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008, 

s. 19).  

 

Generellt finns det alltså mycket som tyder på att eleverna upplever ämnet och dess 

undervisning som meningsfullt. Eleverna anger varierande motiv till varför de deltar i 
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undervisningen. De vanligaste motiven till deltagande som framkommer är att få betyg och 

motion, för att det är roligt samt för att det är ett måste. Eleverna är relativt överens om att 

läraren har stor betydelse, vilket bland annat inverkar på deras uppfattning om ämnet. Det 

förekommer delade meningar om varför ämnet är obligatoriskt men det gemensamma i 

utsagorna är att det anses vara viktigt för hälsan. Resonemang kring ämnets relevans varierar 

lika så. Hälften av respondenterna menar att ämnet är minst lika viktigt som övriga ämnen, 

medan de andra inte upplever ämnet lika viktigt. Däremot menar majoriteten av eleverna att 

ämnet ger användbara kunskaper för framtiden. Vår tolkning är att eleverna upplever idrott 

och hälsa som ett (livs)viktigt ämne som generar användbar kunskap om hälsa. De flesta anser 

därutöver att undervisningen delvis erbjuder utmanade aktiviteter. Samtliga elever känner sig 

engagerade i ämnets undervisning.  

 

4.4 Generella motståndsresurser 

Följande faktorer om vad som påverkar elevernas uppfattning om undervisningen går att 

identifiera ur elevutsagorna. Vi har valt att tolka dessa faktorer som GMR: 

 

 Läraren 

 Valet mellan en mer sportinriktad och en mer motionsinriktad undervisning 

 Det sociala samspelet 

 Aktiviteterna 

 Utrustningen 

 

Att läraren har en central och betydelsefull roll för elevernas motivation i skolan råder det 

inga tvivel om (Bryan & Solmon, 2012 s. 274 ff.; Szklarski 2011, s. 43 ff.; Stensmo 1997, s. 

103 f), även eleverna i vår studie understryker lärarens betydelse. Majoriteten menar 

dessutom att läraren och dennes inställning och egenskaper kan påverka hur eleverna 

uppfattar ämnet. Melina menar att en positiv lärare kan få undervisningen att uppfattas 

roligare samtidigt som Samira menar att en dålig lärare kan få ämnet att upplevas tråkigt. 

Theodor har en liknande uppfattning i den bemärkelse att en lärare som ständigt planerade 

och hade ”tråkiga” lektioner skulle kunna förändra hans positiva uppfattning om ämnet. 

Samtidigt menar Theodor att det ändå skulle vara relativt svårt för en lärare att få honom att 

inte gilla ämnet. Äldre elever i Lukes och Sinclairs (1991, s. 42 ff.) studie menar också att 



37 

 

läraren har betydelse för deras inställning till ämnet. I vår studie har vi konstaterat att alla 

intervjuade elever har en generellt positiv syn på ämnet och ser vikten av regelbunden fysisk 

aktivitet, vilket såklart gläder oss. Men i skolan kommer vi även stöta på de elever som tycker 

ämnet är pest, för att åter referera till titeln Bäst och pest! som vi inledningsvis i uppsatsen 

gjorde. För oss som blivande lärare i ämnet, som vill få alla elever att intressera sig för fysisk 

aktivitet samt ta hand om sin kropp är denna kunskap om lärarens betydelse oerhört 

betydelsefull. Med tanke på det Theodor säger tror vi det är extra viktigt att visa entusiasm 

och engagemang då man möter elever som inte är lika positiva till ämnet.  

 

Valet mellan en mer sportinriktad undervisning eller en mer motionsinriktad undervisning 

som eleverna får göra vid ett par tillfällen under terminen är en faktor som påverkar elevernas 

uppfattning på olika vis. Några elever nämner valet som ett exempel på medbestämmande, 

medan andra upplever det som en chans till mer utmanande undervisning. Delaktighet i 

undervisningens utformning möjliggör att eleverna kan anpassa undervisningen i idrott och 

hälsa utifrån sina egna förutsättningar. Sammantaget är eleverna positiva till detta val. Det har 

visat sig att elever med en negativ inställning till ämnet ansåg sig ha svårt att påverka och att 

de saknade möjligheten att välja aktiviteter (Luke & Sinclair 1991, s. 42 ff.).  Vi tror därför att 

detta val delvis bidrar till elevernas positiva inställning eftersom de flesta elever fördrar att 

arbetar tillsammans med elever som besitter liknande förmågor (Bibik, Goodwin & Omega-

Smith 2007, s. 192 ff.) Som vi tidigare nämnt talar såväl Antonovsky (2005, s. 47, 57 & 129) 

som Bryan och Solmon (2012, s.274 ff.) om medbestämmandets viktiga betydelse. Alla elever 

är olika, vilket betyder att denna valmöjlighet inte alltid behöver passa alla men vi värdesätter 

ändå att undervisningen innehåller liknande val. Dessa val kan mer eller mindre vara styrda. 

Som lärare kan man ha en planering som innefattar huvudmoment men där eleverna kan få 

möjlighet att utforma vissa delar. Detta tror vi främjar elevens inlärning och förmodligen kan 

denna möjlighet även stärka elevens KASAM.  

 

Valet som eleverna i vår studie ställs inför får Samira att känna sig mindre trygg, eftersom 

hon då inte är med sin egen klass. Detta vittnar om det sociala samspelets betydelse vilket 

även tidigare forskning fastställt (Bryan & Solmon 2012 s. 274 ff.; Garn, Ware & Solmon 

2011, s. 92 ff.; Green-Demers, Legault & Pelletier 2006, s. 578 ff.; Luke & Sinclair, 1991, s. 

ff.). Flera elever menar att sammanhållningen skapar en känsla av trygghet. Vi tolkar detta 

som att undervisningen med klassen är mer avslappnad och det tror vi gynnar elevernas 

inlärning. När man som lärare möter en ny klass där eleverna inte känner varandra bör således 
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undervisningen utformas så att eleverna tidigt lär känna varandra och erhåller 

sammanhållning. 

 

Aktiviteterna som ingår i undervisningen påverkar såväl elevernas upplevelse som 

uppfattning av ämnet. Flera elever menar att aktiviteterna bidrar till upplevelsen av 

undervisningen som lustfylld eller inte. ”Ibland är det kul, ibland är det mindre kul” svarar 

Melina när vi frågar vad hon generellt tycker om ämnet. ”Bad” och ”lagsport” är aktiviteter 

som Melina känner att hon behärskar och hon menar därför att dessa aktiviteter gör ämnet 

roligt. Även Redelius (2004, s. 170) konstaterar att det man är bra på är också ofta ganska 

roligt. Det är därför viktigt att erbjuda en varierad undervisning så alla någon gång, helst varje 

lektion, får uppleva att de är ”bra” på något av det som görs i undervisning. 

 

Kläder och materiell utrustningen är betydelsefulla för såväl elevernas medverkan som deras 

uppfattning av ämnet. ”Rätt” utrustning menar eleverna underlättar deltagandet och gör 

upplevelsen mer lustfylld. Detta kan kopplas till komponenten hanterbarhet i KASAM-teorin. 

Om man upplever att det står resurser till ens förfogande skapas möjligheter att möta de krav 

man ställs inför, då kan situationen upplevas hanterbar. Dessa resurser kan erhållas av 

individen själv eller hämtas från den yttre omgivningen. (Antonovsky 2005, s. 45) I skolan är 

elevens egen förmåga och dennes förutsättningar något som kan knytas till de individuella 

resurserna, medan redskap och material utgör resurser från omgivningen. Att det exempelvis 

finns olika typer av bollar gör att undervisningen kan anpassas på ett pedagogiskt vis och 

möjliggöra att eleven upplever undervisningen hanterbar. Utrustningens betydelse 

understryker även Thedin Jakobsson (2007, s. 190). Elever som inte deltar känner 

förmodligen inte i samma utsträckning att resurserna balanserar de krav som ställs i ämnet. 

 

4.4 Kritisk metoddiskussion 

Vår vilja att utgå ifrån ett salutogent synsätt på deltagande i ämnet idrott och hälsa innebar att 

vi i vårt urval strävade efter att få intervjua elever med varierad inställning till fysisk aktivitet 

och föreningsidrott. Tyvärr kom urvalet att bestå av endast elever med en positiv inställning 

till fysisk aktivitet, då lärarna förmodligen främst utgått från det sist nämnda. Som vi nämnt 

uppger samtliga att de ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet på fritiden. Om vi istället 

hade använt oss av ett annat tillvägagångssätt vid urvalet, exempelvis genom att dela ut en 

kortare enkät om elevernas generella upplevelse av fysisk aktivitet i respektive klass hade vårt 
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resultat eventuellt sett annorlunda ut. Studien hade då blivit bredare om även elever med en 

mer negativ inställning till fysisk aktivitet hade ingått. Vi tror att elever med negativ 

inställning, men som ändå delta i ämnets undervisning kan ha andra motiv och upplevelser. 

Eleverna kan ha svarat det de tror lärarna förväntar sig. Vi har dock poängterat att de som 

individer inte kommer att kunna identifieras i uppsatsen.  

 

Relativt tidigt var det bestämt att sex stycken intervjuer skulle utföras, men efter att vi läst 

Johanssons och Svedners metodbok kom vi insikt om att fler intervjuer kunde behövas om vi 

hade fått nya utsagor i de sista intervjuerna. Eftersom vi ansåg att utsagorna upprepades 

avbröts ändå intervjuandet efter endast sex stycken. 

 

Trots att vi genomförde en pilotintervju uppstod ibland en viss tveksamhet hos eleverna kring 

vissa frågor. Denna problematik har fått oss intervjuare att förtydliga och förklara innebörden, 

detta har ibland dock skett på olika vis, vilket i sin tur kan ha påverkat elevernas utsagor. 

 

4.5 Slutsats 

Vår studie har undersökt vad som är utmärkande hos elever som deltar i idrott och hälsa 1. 

Betyg, motion, att det är roligt samt att det är ett måste är de vanligaste motiven som anges. 

Med tanke på att en viss hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet går att urskilja 

generellt ur samtliga utsagor, tycks de intervjuade gymnasieeleverna överlag uppleva en 

känsla av sammanhang i ämneskursen idrott och hälsa 1. Utöver det verkar eleverna tillgå 

flera GMR som är viktiga för att stärka KASAM. Vi vågar påstå med stöd från Thedin 

Jakobsson (2007, s. 188ff.) att detta förmodligen bidrar till deras deltagande i kursämnet idrott 

och hälsa 1. Därmed verifierar studien vår hypotes att elever som deltar i undervisningen 

uppfattar en viss känsla av sammanhang (KASAM). 

 

4.6 Vidare forskning 

Vår uppsats och studie har genererat nya frågor och funderingar. Eleverna i denna studie har 

generellt en positiv inställning till ämnet. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie 

med samma teoretiska utgångspunkt men med deltagande elever som har en något negativare 

inställning till ämnet. Vi tror att det finns de som inte gillar ämnet och dess innehåll fast de 

ändå deltar. Vad får de att delta och hur kan vi förändra deras inställning? För att identifiera 
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dessa elever tror vi att en kortare enkät skulle vara lämplig som urvalsmetod. En enkät som 

komplement hade även öppnat upp möjligheten att ställa känsligare frågor kring exempelvis 

alkohol- och tobaksvanor. Detta skulle vara intressant att jämföra med tidigare forskning som 

menar att skolkare överlag har ett tydligt ”riskbeteende” (Karlberg & Sundell 2004). Vi skulle 

också se det intressant att intervjua elever med lägre deltagande i ämnet. Som vi nämnt finns 

det många studier som redan gjort det men det vi då skulle vilja fokusera på är huruvida dessa 

elever upplever KASAM i undervisningen. Detta för att kunna göra en jämförande analys.  

 

Ytterligare en infallsvinkel vi funderat kring är hur lärarna i ämnet ser på deltagande och icke-

deltagande elever, vad är det enligt de som skiljer dessa åt? Det skulle också vara intressant 

att undersöka om de hört talas om KASAM och om det är något de tänker på i deras 

utformning av undervisningen. Vår studie visar en tendens att gymnasieelever värderar ämnet 

idrott och hälsa annorlunda än grundskoleelever. För att undersöka denna fråga och kunna 

besvara den krävs vidare forskning med större urval. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att få kunskap om vad som utmärker gymnasieelever som deltar i 

ämneskursen idrott och hälsa 1. För att undersöka detta har följande frågeställningar 

formulerats: 

 Vad anger eleverna för motiv till att delta i undervisningen? 

 Hur upplever eleverna undervisningen?  

 Vad anser eleverna påverkar deras uppfattning om ämnet? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Motivation, motivation pupil, truancy, school trucancy, school absence, physical education 

attitudes, motivation, skolk, inställning idrott och hälsa 
 

 

Var har du sökt? 
GIH´s bibliotekskatalog, Svensk idrottsforskning, www.google.com ,  Ebsco host Sportsdiscus & 

Google Scholar  

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Motivation and pupil, school and truancy, attitudes and physical education, physical 

education, high school 

Google Scholar: Attitude to physical education and health high school. Skolk, delta och 

närvaro idrott och hälsa, inte delta och frånvaro idrott och hälsa 

Svensk idrottsforskning: Idrott och hälsa närvaro, idrott och hälsa frånvaro 
 

 

Kommentarer 
Vi har hittat det mesta av materialet via litteraturlistor. Vi har även fått tips från vår 

handledare samt funnit en del forskning via ”related articles” i databaserna. 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Missivbrev till lärare i idrott och hälsa 1 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som går vår sista termin 

på lärarutbildningen till gymnasielärare i idrott och hälsa samt folkhälsa. Vi skriver nu vår 

magisteruppsats som har till syfte att få kunskap om vad som motiverar gymnasieelever att 

delta i undervisningen i ämneskursen idrott och hälsa 1.  

 

För att kunna undersöka detta har vi valt att genomföra elevintervjuer under hösten 2012. 

Studien kan generera kunskap som vi tror kan vara av värde för oss i vår kommande roll som 

idrottslärare, men även för övriga lärare och för folkhälsan i stort. Vår studie kommer att 

baseras på intervjuer med elever och vi söker elever som kan tänka sig att delta i studien. 

Deltagandet är frivilligt och intervjumaterialet kommer inte att användas för något annat syfte 

än för vår uppsats.  

 

Eleverna vi söker ska läsa eller ha läst idrott och hälsa 1. Vi önskar att få tala med elever som 

har varierande inställningar till fysisk aktivitet och föreningsidrott. Därför behöver vi er hjälp 

med att utse två elever som uppfyller ovanstående önskemål för att kunna delge de tillfrågade 

eleverna vårt bifogade missivbrev. Vi ser gärna att minst en av dem är föreningsaktiv.  

 

Varmt tack på förhand!  

Har du frågor eller funderingar kring vårt examensarbete är du välkommen att kontakta oss.  

 

Med vänliga hälsningar Maria & Hanna 

Maria Fernanda Hagman    Hanna Hoff  

 

Handledare: Suzanne Lundvall 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

Missivbrev till elever som läser eller läst idrott och hälsa 1 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som går vår sista termin 

på lärarutbildningen till gymnasielärare i idrott och hälsa samt folkhälsa. Vi skriver nu vårt 

Examensarbete på avancerad nivå där vårt syfte är att få kunskap om vad som motiverar 

elever att delta i undervisningen i ämneskursen idrott och hälsa 1.  

 

För att kunna undersöka detta vill vi intervjua elever som läser eller har läst idrott och hälsa 1. 

Ditt deltagande är frivilligt och intervjumaterialet kommer inte att användas för något annat 

syfte än som underlag för vår uppsats. I den publicerade uppsatsen kommer Du dessutom inte 

att kunna identifieras. Studien kan generera kunskap som vi tror kan vara av värde för oss i 

vår kommande roll som idrottslärare, men även för övriga lärare och för folkhälsan i stort. 

 

Vi hoppas att DU har lust att delta och förmedla din inställning till och erfarenheter av 

kursämnet idrott och hälsa 1 under en cirka trettio minuter lång intervju. Vi kontaktar Dig för 

att eventuellt boka in en tid som passar Ditt schema. 

 

Ditt deltagande är viktigt!  

 

Varmt tack på förhand!  

Har du frågor eller funderingar kring vårt examensarbete är du välkommen att kontakta oss.  

 

Med vänliga hälsningar Maria & Hanna 

Maria Fernanda Hagman   Hanna Hoff   

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Intervjuguide 

Ämnesområden 

- Bakgrundsfrågor 

 Program? Trivs du i din klass? 

 Boendesituation (föräldrar)? 

 Fritid? Beskriv en vanlig vecka (uppstigning/läggdags). 

Fysisk aktivitet/idrott? Hur ser du på fysisk aktivitet? 

 Framtidsplan/planer? 

 Vad tycker du generellt om ämnet idrott och hälsa?  

Vad är det som gör ämnet stimulerande/roligt/svårt/obehagligt o.s.v.? 

 Vilket betyg strävar du efter i ämnet? 

- Hanterbarhet 

 Anser du att du kan påverka din egen inlärningssituation? (Elevinflytande?) 

 Känner du dig trygg under lektionerna? (Socialt/säkerhet) 

 Känner du oftast att du kan klara av de uppgifter du möter i ämnet? 

 Anser du att du har rätt utrustning för idrottsundervisningen? (Vad betyder det för dig 

och din medverkan?) 

- Begriplighet 

 Vad tror du förväntas av dig i ämnet? 

 Ser du någon mening med undervisningens olika aktiviteter? 

 Förklaras det varför ni gör vissa aktiviteter? (motiveras exempelvis bollsporter?) 

 Känner du att du förstår instruktionerna för de olika aktiviteterna i ämnet? (Vad är det 

som gör att du förstår? Hur går instruktionerna till?) 

 Anser du att undervisningen är planerad? Känns det genomtänkt? 

 Vet du innan lektionen vad som ska göras (vecko-/terminsplanering)?  

- Meningsfullhet 

 Vad får dig att delta i undervisningen? 

 Vilken betydelse har läraren för ämnet?  

Anser du att läraren har stor betydelse för hur du uppfattar ämnet? 

 Varför tror du att ämnet Idrott och hälsa 1 är obligatoriskt?  

 Anser du att ämnet är lika viktigt som övriga ämnen? 



 

 Anser du att ämnet bidrar med användbar kunskap för din framtid (något du tar med 

dig)?  

 Känner du att ämnet erbjuder dig utmanande aktiviteter (nivåanpassat)? 

 Känner du dig engagerad i undervisningen? 

 

 


