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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att jämföra hur föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva elever 

uppfattar ämnet idrott och hälsa i årskurs 9 samt vilken betydelse kön och aktivitetsgrad har 

för betyget.  

 Skiljer sig attityden till idrott och hälsa i skolan mellan föreningsaktiva och icke 

föreningsaktiva samt mellan könen?  

 Finns det skillnader i betyg mellan elever med olika aktivitetsnivåer samt mellan 

könen i ämnet idrott och hälsa?  

 Skiljer sig uppfattningen av tävlingsmomentet inom ämnet idrott och hälsa för 

föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva, samt om det är någon grupp som 

gynnas av tävlingen?  

 Hur uppfattar elever i årskurs 9 kraven som ställs inom ämnet idrott och hälsa? 

Metod 

För att samla in de data som behövdes för studien användes en kvantitativ enkätmetod. 

Urvalsgruppen bestod av fem högstadieskolor varav 341 elever i årskurs nio deltog. 

Svarsfrekvensen uppnådde 78 %. Enkätsvaren behandlades statistiskt med hjälp av 

GoogleDocs samt Microsoft Excel. 

 

Resultat 

Resultaten visar att föreningsaktiva får högre betyg, har en mer positiv attityd och upplever 

större förmåga att klara de krav som ställs i ämnet idrott och hälsa än vad icke föreningsaktiva 

gör. Studien visar även att pojkar premieras mer än flickor samt att högre aktivitetsnivå på 

fritiden är avgörande för att lyckas i ämnet. Tävlingsmomentet visar sig vara en betydande 

faktor för undervisning överlag, men att vissa grupperingar upplevde det viktigare än andra. 

 

Slutsats 

Studiens resultat visar att föreningsidrotten återspeglas i ämnet idrott och hälsa i form av 

prestation och tävling. Resultaten visar även att föreningsaktiva i större omfattning premieras 

av deras redan tidigare erhållna rörelsekompetens. Ämnet ställs inför ett dilemma då 

individuella prestationer ställs emot varandra istället för att individens kunskap i relation till 

ämnet bedöms. 

 

Nyckelord: Attityder, föreningsidrott, könskillnader, idrott och hälsa, oorganiserad idrott  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Skolidrotten har varit ett skolämne med många nyanser sedan 1800-talet. Allt ifrån den tidiga 

Linggymnastiken till ett ämne med influenser från militären och vidare till ett ämne som har 

präglats av dagens moderna elitidrott för att slutligen landa i dagens idrott och hälsa där man 

utgår ifrån holistiskt helhetsperspektiv. Ämnets karaktär har ändrats från att enbart varit 

fokuserat på rörelse och kroppsövningar till att bli ett mer hälsoinriktat kunskapsämne med 

inslag av miljö, livsstil och hälsa (Sandahl 2005, s.22 f). 

 

I denna studie har vi för avsikt att undersöka föreningsidrottens influenser på ämnet idrott och 

hälsa i dagsläget. Med tanke på ämnets tidigare syfte och karaktär finns det anledning att 

utforska om förenings-/elitidrotten och dess värderingar lever kvar i dagens idrott och hälsa. 

I kursplanen för det obligatoriska skolväsendet från 1994 är ett av de huvudsakliga målen att 

eleven ”utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv 

självbild”. Läroplanen betonar även en individanpassad undervisning och att alla elever 

utvecklar en lust att röra på sig. Londos (2010 s.131) menar att verkligheten kan se ut på ett 

annorlunda vis, då det ofta är en dominerande grupp som styr undervisningen efter deras 

önskemål. I och med detta bildas en hierarki där det skapas en dominerande grupp och en 

dominerad grupp. Vidare beskriver Londos (ibid.) den dominerande gruppen som elever med 

erfarenheter från tävlingsidrotten, exempelvis lagbollspel.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva 

uppfattar ämnet idrott och hälsa i årskurs 9 samt hur betydelsen av kön och aktivitetsgrad 

påverkar betyget. Vi vill undersöka om attityden skiljer sig mellan olika grupper och vilken 

betydelse tävlingsmomentet har. Studien kommer även att undersöka elevernas uppfattning av 

sig egen förmåga i förhållande till de krav som ställs. 
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1.1.2 Definitioner av begrepp 

Idrott 

Alla begrepp (fysisk aktivitet, sport, idrott) som är relaterade till fysisk aktivitet har vi valt att 

definiera som idrott. 

 

Inaktiva, aktiva förr och aktiva 

”Inaktiva elever” är de elever som varken utövar en föreningsidrott eller någon annan form av 

idrott på fritiden. De har heller inte någon tidigare erfarenhet av idrott utöver det som de har 

erhållit i skolan. Elever som definieras som ”aktiva förr”, är de elever som för tillfället inte 

praktiserar någon form av fysisk aktivitet men som har gjort det tidigare. Slutligen återfinns 

de ”aktiva” eleverna, det vill säga, att de i dagsläget bedriver fysisk aktivitet på fritiden. 

 

Föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva 

I denna studie innebär föreningsaktiva de elever som utövar sin idrott genom en förening. 

Med icke föreningsaktiv återfinns de elever som står utanför föreningsidrotten, oavsett om de 

är fysiskt aktiva eller inaktiva utanför skolan. 

 

1.2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras skolidrotten ur ett historiskt perspektiv. Idrotten i skolan har 

utvecklats under de senaste 200 åren och påverkats från olika håll. I vår undersökning tror vi 

att vi kan hitta spår i dagens skolidrott från tidigare läroplaner där tävlingsmomentet hade 

större fokus. 

 

1.2.1 Från lingymnastiken till dagens holistiska perspektiv 

Vi har under lång tid haft gymnastik på schemat i skolan. Det sträcker sig långt bak i tiden, 

redan till i början på 1800-talet. Startpunkten för skolgymnastiken kom i samband med 

Gymnastiska Centralinstitutionens grundande 1813. Här fanns intresset för fysisk fostran med 

olika kroppsövningar. Inspirationen kom från Per Henrik Ling som kom att prägla 

skolgymnastiken under många år. Den första gymnastiklärarutbildningen skapades i 

anslutning till grundandet av den allmänna folkskolan 1842. (Sandahl, 2005, s.22) 

 

Senare under 1800-talet förändrades inställningen till ämnet då influenserna från militären 

blev allt starkare. På grund av det utrikespolitiska läget fanns det skäl att höja landets 
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försvarsberedskap. Den fysiska fostran som nu aktualiserades var till för pojkarna och 

gymnastiken kombinerades med vapenövningar. I slutet på 1800-talet avtog det militära 

inflytandet på grund av hård kritik. I detta skede minskade det militärbetonade influenserna. I 

och med avskaffandet av militärövningarna kom flickorna att delta i gymnastiken i större 

utsträckning. (ibid., s.22 f) 

 

Sandahl (ibid.) skriver att Linggymnastiken senare under 1900-talets början kom att utmanas 

av elitidrotten. Elitidrotten hade tidigare aldrig associerats med gymnastiken i skolan. 

Genomslaget kom dock 1919 för folkskolan och 1928 för läroverken, då ämnet bytte namn till 

”gymnastik med lek och idrott”. Fortsatt under 1900-talet kom idrotten mer och mer att 

utmana linggymnastiken. I början på 1970-talet stärktes influenserna från idrottsrörelsen 

(förenings- och elitidrotten) då de tillgodosåg fortbildningskurser och undervisningsmaterial. I 

och med detta kom ämnet att byta namn från gymnastik till ”Idrott”. Sandahl (ibid., s.23 f) 

lyfter fram att forskare menar att detta var ett sätt att legitimera förenings- och elitidrotten. 

Tanken var att locka eleverna till föreningsidrotten. Syftet med undervisningen i skolan blev 

härmed att överföra förenings- och elitidrottens värderingar till eleverna.  

 

Till sist ändrades ämnets karaktär ytterligare i och med införandet av Lpo94, där ämnets syfte 

skulle ha en holistisk utgångspunkt. Idrottsaktiviteten integrerades med frågor som livskvalité, 

hälsa samt miljö. Här lades även tyngden på den enskilda individen och att denne har rätt till 

individanpassad undervisning. (ibid., s.24 f) 

 

1.2.2 Föreningsidrottens inverkan på skolidrotten 

Konsekvenserna av idrottens framfart, menade Aggestedt och Tebelius (Londos 2010, s.34) 

blev att eleverna snarare förknippade sitt eget idrottande med föreningsidrott än med skolans 

idrottsundervisning. Londos (ibid.) lyfter fram att innehållet i undervisningen till stor del 

präglades av olika idrottsgrenar, direkt hämtade från föreningsidrotten. Dagens undervisning 

skiljer sig något från den som bedrevs för 40 år sedan, men Londos (ibid.) menar att många 

likheter finns. Bollsporter är fortfarande den dominerade aktiviteten, trots att de inte nämns 

någonstans i kursplanen. Detta är en faktor som bidrar till att tävlingen blir ett outtalat 

moment som sätter sin prägel på undervisningen, eftersom tävling och rangordning är vad 

elit- och föreningsidrott representerar. 
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1.3 Forskningsläge 

Nedan redogör vi för den forskning gällande föreningsidrottens förhållande och effekter på 

skolidrotten som vi anser vara relevant för den aktuella studien. De teorier och den forskning 

vi presenterar berör områden som vi tycker är intressanta för förhållandet mellan 

föreningsidrott och skolidrott. Med den forskning vi lägger fram vill vi påvisa att det finns en 

rad faktorer som förklarar varför det skulle kunna finnas attitydskillnader mellan olika 

grupper. 

 

1.3.1 Tävlingslogik och fostran 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för tävlingsmomentets betydelse samt dess effekter 

på undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

 

Peterson (2005, s.1) behandlar två begrepp som vi kommer förklara vidare. Det första 

begreppet, föreningsfostran, har sin utgångspunkt i att ta hand om de som söker sig till 

verksamheten och låta var och en av deltagarna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Det andra begreppet, tävlingsfostran, beskriver idrottens eget uppdrag. Uppdraget är, förutom 

att utbilda deltagaren i specifika färdigheter, även lära denne att handskas med tävlandet, det 

vill säga att vinna och förlora, att följa regler och göra en satsning för att uppnå sina mål 

(ibid., s.2). När dessa två begrepp skall finnas med i verksamheten kan det uppstå en 

problematisk kombination. Tävling leder till rangordning samtidigt som föreningsfostran 

eftersträvar jämlikhet och i många fall motverkar rangordning (Londos 2010, s.23). 

 

Dagens idrottsundervisning visar tecken på att tävlingslogiken tillämpas under lektionstid. 

Eleverna utför en prestation, som sedan sätts in i ett sammanhang som innebär jämförelser 

med andra snarare än vad individen kan prestera i förhållande till specifika hälsomål. I och 

med detta uppstår en tydlig situation där rangordning och tävlingslogik hos lärarna blir 

uppenbar när resultat blir till bedömningsunderlag. (ibid., s.141) 

 

Tävlingsmomentet i undervisningen är alltså en faktor som har en betydande roll, om än inte 

uttalat. De elever som redan är aktiva på fritiden är också de som utövar störst inflytande på 

både läraren och undervisningen. Det är dessa elever som sätter normen för vad som är 

accepterat, medan de elever som saknar tidigare erfarenhet av idrottande utanför skolan får än 

mindre att säga till om. (Sandahl 2005, s.25 f) De elever, som inte är uppväxta med 
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föreningsidrottandet, ser inte tävlingen som ett självklart inslag i själva utövandet. Londos 

(2010, s.142) menar på att denna grupp utsätts för ett symboliskt våld, då tävling betraktas 

som en självklarhet. Om både läraren och de elever som idrottar på fritiden är överrens, 

förekommer tävling ständigt i undervisningen och görs ”naturligt”. Detta tillämpas oavsett om 

eleverna som inte har erfarenhet från idrotten vill tävla eller inte. Detta blir ett dilemma då 

tävlingsmomentet tenderar att gynna de redan duktiga, dominerande eleverna medan de 

svagare, dominerade eleverna kommer att missgynnas (ibid., s.143). 

 

1.3.2 Fysisk aktivitet bland olika grupper 

Under denna rubrik kommer vi behandla Engströms (1989, s.71) teori kring de olika 

grupperingarna, när det gäller fysisk aktivitet, som finns bland ungdomar. Vi kommer även 

beröra de två senaste läroplanerna (Lpo 94, Lgr 11) och se över ämnet idrott och hälsas syfte. 

 

Redan för ett 20-tal år sedan påvisade Engström (ibid.) att ungdomsgruppen var tudelad. På 

ena sidan finns en grupp ungdomar som är mycket fysiskt aktiva och har en koppling till den 

organiserade föreningsidrotten. På den andra sidan finns gruppen som inte utför någon form 

av fysisk aktivitet. Däremellan finns en grupp som utövar det så kallade spontanidrottandet. 

De två förstnämnda grupperingarna tenderar att växa medan den mellersta gruppen gör det 

motsatta. De viktigaste iakttagelserna som Engström kom fram till beträffande ungdomars 

idrottsvanor under 70- och 80-talet, var att spontanidrottandet sjunkit kraftigt samtidigt som 

andelen aktiva med föreningsidrott, men också de helt inaktiva, ökat påtagligt. De som 

tidigare tog initiativ till egen fysiskt aktivitet är numera till övervägande del antingen passiva 

eller också medlemmar i idrottsföreningar (ibid.). Vidare visar Engström (ibid.) att det är fler 

pojkar än flickor som är medlemmar i idrottsföreningar och att verksamheten tycks vara bättre 

anpassad till pojkars behov. Dessa iakttagelser kan appliceras på dagens idrottsvanor, där ett 

växande elektroniksamhälle speglar dagens ungdom och dess vanor. Det finns forskning som 

visar att TV-tittande i större utsträckning, minskar benägenheten till fysisk aktivitet (DuRant 

& Baranowski 1994). 

 

Det förs en ständig debatt om hur man kommer åt de ungdomar som inte finner ett intresse i 

att vara fysisk aktiva på fritiden. Många röster påstår att undervisningen i ämnet idrott och 

borde utökas tidsmässigt (Redelius 2004, s.150). Tanken är då att de elever som inte får den 

nödvändiga dosen av fysiskt aktivitet på fritiden skall få den under skolans tak, i form av mer 
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idrott och hälsa på schemat. Dock står det i läroplanen (Lpo 94) under ämnet idrott och hälsa, 

att eleven skall utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt en positiv självbild, 

liksom att de stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett 

ansvar för sin hälsa. I den aktuella läroplanen (Lgr 11) står det att undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för 

att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Det står emellertid inte att syftet med ämnet är att 

eleverna rör sig för stunden och håller en hög aktivitet under lektionerna. 

 

1.3.3 Genus och bedömning 

Nedan kommer vi att beröra begreppet genus och dess koppling till bedömningen i ämnet 

idrott och hälsa. 

 

Vi har i alla tider kategoriserat egenskaper och symboler i facken ”man” respektive ”kvinna”. 

Dessutom har människan varit angelägen om att upprätthålla denna skillnad mellan män och 

kvinnor (Fagrell 2005, s.173 f). Enligt Fagrell (ibid.) grundar sig genusfrågan i den manliga 

normen. Idén med genus är just att män och kvinnor inte ska befinna sig på samma arenor, 

utan verka på olika. Konsekvenserna av denna uppdelning mellan könen resulterar i att vi 

kommer att ha olika uppgifter och kompetenser. ”Kvinnor blir bra på ”kvinnogöra” och män 

blir bra på ”mansgöra” (Fagrell 2005, s.175). 

 

Birgitta Fagrell (ibid.) menar att:  

 

… genussystemet bygger på att vi i ord och skrift ständigt håller föreställningar 

om kvinnligt och manligt vid liv som om de vore generella sanningar. Dessa 

föreställningar styr sedan våra tankar och handlingar och blir ett raster för hur vi 

ser på världen. (s. 175) 

 

Detta betyder, bland annat, att vi i vår vardag blir begränsade. Vi följer redan ett förutbestämt 

mönster som anses vara lämpat för mannen respektive kvinnan. Detta gör vi av ren vana utan 

att reflektera på varför vi gör det. (ibid.) 

 

Eftersom genusfrågan styr vårt sätt att tänka och agera, är det intressant att titta på hur den 

aktualiseras inom idrottens värld (Ibid, s.175 f). Fagrell (ibid.) beskriver i sin avhandling att 

pojkar och flickor har en liknande syn på vad som innefattar begreppet idrott. Idrotten ses som 
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något som är på allvar, seriöst, målinriktat, regelstyrt samt präglat av tävlingsmomentet. 

Enligt studien tycker barnen att i tävlingsmomentet ska män och kvinnor skiljas åt. Vid det 

enda tillfället som könen får beblanda sig med varandra är vid aktiviteten ”lek”. Fagrell (Ibid., 

s.176) påpekar att genusfrågan i detta sammanhang är dold men att den är styrande, för i 

själva verket är barnens uppfattning av idrott det som dagens elitidrott innefattar. Elitidrotten 

har ur ett historiskt perspektiv utvecklats för mannen och de manliga idealen. Barnen kopplar 

i detta sammanhang ihop tävlingsmomentet med idrotten och leken med frihet. 

 

Ur ett historiskt perspektiv har idrotten präglats av prestation och tävling och än idag är det 

den synen barn har på idrotten. Något som är klart för barnen är att könen skall vara 

uppdelade i tävlingsmomentet på grund av samhällets genusstruktur. Genusperspektivet är 

även närvarande då det kommer till bedömning inom ämnet idrott och hälsa. Genomgående 

verkar ämnet i större utsträckning möta pojkarnas behov och intressen. De aktiviteter som ger 

högst deltagande bland pojkar är de aktiviteter som är vanligast, därav får pojkar ett högre 

betyg då aktiviteterna är anpassade efter dem. (Skolverket 2012-10-02) 

 

Under avsnittet ”Betyg och bedömning” i kursplanen för idrott och hälsa från 1994 står det 

bland annat följande:  

 

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna 

kroppen fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet 

och friluftsliv kan bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa.  

(Kursplan i idrott och hälsa, Lpo 94) 

 

Hur sker då bedömningen i ämnet idrott och hälsa? I Londos (2010) studie, där 16 

idrottslärare på gymnasiet blivit intervjuade, förklaras det att lärarna utgår från en rad 

huvudkriterier. Det som lyfts fram är att vara närvarande och delta, vara aktiv, ha rätt attityd, 

göra sitt bästa, ha fysisk kapacitet och kroppslig förmåga samt; teoriundervisningens, 

lagbollspelets och ledarskapets betydelse (ibid., s.104). Bland dessa belyser lärarna 

framförallt närvaron som ett av de tyngsta kriterierna för att uppnå ett godkänt betyg. Enligt 

Londos räcker det med att vara närvarande på idrottslektionerna för att uppnå ett godkänt 

betyg. Ett godkänt betyg har blivit ett deltagarbetyg (ibid., s.105). 
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I och med att lärarna ställer högre krav på närvaron, ställs det mindre krav på vad eleven 

egentligen skall kunna i ämnet. I den nya läroplanen, Lgr 11, står det under kriterierna för att 

få ett godkänt betyg följande: 

 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera 

träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna 

genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra 

faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. (Kursplan i idrott och 

hälsa, Lgr 11) 

 

Enligt Londos (2010, s.131) blir lärarnas syfte, i motsats till ovanstående, med undervisningen 

i praktiken reducerat till att få eleverna till att förstå att de ska vara fysiskt aktiva. Resultatet 

blir istället att de som deltar på lektionerna ska komma till insikt om att de ska utöva fysisk 

aktivitet snarare än en kunskap om varför. Ämnet ska även vara roligt och intressant. Om de 

dominerade eleverna, tycker annorlunda är det inte insikten om varför de ska vara fysiskt 

aktiva som når dem, utan att de finner sig själva i en verklighet där läraren och de 

dominerande eleverna sätter normen för vad som är naturligt och en korrekt praktik. Med 

detta i åtanke försvagas de redan svaga, då rangordningen får ett större utrymme. Alla är 

införstådda med att det är vissa som är otillräckliga enligt den norm som styr. Som 

verkligheten ser ut minskar chanser för de som saknar erfarenhet av idrottande utanför skolan 

att uppnå ett högre betyg än godkänt.  För att uppnå ett högre betyg är lagbollspelets och 

ledarskapets betydelse ett viktigt kriterium hos de studerade lärarna. De elever som har 

erfarenheter av detta har därmed ett utmärkt utgångsläge redan från början.          

 

Som vi har varit inne på tidigare finns tävlingsmomentet och prestationen med i bakgrunden i 

betygsbedömandet. Det är känt att idrott och hälsa är det ämne där pojkarna har högre betyg 

och färre icke godkända än flickorna (Skolverket 2012-10-02). Detta kan vara ett tecken på att 

prestationen är av stor vikt, annars skulle inte t.ex. elevens konditionsvärde räknats in i 

betyget (Londos 2010, s.133). En annan aspekt är att det är pojkarnas val som i många fall 

styr undervisningen, därav blir de prioriterade och premierade i större utsträckning än 

flickorna. 
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1.4 Teoretisk bakgrund  

I detta avsnitt presenteras de teoretiska modeller vi utgått ifrån i vår studie. Nedan kommer 

Ahlströms m.fl. (1986) modell för hur elever lär olika presenteras samt Antonovskys (2007) 

begrepp KASAM, känslan av sammanhang. 

 

1.4.1 Olika förutsättningar men samma mål 

Enligt Ahlström m.fl. (1986, s.86) har skolan under de senaste 50 åren strävat efter en 

homogenisering i form av klasstorlek samt grad av begåvning det vill säga där klasserna är 

uppdelade utifrån elevernas prestationsnivå. Ahlström m.fl. (ibid., s.86 ff) nämner även 

skolans trögrörlighet, som innebär att skolan under åren haft en obenägenhet till förändring. 

Problemen kvarstår i form av att eleverna i klasserna är olika, tänker olika och beter sig olika. 

Alla elever har olika grundförutsättningar, vilket påverkar deras förmåga att klara av 

undervisningen i den takt som skolan har beslutat att anse som ”normalfart”. Ahlström (ibid., 

s.155) ifrågasätter homogeniseringen och lyfter fram Lgr80 om att skolan skall ha ett 

demokratiskt förhållningssätt, där samtliga elever är berättigade en jämlikhetsbefrämjande 

utbildning. Inte minst lyfts dessa begrepp fram i dagens läroplan Lgr11. 

 

Är det då möjligt att se alla individer? Ahlström m.fl. (ibid., 86 f) berättar om termen ”20-

grupperna”, som under de senaste åren blivit allt vanligare. Det kan bli svårt att, under en 40-

minuterns gymnastiklektion, kunna tillgodose 20 elever som lär sig i olika tempo och på olika 

sätt. 

 

Ahlström m.fl. (ibid., s.86 ff) presenterar en modell som beskriver hur individer med olika 

förutsättningar tar olika lång tid på sig att lära sig saker. 
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Figur 1 – Ahlströms m.fl. modell angående förmåga i relation till tid 

 

Y-axeln i modellen ovan representerar den tid eleven har till sitt förfogande att klara av ett 

specifikt moment medan den vågräta, X-axeln, beskriver elevens förmåga att lära sig, eller 

dess studieförutsättningar. Den streckade linjen i diagrammet motsvarar lektionstiden eller 

tiden som eleven har på sig att klara av momentet. (ibid., s.89 f) 

 

Elever som besitter sämre förmåga eller förutsättningar än X, det vill säga, de som befinner 

sig till vänster om X kommer inte att lyckas tillhandahålla de kunskaper som de förväntas 

göra under den begränsade tiden. För de som befinner sig till höger om X i modellen får 

däremot onödigt mycket tid till att lära sig uppgiften. De individer som gynnas, är de som har 

de förutsättningar som X representerar eller de som ligger tillräckligt nära. (Ibid., s.90) 

 

Ahlström m.fl. (ibid., s.90 f) menar att de kunskaper som individen inhämtar och tillägnar sig 

är en grund för det som komma skall i skolsituationen, men även utanför skolan. Eleven som 

då befinner sig till vänster om X får alltså en otillräcklig inlärning vilket resulterar i ännu 

sämre förutsättningar för nästkommande moment. Skolans problem blir då att eleverna inte 

hinner tillgodose sig kunskapsstoffet på den förutbestämda tiden eller att de elever som 

befinner sig till höger om X ödslar mycket tid genom att älta samma moment eller uppgift. 

 

Styrgruppen (”normalgruppen”) är en konstruktion bestående av de elever som används som 

en typ av referenspunkt. När läraren anser att de erövrat de kunskaper som de behöver, 

använder han/hon sig av detta som riktpunkt när momentet anses som genomarbetet och går 

därefter vidare till nästa moment. Detta resulterar i att elever som misslyckas med att 
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tillgodose sig kunskapsstoffet blir lidande och har därför sämre förutsättningar att bemästra 

kommande uppgifter. (ibid., s.91) 

 

1.4.2 Känslan av sammanhang 

Aaron Antonovsky (2007 s.15 ff) myntade begreppet KASAM (känslan av sammanhang), ett 

redskap som avser det salutogena perspektivet. Begreppet KASAM består i sig av tre olika 

komponenter nämligen, begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. 

 

I ett försök att förklara vad hälsa innefattar respektive hur vi bör se på det, presenterar 

Antonovsky (ibid., s.25 ff) två begrepp, salutogenes och patogenes. Det patogena synsättet är 

uppdelningen av frisk och sjuk. Här ligger fokus på vad som orsakar sjukdom, en form av 

diagnostisering, det vill säga den sjukvård som vi har idag. Antonovsky (ibid.) behandlar 

frågeställningarna om vad som förorsakar sjukdomen och hur botar vi den. 

 

Med det salutogena perspektivet ligger utgångspunkten i stället på vad som ger oss hälsa. 

Antonovsky (ibid.) beskriver hälsans tillstånd som en punkt på ett kontinuum som hela tiden 

pendlar mellan hälsa och ohälsa. Han menar att vi under hela vår livscykel ständigt pendlar 

mellan dessa poler. Vid det tillfälle denna pendling slutar är då individen upphör att existera, 

med andra ord avlider.  

 

Britta Thedin Jakobsson (2007, s.188) har använt sig av det salutogena synsättet och 

begreppet KASAM då hon operationaliserat det till ämnet idrott och hälsa i skolan. Hon 

hävdar att för uppnå KASAM behöver individen en del komponenter som samverkar med 

varandra. Vi behöver bland annat kunna förstå situationen vi befinner oss i, det vill säga, den 

måste vara begriplig för oss. Vi behöver även en tilltro till att vi kan hantera situationen. Till 

sist måste vi känna tillräckligt med engagemang och intresse för att situationen skall bli 

meningsfull så att vi kan göra ett försök att hantera den. 

 

Thedin Jakobsson (ibid., s.189) beskriver begriplighet som hur vi upplever tillvaron, yttre 

som inre, konkret, gripbar, ordnad och strukturerar i motsats till att den är ostrukturerad och 

slumpmässig. Thedin Jakobsson menar att begripligenheten representerar frågorna vad och 

varför i undervisning och för att eleven skall bygga upp en begriplighet måste denne samla på 

sig erfarenheter. 
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Hanterbarhet innefattar de resurser som individen besitter för de krav och utmaningar som 

hon ställs inför. Dessa tillgångar kan betyda fysiska redskap eller föremål, social relationer 

eller kognitiv förmåga. Thedin Jakobsson (ibid., s.190) menar att detta skulle kunna beskrivas 

som Lpo 94s målsättning med elevens fysiska, psykiska och sociala förmåga. För att erhålla 

en hög hanterbarhet behöver eleven rikta sina tillgångar och resurser mot de krav som ställs 

och hitta en form av balans däremellan. Hanterbarheten representerar frågan hur i denna 

kontext. (ibid.) 

 

Den sista komponenten i KASAM är meningsfullheten. Antonovsky (2007, s.43 ff) kallar 

även denna del för motivationskomponenten. Meningsfullheten formas av livets erfarenheter 

och vår förmåga till eget inflytande genom de situationer vi upplever. Antonovsky (ibid.) 

menar att meningsfullheten kännetecknas av att individen har en positiv förväntan på livet, det 

vill säga, att de situationer och utmaningar vi ställs inför känns värda att investera i. Thedin 

Jakobsson (2007, s.191 f) lyfter fram att situationer tolkas olika av olika individer. Vissa 

situationer kan framstå som meningsfulla för en elev, men meningslös för en annan. Exempel 

på detta är fotbollsspelare som har sina förväntningar på grund av erfarenheter från 

klubblaget. Situationen ter sig annorlunda i skolan och blir därför meningslös för personen då 

det inte speglar dennes tidigare erfarenheter. 

 

Thedin Jakobsson (ibid.) sammanfattar det hela med att KASAM är viktig i undervisning i 

form av att få eleverna att delta på lektionerna. För att eleverna ska kunna delta måste de anta 

utmaningen. Men besitter de varken begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet kommer 

detta inte att ske. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att jämföra hur föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva elever 

uppfattar ämnet idrott och hälsa i årskurs 9 samt vilken betydelse kön och aktivitetsgrad har 

för betyget.  

 

 Skiljer sig attityden till idrott och hälsa i skolan mellan föreningsaktiva och icke 

föreningsaktiva samt mellan könen?  

 

 Finns det skillnader i betyg mellan elever med olika aktivitetsnivåer samt mellan 

könen i ämnet idrott och hälsa?  

 

 Hur skiljer sig uppfattningen av tävlingsmomentet inom ämnet idrott och hälsa för 

föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva, samt om det är någon grupp som 

gynnas av tävlingen?  

 

 Hur uppfattar elever i årskurs 9 kraven som ställs inom ämnet idrott och hälsa? 

 

 

2 Metod 

Denna studie baseras på en enkätundersökning som vi delvis utformat på egen hand, delvis 

med hjälp av tidigare forskning vi hittat och ett tidigare utfört examensarbete (Engdahl och 

Söderman 2007) som berör vissa aspekter i det område som vi undersöker. Vi anser att enkäter 

är den bästa metoden för denna studie då vi behöver stora mängder data för att kunna se 

samband och kunna generalisera resultaten. Därför anser vi att enkätundersökningen kommer 

generera goda resultat i denna studie. I och med att vi får in en stor mängd data minimerar vi 

risken för slumpmässiga resultat och får i stället resultat som representerar den undersökta 

populationen på ett sanningsenligt sätt (Hassmén & Hassmén 2008, s.232). 

 

2.1 Datainsamlingsmetod 

I utformandet av enkäter kan det vara till stor hjälp att utnyttja gamla enkätfrågor för att dessa 

tidigare har använts och bevisats fungera. Enligt Johansson och Svedner (2010, s.22) anses 

enkäter vara en bra metod för att göra generaliseringar, se skillnader samt kunna visa 

samband, vilket är precis det som vår studie syftar till att uppnå. Hassmén & Hassmén (2008, 

s.229) belyser även denna metod, ”survey-design”, för att få en översiktssyn över 

problemområdet samt att erhålla data för att kunna se samband mellan olika variabler i det 

som undersöks. 
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En bra tumregel är att ju större urval desto större sannolikhet att det skall generera 

representativa resultat för populationen i studien. Vi har därför valt att undersöka de skolor 

som ingår i studien på grund av att vissa praktiska omständigheter, exempelvis tid och 

kostnad, gör det svårt tillhandahålla ett större antal skolor och klasser i årskurs nio. (Trost 

2007, s.37) 

 

Till en början ville vi använda oss av nätenkäter men på grund av logistiska och praktiska 

omständigheter var vi tvungna att tillämpa enkäter i pappersform. Efter att ha samlat in 

samtliga pappersenkäter använde vi oss av nätenkäten, där vi förde in pappersenkäterna en 

efter en, för att på ett bra sätt sammanställa resultaten. Det visade sig att nätenkäten blev ett 

bra verktyg för den slutgiltiga sammanställningen. 

 

I arbetet med datainsamlingen var vi på plats ute på skolorna (förutom i ett fall) där vi gjorde 

en presentation av oss inför eleverna och översiktligt om vad studiens syfte innebar. Vi antog 

att om vi var på plats och personligen delade ut enkäterna skulle vi få tillbaka fler enkäter än 

om vi hade skickat dem till skolan. Detta i sin tur skulle även minska det interna bortfallet 

eftersom vi då fanns på plats för att kunna besvara eventuella frågor som uppkom. 

 

2.1.1 Urval och bortfall samt etiska principer 

Vi har valt att undersöka årskurs nio i fem olika skolor varav en belägen i Uppsala, tre i 

Upplands-Bro kommun och en i Järfälla kommun. Antalet deltagande elever var 341 stycken. 

Anledningen till att vi valde årskurs nio är för att eleverna har ett fullvärdigt betyg från 

årskurs åtta samt att de har haft möjlighet att ha varit föreningsaktiva under en längre period. I 

och med att de är i en så pass hög ålder har de förhoppningsvis bildat sig en uppfattning om 

vad de tycker om idrotten i skolan i relation till föreningsidrotten. 

 

Anledningen till urvalet av skolorna är att vi sedan tidigare har haft kontakt med dessa vid 

olika tillfällen dock ej undervisat i dessa klasser. Placeringen på skolorna ligger även i 

närheten i förhållande till våra bostadsorter. Vi har även försökt ta kontakt med samtliga 

högstadieskolor i hela Upplands-Bro och Järfälla kommun med dåligt respons vilket har 

medfört att vi fått ta det vi får. Enligt Trost (ibid., s.29 f) är detta exempel på strategiskt urval 

och inte ett slumpmässigt. 
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Enkäten är utformad på ett sådant sätt att vi behöver en stor mängd antal påståenden för att få 

ett brett underlag. Vissa av dessa påståenden kan uppfattas som komplexa vilket kan resultera 

i missvisande resultat. Det interna bortfallet blev 28 enkäter då dessa inte fylldes i korrekt. 

Det externa bortfallet blev 68 elever. De var frånvarande vid ifyllningstillfället av enkäten på 

grund av sjukdom eller dylikt. Svarsfrekvensen blev i slutändan 78 %. 

 

Vid utformandet av följebrevet (se bilaga 2) utgick vi från Ejlertssons (2005, s.29 f) fyra krav 

som bildats av vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Deltagaren har rätt till information 

om enkätundersökningen samt att respondenten själv har rätt att bestämma om hon vill vara 

med eller ej. Vidare har individen som fyller i enkäten rätt till största möjliga konfidentialitet. 

Slutligen får de data vi samlar in endast användas för denna undersökning. Med tanke på att 

respondenterna är under 18 år erfordras vanligen ett tillstånd från vårdnadshavare. Men då 

rektor och respektive lärare gav sitt godkännande fann vi det som tillräckligt. 

 

2.1.2 Procedur 

Vi började med att sända ut ett mejl till samtliga högstadieskolor i Upplands-Bro. Vi valde 

även en skola i Uppsala då det redan fanns en kontakt med den. Efter att ha fått klartecken 

från rektorerna på de aktuella skolorna, kom vi överrens om tider då vi kunde besöka skolorna 

och dela ut enkäterna. I ett av fallen lämnades enkäterna av på skolan i förväg för att sedan 

hämtas upp dem vid ett senare tillfälle. Problemet med det var att vi inte kunde närvara 

personligen för att besvara eventuella frågor. För att minimera missförstånd skrev vi ett mer 

detaljerat informationsbrev till klassernas mentorer. Enkäterna delades ut klassvis under 

lektionstid. Vi började med att presentera oss själva och förklarade syftet med 

undersökningen. Sedan förklarades följebrevets innehåll (bilaga 2) och de etiska aspekterna 

muntligt. Följebrevet fanns även med som försättsblad till enkäten. Under ifyllnaden av 

enkäten fanns vi tillgängliga i klassrummet ifall det skulle uppstå några frågor. I och med att 

skolorna som undersöktes låg på två olika orter, bestämde vi oss för att dela ut enkäten på 

varsin ort för att spara tid och kostnad. Vi kom dock överens om vilka instruktioner som 

skulle ges och på vilket sätt.  

 

2.1.3 Enkät 

En enkät består oftast av två sektioner (Johansson & Svedner 2010, s. 25). Även vår enkät ser 

ut på detta sätt då vi i den första sektionen behandlar ett antal bakgrundsfrågor som kön, betyg 
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och motionsvanor. I den andra delen ställer vi frågor angående de områden som berör våra 

frågeställningar. Däribland attityder gentemot skolidrotten samt tävlingsmomentets betydelse. 

(bilaga 2) 

 

Delar av vår enkät är hämtad från Engdahl och Söderman (2007) då de i sin tur har använt sig 

av enkäter utformade av Vallerand et.al (Engdahl & Söderman 2007, s.21). I deras enkät 

använde de sig av en skala mellan 1-7. I vår studie valde vi att använda oss av en skala mellan 

1-6 för att vi vid ett senare tillfälle skall använda oss av en brytningspunkt mellan negativa 

och positiva ställningstaganden. Vi har valt att använda både positiva och negativa påståenden 

för att vi ska vara så objektiva som möjligt. Vidare kan vi koppla vår studie till genusteori då 

respondenternas kön fylls i enkäten. 

 

2.1.4 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att vi mäter det som vi avser att mäta medan reliabilitet är ett mått på 

tillförlitligheten i undersökningen (Trost 2007, s.66). Vid utformandet av enkäten utgick vi 

från våra frågeställningar och vi anser att vi har täckt de aspekter som frågeställningarna 

berör. Eftersom vi dessutom utgått från tidigare enkäter ökar tillförlitligheten i undersökning 

samt att risken för missförstånd minskar. Johansson och Svedner (2010, s.24 f) menar på att 

det är bättre att nyttja gamla enkäter vid utformandet av sin egen.  

 

Att inte använda sig av etablerade metoder är som att försöka 

sig på att uppfinna hjulet på nytt; troligen blir resultatet ett 

skevt och gnagligt hjul som inte tjänar sitt syfte särskilt väl 

(Ibid., s. 22) 

 

Väl på plats uppkom problemet med att en del elever inte förstod innebörden av vissa ord. 

Fördelarna med att vi var på plats var att vi kunde reda ut begrepp och frågor på ett likvärdigt 

sätt för samtliga elever. Dock påverkar det interna bortfallet reliabiliteten då vissa frågor inte 

besvarades till fullo av alla elever. En annan faktor som kan inverka är vid vilken tidpunkt på 

lektionen som enkäten delades ut. Hälften av gångerna som den delades ut var i början på 

lektionen och resterande i slutet. Som vi ser det är elevernas sinnesstämning annorlunda i 

slutet av lektionen gentemot i början. Risken med att dela ut den i slutet på lektionen är att de 



17 

 

snabbt tragglar sig igenom enkäten för att snabbt få komma därifrån vilket skulle kunna 

inverka på resultatet. 

 

Eftersom vi gör en kvantitativ undersökning där vi vill se samband mellan olika faktorer anser 

vi att enkäten är rätt metod för oss att tillämpa. Eftersom vi eftersträvar stora mängder data är 

enkäter en reliabel metod att tillgå. För att kvalitetssäkra enkäten gjordes en mindre 

pilotstudie på våra klasskamrater samt ytterligare en utvärdering i samråd med vår handledare. 

 

2.1.5 Databearbetning 

Samtliga statistiska beräkningar gjordes med hjälp av Microsoft Excel. Populationen delades 

in i olika grupper. Dels efter aktivitetsgrad, det vill säga aktiva, aktiva förr och inaktiva och 

dels delade vi in dem i föreningsaktiva och icke föreningsaktiva. Sedan kategoriserade vi även 

in grupper efter betyg och kön. Till slut fanns fyra olika perspektiv att utgå ifrån när vi 

analyserade resultaten. Fokus har legat på att dela upp svaren från enkäterna som har passat in 

i kategorierna tävling, attityd, betyg samt övriga påståenden (bollspel och otillräcklighet).  

 

Svarsalternativen i del två av enkäten bestod av en 6-gradig skala. I resultaten skall 

svarsalternativen 1-3 tolkas som negativa och 4-6 som positiva ställningstaganden. En del 

påståenden exkluderades på grund av att resultaten inte visade någon direkt relevans till vår 

studie. I några avseenden valde vi att utelämna vissa frågor (bilaga 3) eftersom de hade 

samma betydelse som andra frågor i form av motpoler till varandra.   

 

3. Resultat 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultaten från enkätstudien. Vi kommer att 

behandla de olika områdena utifrån våra frågeställningar. I resultaten redovisas 341 enkäter 

varav 171 flickor respektive 170 pojkar. Vi har valt att redovisa resultaten i procent, något 

som riskerar att visuellt ge en förvrängd bild av tabellerna. Därför återfinns fördelningen av 

antal elever i de samtliga grupperingarna i bilaga 4.  
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3.1 Attitydskillnader mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva samt 

mellan könen 

I följande avsnitt presenteras resultaten som behandlar attityder till skolans undervisning i 

idrott och hälsa. Vi har valt ut tre specifika frågor från enkäten som har genererat relevanta 

resultat för denna frågeställning. 

 

 

Figur 2 – Attityder till ämnet idrott och hälsa 

 

I ovanstående stapeldiagram redovisas resultaten för tre frågor som berör attityder till ämnet 

idrott och hälsa. Frågorna behandlade hur viktigt eleverna tycker att ämnet idrott och hälsa är, 

hur meningsfullt det känns och ifall eleverna känner glädje på idrottslektionerna. I 

diagrammet kan man framförallt se en grupp som avviker från resten av populationen. Denna 

grupp är de icke föreningsaktiva flickorna. Gruppen har lägre resultat på samtliga frågor till 

skillnad från de andra. Man ser även att den föreningsaktiva gruppen är mer positivt inställda 

till ämnet idrott och hälsa. Störst skillnad ser man gällande glädjen på lektionstid, där 81,7% 

av de föreningsaktiva kände glädje på lektionstid i relation till 63,9% av de icke 

föreningsaktiva. De icke föreningsaktiva flickorna drar dock ned snittet för denna grupp. 

Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan pojkar och flickor i gruppen icke 

föreningsaktiva. I den andra gruppen är dock skillnaden marginell. Icke föreningsaktiva 

pojkar visar en högre grad av positiv inställning till alla de tre frågorna än resterande grupper.    
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3.2 Betygsskillnader mellan olika grupper och kön 

I denna del presenteras resultaten som berör betyg. Vi presenterar betygskillnader utifrån tre 

olika perspektiv; kön, aktivitetsnivå samt om eleverna är föreningsaktiva eller ej. (Figurerna 

3,4 och 5.) 

 

Skillnader i betyg mellan könen

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Pojkar 11,8% 22,4% 35,3% 11,8% 15,3% 3,5%

Flickor 3,5% 14,0% 29,8% 24,6% 21,1% 7,0%

A B C D E F

 

Figur 3 - Skillnader i betyg mellan flickor och pojkar för årskurs nio 

 

Resultaten i diagrammet visar att pojkar är den dominerande gruppen för betygen A, B och C 

medan flickor representerar de lägre betygen D, E och F. Betyget C är det betyg som 

förekommer mest bland eleverna i årskurs nio. Diagrammet visar att det är även där flickor 

och pojkar ligger varandra närmst för att därefter representera varsin sida av diagrammet. 

 

Resultaten visar även att pojkarna på en skala 0-5 (0 = F, 1 = E, 2 = D, 3 = C, 4 = B, 5 = A) 

erhåller ett snittbetyg på tre vilket representerar ett C medan flickorna låg närmre talet två 

vilket genererar ett D i snitt för samtliga flickor. 
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Betygsskillnader aktivitetsgrupper

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Aktiva 10,4% 23,9% 36,7% 13,5% 12,0% 3,6%

Aktiva förr 0,0% 2,8% 25,0% 30,6% 33,3% 8,3%

Inaktiva 0,0% 0,0% 5,6% 33,3% 44,4% 16,7%

A B C D E F

 

Figur 4 - Betygskillnader mellan olika grupper beroende på aktivitetsnivå 

 

Resultaten ovan visar att elever som aktivt idrottar på fritiden (föreningsaktiva såväl som icke 

föreningsaktiva) erhåller högre betyg än resterande två grupper i diagrammet. De är även den 

grupp som ensamt har A på betygsskalan och i princip de enda som har betyget B. Betyget 

som förekommer mest i gruppen aktiva är C på 36,7 %. 

 

Gruppen ”Aktiva förr” är den grupp som tidigare utövat någon form av fysiskt aktivitet på 

fritiden men inte gör det idag. De vanligast förekommande betyget i denna grupp är C, D och 

E, dock är betyget E dominerande. Högsta betyget som erhålls i denna grupp är B på 2,8 % 

vilket motsvarar 2 individer. 

 

Tredje gruppen är ”inaktiva” som aldrig tidigare utövat någon form av fysisk aktivitet på 

fritiden. Denna grupp erhåller vanligen betygen D, E och F. Det högsta betyget i denna grupp 

är betyget C, vilket en individ erhållit. Nästan hälften av alla inaktiva elever erhåller betyget 

E. 

 

Snittbetyget för de fysiskt aktiva på skalan 0-5 är tre, vilket motsvarar ett C. För den grupp 

som tidigare varit fysiskt aktiva är snittbetyget D, vilket innebär en tvåa på skalan och 

slutligen för gruppen ”inaktiva” erhåller eleverna betyget E, vilket motsvarar en etta. 
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Betygsskillnader mellan Föreningsaktiva & Icke föreningsaktiva

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Föreningsaktiva 12,6% 30,3% 36,0% 6,9% 13,1% 1,1%

Icke föreningsaktiva 3,6% 5,4% 28,9% 30,1% 23,5% 9,6%

A B C D E F

 

Figur 5 - Skillnader i betyg mellan föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva elever 

 

Diagrammet visar att föreningsaktiva elever oftast erhåller betygen B (30,3 %) och C (36 %). 

De är även den grupp som dominerar betygen A, B och C medan de som inte aktivt utövar 

fysisk aktivitet i en förening dominerar betygen D, E och F. Endast två elever (1,1 %) av de 

föreningsaktiva erhåller betyget F medan i gruppen ”icke föreningsaktiva” får var tionde elev 

underkänt i ämnet. Det betyg som är vanligast totalt sett, båda grupperna inräknade, är C. I 

snitt får eleverna som är föreningsaktiva ett C i betyg, medan i gruppen ”icke föreningsaktiva” 

erhåller eleverna ett D i snitt. 

 

3.3 Elevers uppfattning om tävlingsmomentet under lektionstid 

I detta avsnitt kommer resultaten som berör tävlingsmomentet i ämnet idrott och hälsa att 

presenteras. Vi har valt att fokusera på tre frågor utifrån enkäten, som återfinns i figur 6. De 

frågor vi har valt är; hur viktigt det är att vinna på idrottslektionerna, ifall det är jobbigt att 

förlora och slutligen om det är tråkigt om man inte får tävla under lektionstid. 
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Figur 6 - Attityder gentemot tävlingsmomentet under idrottslektionerna 

 

Tabellen visar att föreningsaktiva överlag har en högre procentsats när det gäller 

tävlingsmomentet, det vill säga föreningsaktiva är mer positiva till tävling än vad icke 

föreningsaktiva är. Den största skillnaden finner man i frågan om det är jobbigt att förlora där 

31,4% av de föreningsaktiva tycker att det är jobbigt att förlora medan siffran för de icke 

föreningsaktiva är 16,3% .  

 

Det finns stora skillnader mellan könen i de båda grupperna.  Resultaten visar att pojkar i 

större utsträckning tycker att tävlingsmomentet är av stor vikt. Detta kan styrkas då 62,1 % av 

de föreningsaktiva pojkarna tycker att det är viktigt att vinna, gentemot 28,8% av flickorna i 

samma grupp. Denna skillnad finns även bland de icke föreningsaktiva, dock med en mindre 

differens. Skillnaden är inte lika stor när det gäller frågan ifall det är tråkigt om man inte får 

tävla på lektionstid. Där svarar 24,2% av de föreningsaktiva pojkarna att det är tråkigt 

respektive 12,5% av flickorna i samma grupp. I den andra gruppen är skillnaden inte lika stor 

då 18,7% av pojkarna respektive 14,3% av flickorna svarar att det är tråkigt.    

 

Påståendet gällande ifall man tävlar för lite på idrottslektionerna visar att 25,1% av de 

föreningsaktiva tycker det samtidigt som siffran hos de icke föreningsaktiva är 14,5%. Den 
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grupp där siffran är högst är hos de föreningsaktiva pojkarna där 33,7% tycker att det tävlas 

för lite på idrottslektionerna. 

 

3.4 Övriga resultat 

Nedan presenteras resultat som vi finner relevanta för att kunna förklara samband i studien 

men som nödvändigtvis inte besvarar våra frågeställningar. Vi vill lyfta fram bollspelets 

betydelse för att kunna komplettera och förstå tävlingsmomentets utsträckning samt få en bild 

av vad eleverna själva tycker om sin egen förmåga av att klara av det som krävs. 

 

3.4.1 Bollspel och betyg 

  

 

Figur 7 - Elevernas upplevelse av hur mycket bollspel de utövar på idrottslektionerna 

 

I diagrammet ovan valde vi att exkludera resultaten för betygen A respektive F eftersom för få 

individer erhållit dessa betyg. 

 

Resultatet på påståendet ”Jag tycker att vi spelar för lite bollspel på idrotten i skolan” visar att 

pojkar i större utsträckning än flickor tycker att de spelar för lite bollspel. I samtliga 

Bollspel/betyg 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

För lite bollspel Alla 51,6% 48,6% 43,5% 41,9% 

För lite bollspel Pojkar 57,9% 56,7% 50,0% 53,8% 

För lite bollspel Flickor 41,7% 39,2% 40,5% 33,3% 

B C D E 
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betygsnivåer dominerar pojkarna. Flickornas svar är belägna mellan 33 % - 42 % medan 

pojkarnas svar ligger på högre nivåer mellan 50 % - 58 %. 

 

För samtliga elever visar resultaten inga stora skillnader, men att det går att urskilja en 

exponentiell ökning mellan betygen från E till B. Elever som erhållit ett högre betyg anser att 

de spelar för lite bollspel i större utsträckning än de med lägre betyg. 

 

3.4.2 Upplevelser av otillräcklighet 

 

 

Figur 8 - Upplevelser av otillräcklighet inom ämnet idrott och hälsa 

 

Resultaten visar att flickorna i båda grupperna i större utsträckning känner att de inte klarar av 

det som krävs jämfört med vad pojkarna upplever. Skillnaden mellan de föreningsaktiva 

respektive icke föreningsaktiva flickorna är också påtaglig. Det finns en differens mellan de 

två grupperingarna då 7,4 % av de föreningsaktiva respektive 22,3% av de icke 

föreningsaktiva känner att de inte klarar av det som krävs. Man kan även urskilja att 13,7% av 

de föreningsaktiva finner en känsla av otillräcklighet medan siffran för de icke 

föreningsaktiva är 19,9%. Resultaten visar att det är de icke föreningsaktiva flickorna besitter 

störst känsla av otillräcklighet inom ämnet idrott och hälsa. 

 

Resultaten av påståendet ”jag känner mig sedd av min lärare”, visar att det finns en liten 

skillnad mellan föreningsaktiva (72 %) och icke föreningsaktiva (62,7%) elever. Vidare visar 
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resultaten att 10 % av de icke föreningsaktiva flickorna känner sig utsatta på 

idrottslektionerna, till skillnad från resterande grupper där siffran ligger på cirka 5 %. 

 

3.4.3 Deltagande 

Diagrammet nedan visar resultaten från påståenden kring deltagande på idrottslektionerna i 

relation till elevernas erhållna betyg i ämnet. Det man kan utskilja ur diagrammet är att de 

eleverna med ett högre betyg har en hög procentsats gällande aktivt deltagande. Siffrorna 

sjunker i samband med att betyget blir lägre. Av de elever som erhållit betyget B deltar 96,8% 

aktivt under lektionstid, samtidigt som de elever som fått betyget E har en siffra på 74,6%. Ett 

lägre deltagande innebär som regel ett lägre betyg. 

 

 

 

Figur 9 - Deltagande på idrottsundervisningen i skolan i relation till betyg 
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4. Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva 

uppfattar ämnet idrott och hälsa i årskurs 9 samt hur betydelsen av kön och aktivitetsgrad 

påverkar betyget. Vi ville undersöka om attityden skiljer sig mellan olika grupper och vilken 

betydelse tävlingsmomentet har. Studien har även undersökt elevernas uppfattning av sin egen 

förmåga i förhållande till de krav som ställs.  I detta avsnitt kommer valet av metod att 

diskuteras samt huruvida resultaten har bemött studiens syfte samt besvarat 

frågeställningarna. Vidare kommer tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna att 

ställas mot resultaten, detta kommer i sin tur kommer att diskuteras, jämföras och 

problematiseras. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns en skillnad mellan föreningsaktiva 

respektive icke föreningsaktiva när det gäller attityder och upplevelser i olika avseenden 

gentemot ämnet idrott och hälsa. Resultaten påvisar även att det finns skillnader mellan könen 

i de flesta aspekter som vi har valt att studera. Distinkta skillnader går också att utläsa ur 

resultaten när det handlar om betyg och bedömning mellan könen, då pojkar i större 

utsträckning erhåller ett högre betyg än flickor. Betygen skiljer sig likaså mellan de olika 

grupperna i studien som relaterar till aktivitetsgrad och tidigare erfarenhet av föreningsliv. 

Vidare visar sig tävlingsmomentet vara en viktig faktor där betydelsen av att vinna respektive 

förlora på lektionerna skiljer sig mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva. Eleverna i 

den grupp som tidigare inte har haft någon erfarenhet av föreningslivet, upplever att de har det 

svårare att uppnå de krav som ställs inom ämnet idrott och hälsa. Resultaten visar att icke 

föreningsaktiva flickor är den dominerade gruppen i detta avseende medan föreningsaktiva 

pojkar är den dominerande. 

 

 

4.1 Skillnader i attityder mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva samt 

mellan könen 

Londos (2010) visar, som vi tagit upp i 1.3.3, att det finns en dominerande respektive en 

dominerad grupp inom skolidrotten. Våra resultat, precis som Londos, visade att detta är 

fallet. Den dominerande gruppen i vår studie är föreningsaktiva elever, både pojkar och 

flickor, medan den dominerade gruppen består av de icke föreningsaktiva flickorna. Överlag 

visar våra resultat att pojkar är mer positivt inställda till ämnet idrott och hälsa. Anledningen 
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till att de är mer positiva till ämnet kan vara för att de sedan tidigare har en positiv erfarenhet 

av fysisk aktivitet. Engström (1989) menar att föreningsidrottens verksamhet är mer anpassad 

efter pojkars behov än flickors och därför kan detta bidra till att pojkar upplever idrotten mer 

positivt. Pojkar upplever idrotten i skolan som mer meningsfull jämfört med vad flickor gör. 

Anledningar till detta kan vara, utifrån Antonovskys (2007) begrepp KASAM, att pojkar 

möjligtvis besitter en högre grad av begriplighet respektive hanterbarhet av ämnet och därmed 

erhåller de en högre meningsfullhet. Antonovsky kallar meningsfullheten även för 

motivationskomponenten. Tolkningen av detta är att elever med lägre grad av meningsfullhet 

finner lägre motivation för ämnet. Vidare menar Ahlström (1986) att den tid eleven har till sitt 

förfogande för att klara av ett visst moment i korrelation till deras förmåga kan ha en 

betydelse för elevens inställning till momentet, i detta fall ämnet idrott och hälsa. Elever med 

sämre förutsättningar, i våra resultat icke föreningsaktiva flickor, har svårare att klara av de 

krav som ställs på dem vilket resulterar i att motivationen och attityden försämras. I våra 

resultat, precis som i tidigare forskning, finner man även att ett flertal faktorer är av betydelse 

för elevers inställning och attityd gentemot ämnet idrott och hälsa. Utifrån både Antonovskys 

teori och Ahlströms modell kan vi urskilja att två avgörande faktorer spelar in, som vi tidigare 

nämnt är dessa: förmåga respektive meningsfullhet. 

 

4.1.1 Hur den egna förmågan uppfattas i relation till de krav som ställs 

Vi fann klara skillnader mellan föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva samt mellan 

könen när det kommer till upplevelsen av den egna förmågan att uppnå de krav som ställs i 

ämnet idrott och hälsa. Den grupp som upplever att de klarar av det som krävs är de elever 

som är föreningsaktiva och i synnerhet pojkar. Dock skattar föreningsaktiva flickor sin egen 

förmåga högre än vad icke föreningsaktiva pojkar gör. Som ovan nämnts gällande Ahlströms 

(1986) modell som vi kopplar ihop med attityd, kan vi i detta scenario även här tillämpa 

denna modell. I och med att idrottslektionerna är tidsbegränsade får svaga elever sämre 

förutsättningar och otillräckligt med tid för att klara av det som krävs. Resultaten visar att 

föreningsaktiva i större utsträckning klarar av de krav som ställs på dem. Detta tolkar vi som 

att de redan besitter en rörelsekompetens som är tillfredställande i relation till lektionstiden. 

Återigen är det de icke föreningsaktiva flickorna som är den grupp som utmärker sig i 

resultaten. Var tredje elev i denna grupp upplever sin egen förmåga som otillräcklig medan 

siffran hos de icke föreningsaktiva pojkarna motsvarar var sjunde. Skillnaden mellan pojkar 

och flickor som inte är föreningsaktiva kan förklaras genom att undervisningens innehåll är 
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baserat efter pojkarnas behov. Med tanke på ämnets historik sedan 1970-talet där Sandahl 

(2005) menar att skolidrotten speglas av föreningsidrotten samt Redelius (2004) bekräftelse 

av att bollspel är en stor del av dagens idrottsundervisning, tycks ämnet vara anpassat för 

föreningsaktiva elever. Å andra sidan missgynnas icke föreningsaktiva, då undervisningen 

inte är lika tilltalande för dessa elever. Ännu en gång kan vi hänvisa till Londos (2010) 

forskning gällande dominerande respektive dominerade grupper. De föreningsaktiva bildar 

normen för vad som anses vara den korrekta undervisningen och blir där igenom den 

dominerande gruppen, medan de icke föreningsaktiva missgynnas och blir den dominerade 

gruppen. 

 

Balansen mellan vilka elever som upplever att de får tillräckligt med hjälp av sin lärare skiljer 

sig framförallt mellan könen. Flickor upplever i större omfattning att de inte får den hjälp de 

behöver. Detta skulle kunna vara en konsekvens av det Londos (2010) påtalar angående den 

dominerade gruppen. De elever som hörs och syns mest, är de elever som blir 

uppmärksammade, medan de elever som inte aktivt deltar hamnar i periferin. Vi tolkar det 

som att tidsbristen för läraren är en faktor som spelar roll i sammanhanget. Modellen som 

Ahlström (1986) presenterar kan tillämpas på ett sätt där elever med olika förutsättningar 

behöver olika mängd tid för att klara av de krav som ställs. Om läraren inte kan distribuera 

den mängd tid som behövs för den enskilda eleven, blir de elever som behöver mest tid och 

hjälp lidande då tiden inte räcker till. Vidare kan vi applicera genusperspektivet genom 

Fagrells (2005) teori gällande manligt och kvinnligt inom idrotten, där hon menar att idrotten 

är skapad av män, för män. Som i andra aspekter i samhället, är det mannen som är normen. 

Detta skulle kunna återspeglas inom idrotten i skolan, då pojkar uppmärksammas mer och får 

därigenom bättre resultat. Flickorna kan mycket väl äga den kunskap som krävs, men får 

sällan tillfälle att bevisa det, då bristen på uppmärksamhet är påtalig. 

 

4.1.2 Skillnader i betyg mellan olika aktivitetsnivåer samt mellan könen 

Med ovanstående som utgångspunkt finner vi flera faktorer som i slutändan resulterar i 

skillnader i betyg och bedömning mellan olika grupperingar. Till att börja med finns det en 

markant skillnad mellan könen, där pojkar får de högre betygen. Det finns även skillnader 

mellan olika aktivitetsgrad hos eleverna, där de aktiva erhåller ett högre betyg, och slutligen 

mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva där föreningsaktiva har ett högre betyg. Ur 

resultaten kan vi urskilja två grupper som gynnas av dagens idrottsundervisning, nämligen om 
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du är föreningsaktiv och pojke. Fagrell (2005) skriver att föreningsidrotten är skapad och 

utvecklad efter de manliga idealen. Detta återspeglas i skolan där påstådda manliga moment, 

exempelvis tävling och prestation, tar stor plats i undervisningen, vilket även Londos (2010) 

bekräftar. De som gynnas i detta fall blir då pojkarna vilket resulterar i att de får ett högre 

betyg för att idrotten i skolan är anpassad efter dem. Andra orsaker till dessa resultat skulle 

kunna förklaras med hjälp av huruvida eleven är närvarande eller ej. Vår studie visar att 

flickor i större utsträckning har en högre frånvaro än pojkar, detta bekräftas även av 

Skolverkets undersökningar (Skolverket 2012-10-02). Londos (2010) diskuterar att ämnet 

idrott och hälsa har blivit ett närvaroämne, där det räcker med att vara närvarande för att 

uppnå ett godkänt betyg. Detta skulle kunna vara en logisk förklaring till varför pojkar har 

högre betyg då de har en högre närvaro samt att de uppger att de i större utsträckning än 

flickorna deltar aktivt på idrottslektionerna.  

 

En annan förklaring kan återkopplas i Ahlströms (1986) modell respektive Antonovskys 

(2007) begrepp KASAM då elevers känsla av meningsfullhet och elevers tidigare erfarenheter 

spelar roll. En interpretation till varför det finns en skillnad i betyg mellan könen kan bero på 

att fysisk aktivitet i ett historiskt perspektiv, enligt Fagrell (2005), har varit en sysselsättning 

anpassad för män. Detta går även att spåra i ämnets historia då det speglats av 

föreningsidrotten som i sin tur har varit anpassad efter pojkars behov. Detta kan man även se i 

dagens undervisning då bollspel utgör en stor del av undervisningen. Våra resultat bekräftar 

även detta i form av att elever med höga betyg anser att det borde vara mer bollspel på 

lektionerna. 

 

4.1.3 Skillnader i uppfattning av tävlingsmomentet för föreningsaktiva respektive 

icke föreningsaktiva 

Londos (2010) menar att dagens idrottsundervisning präglas av en slags tävlingslogik. 

Eleverna prestationer sätts in i ett sammanhang som innebär jämförelser med andra istället för 

att prestationen bedöms i förhållande till kursmålen. Detta skapar en situation där rangordning 

och tävlingslogik hos lärarna blir uppenbar när resultat blir till bedömningsunderlag. 

Resultaten visar att tävlingsmomentets betydelse skiljer sig mellan föreningsaktiva och icke 

föreningsaktiva. Den förstnämnda gruppen anser, i våra resultat, att det är viktigt att vinna och 

att det är tråkigt att förlora i större utsträckning än vad icke föreningsaktiva tycker. 

Tolkningen av detta blir att föreningsaktiva har en annorlunda idrottsfostran i grunden som de 

tar med sig in i skolundervisningen. Utifrån Antonovskys (2007) begrepp, KASAM, blir 
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tävlingen är en viktig faktor för denna grupp då de finner en meningsfullhet med tävlandet, 

när syftet med föreningsidrott är att tävla och rangordna sina deltagare. Vi hittar även här en 

skillnad mellan könen, då pojkar värderar tävlandet i högre grad jämfört med flickor. Den 

dominerande gruppen, i det här fallet pojkar, ser tävlandet som ett naturligt inslag i 

undervisningen menar Londos (2010). Anledningen till att de ser tävling som något naturligt 

är för att föreningsidrotten generellt sätt har varit anpassad för pojkar som därmed har funnits 

på den arenan längre tid än vad flickor har (Engström 1989).  

 

Som tidigare nämnts jämförs elevers prestationer mot varandra, detta i sin tur blir till en fördel 

för pojkarna då undervisningen är mer anpassad för dem. Detta innebär att förutsättningarna 

skiljer sig för könen, vilket återspeglas i betygen där de högre betygen erhålls av pojkar. Dock 

visar resultaten att det nödvändigtvis inte betyder att majoriteten av populationen tycker att 

det är tråkigt om man inte får tävla. Trots att tävlingsmomentet har en central betydelse för 

föreningsaktiva, verkar det finnas andra faktorer som driver dessa elever till ett aktivt 

deltagande på idrottslektionerna. Tolkningen av resultaten blir således slutsatsen att icke 

föreningsaktiva elever samt föreningsaktiva flickor har en sundare och mer realistisk 

uppfattning av hur läroplanen beskriver ämnets karaktär, men som i slutändan inte lönar sig.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Metoden har bidragit till givande resultat som i sin tur har besvarat de frågeställningar som 

angivits. Då vi har valt att utföra en kvantitativ undersökning fann vi enkäten vara lämplig 

metod för att samla in den mängd data som behövdes för att kunna se samband mellan 

faktorer i en större population. Denna metod har även använts vid liknande studier, vilket 

styrker metodvalet. Vi anser dock att vi inte kan generalisera resultaten, då urvalsunderlaget 

är otillräckligt, men vi har ändå gjort oss en bild av hur verkligheten kan se ut i relation till 

tidigare forskning och våra egna resultat. Positivt är att studien har uppnått en hög 

svarsfrekvens (78 %), vilket minimerar risken för slumpmässiga resultat. Som tidigare 

nämnts, visade sig det att vissa frågor i enkäten var formulerade på ett sådant vis att många 

elever inte uppfattade dessa på ett korrekt sätt och därmed undvek att besvara dessa frågor 

(bilaga 3). En annan faktor som kan ha påverkat svaren i enkäten är att den delades ut vid 

olika tillfällen på lektionen, det vill säga antingen i början eller i slutet. Risken med detta är 

att de i slutet av lektionen snabbt fyller i enkäten för att få komma därifrån. Risken är även att 

respondenten inte tar enkäten på allvar och fyller i enkäten på ett slentrianmässigt vis, därav 
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kan vissa påståenden generera motstridiga resultat (exempelvis att en elev kan erhålla de 

högsta betygen samtidigt som de fyllt i att de inte deltar på lektionerna). 

 

4.3 Konklusion 

Vi finner att idrottsundervisningen som den bredrivs idag gynnar en särskild grupp elever, 

nämligen de föreningsaktiva pojkarna. Samtidigt som denna grupp gynnas, missgynnas en 

annan. Denna grupp består av de icke föreningsaktiva flickorna. Enligt våra resultat har 

pojkarna generellt sätt en positivare inställning till ämnet. Detta kan förklaras genom att de får 

en större bekräftelse och premieras annorlunda, till skillnad från flickorna. De erhåller de 

högre betygen parallellt med att de har en högre närvaro jämfört med flickorna. 

Undersökningen påvisar även att pojkar uppmärksammas i större utsträckning och därigenom 

blir den grupp som bildar normen för hur undervisningen skall bedrivas. 

 

Med tanke på undersökningens slutresultat ställer vi oss frågande till ifall idrottsundervisning 

skall bedrivas på det sätt som den gör idag. Skillnaderna mellan könen kan vara en indikator 

på att dagens pedagoger bekräftar och förstärker den könsnorm som existerar istället för att 

minimera skillnaderna mellan könen. I den aktuella läroplanen står det tydligt att jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska 

gestalta och förmedla (Lgr 11). Vi hävdar bestämt att det inom ämnet fortfarande finns 

tendenser som visar på att det görs skillnad på könen i undervisningen samt i 

betygssättningen. 

 

Våra resultat visar även att denna form kan hämma snarare än att gynna de redan svaga 

eleverna som är i störst behov av idrottsundervisningen. De elever som har tidigare 

erfarenheter från föreningsidrotten eller idrottande överhuvudtaget har bättre förutsättningar 

inom ämnet, då de äger en form av muskelminne gällande kroppsövningar och utförande av 

olika former av idrott. Därav ifrågasätter vi vad som egentligen bedöms inom idrott och hälsa, 

då det är färdigheten som värderas snarare än kunskapen i relation till ämnet. 

 

Idrottsundervisningen måste sträva mot att bli ett kunskapsämne snarare än ett ämne där 

elever rangordnas efter deras färdigheter. Ämnets karaktär bör tillämpa läroplanens 

värdegrund än mer och minimera influenser kommande från föreningsverksamheten. 

Skolidrotten borde vara ett ämne där elever kan utöva fysisk aktivitet förutsättningslöst där 
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tävling och prestation är av mindre betydelse. Ett första steg till detta skulle kunna vara att 

bryta sig loss ifrån begreppet idrott och lägga mer tyngd på fysiskt aktivitet. Ämnet idrott och 

hälsa borde benämnas som fysiskt aktivitet och hälsa för att markera denna åtskillnad.  

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens resultat visade att olika grupper har kopplingar till deras tidigare erfarenheter. Som 

vidare forskning skulle det vara adekvat att utforska lärarens perspektiv om hur 

idrottsundervisningen bör bedrivas. Det skulle även vara intressant att få en djupare syn på 

hur de elever som inte har några tidigare erfarenheter från idrott upplever ämnet i stort. Vad 

det är som egentligen bedöms inom ämnet idrott och hälsa och vad det är eleverna skall uppnå 

bör vara ett centralt område att vidareutforska. Vidare kan man undersöka hur vi som 

pedagoger kan minimera de könskillnader som råder inom ämnet.  
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Vilka sökord har du använt? 

Fysisk aktivitet på fritiden, föreningsidrott, föreningsaktivitet, skolidrott, idrott och hälsa, 

idrottshistoria, inaktivitet, attityder till skolidrotten, skillnader i betyg, kön, KASAM, 

förhållandet mellan skolidrott och föreningsidrott 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, DiVA, CSA, uppsatser.se, google.com, scholar.google.se 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

www.uppsatser.se : “Fysisk aktivitet på fritiden”  

Föreningsidrott, föreningsaktivitet, skolidrott, idrott och hälsa, idrottshistoria, inaktivitet, 

attityder till skolidrotten, skillnader i betyg, kön 

 

Kommentarer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uppsatser.se/
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Bilaga 2 – Enkäten 

Hej! 

 

Vi är två studenter från gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som just nu skriver vårt 

examensarbete där vi undersöker hur föreningsidrotten inverkar på ämnet idrott och hälsa i 

skolan. Denna enkät är vårt underlag för uppsatsen och vi är mycket tacksamma för ditt 

deltagande. Din enkät är helt anonym och kommer att förstöras när uppsatsen är klar. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och du kan när helst du vill dra dig ur undersökningen! 

Tack för din medverkan! 

 

Robin Pedersen   Alexander Garcia 

gih6014@stud.gih.se    gih2455@stud.gih.se

mailto:gih6014@stud.gih.se
mailto:gih2455@stud.gih.se
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Kön: 

Pojke □ Flicka □ 

 

1. Betyg i idrott och hälsa (från årskurs 8): 
 

F   □ E   □ D   □   C   □ B   □ A   □ 

 

 

 

2. Sysslar du med någon form av idrott (löpning, fotboll, bandy, tennis, kampsport, 

styrketräning m.m.) på fritiden? 
 

JA   □  NEJ   □ 

 

Om NEJ, gå till fråga 4 

Om JA, fortsätt med fråga 3 

 

 

 

3. Vilken form av idrott utövar du på fritiden? 
 

Föreningsidrott två eller fler gånger i veckan (Bandy, fotboll, kampsport, ridning m.m.)            

□ 

Oorganiserad idrott två eller fler gånger i veckan (löpning, styrketräning m.m.)

                  □ 

Om annat, vad?_______________________________________________________                 

□ 

 

Fortsätt med fråga 5 

 

 

 

4. Har du tidigare varit aktiv inom föreningsidrotten eller oorganiserad idrott? 
 

JA   □  NEJ   □ 

 

Om NEJ, gå till fråga 6 

 

 

 

5. Under hur lång tid har du varit aktiv med idrott? 
 

Mindre än 1 år   □      1-2 år   □  mer än 3 år   □ 

V.G.V
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Instämmer inte alls              Delvis  Instämmer Helt 

 
1 2 3 4 5 6 

 

6. Påståenden angående attityder och tävling (Ringa in ett alternativ) 

 Jag deltar aktivt på idrottslektionerna             1    2    3    4    5    6 

 Jag känner mig utsatt på idrottslektionerna            1    2    3    4    5    6 

 Jag anser att ämnet idrott och hälsa är viktigt            1    2    3    4    5    6 

 Jag klarar inte av det som krävs på idrottslektionerna            1    2    3    4    5    6 

 Jag vill ha fler idrottstimmar i skolan             1    2    3    4    5    6 

 Jag får prova på nya aktiviteter på lektionerna            1    2    3    4    5    6 

 Jag tycker att det är viktigt att vinna på idrottslektionerna           1    2    3    4    5    6 

 Jag ser föreningsidrotten som ett komplement till idrotten i skolan           1    2    3    4    5    6 

 Jag tycker att idrotten i skolan är tråkig om jag inte får tävla           1    2    3    4    5    6 

 Jag tycker att ämnet idrott och hälsa är onödigt            1    2    3    4    5    6 

 Jag tycker att det är jobbigt när jag förlorar            1    2    3    4    5    6 

 Jag tycker att vi spelar för lite bollspel på idrottslektionerna           1    2    3    4    5    6 

 Jag upplever att vi tävlar mycket på idrotten i skolan            1    2    3    4    5    6 

 Jag känner mig sedd av min lärare på idrottslektionerna           1    2    3    4    5    6 

 Jag tycker att vi spelar mycket bollspel på idrottslektionerna           1    2    3    4    5    6 

 Jag tycker att idrotten i skolan är tråkig             1    2    3    4    5    6 

 Jag deltar inte på idrottslektionerna             1    2    3    4    5    6 

 Jag tycker att idrotten känns meningsfull            1    2    3    4    5    6 

 Jag hinner med att lära mig allt som jag måste på idrottslektionerna           1    2    3    4    5    6 

 Jag känner glädje på idrottslektionerna                1    2    3    4    5    6 

 Jag upplever att vi oftast gör samma saker på idrottslektionerna           1    2    3    4    5    6 

 Jag känner att det är viktigt för mig att vinna på idrottslektionerna           1    2    3    4    5    6 

 Jag ser idrotten i skolan som ett komplement till föreningsidrotten           1    2    3    4    5    6 

 Jag upplever att jag inte får tillräckligt med hjälp från min lärare           1    2    3    4    5    6 

 Jag upplever att vi tävlar för lite på idrottslektionerna            1    2    3    4    5    6 

 Jag tycker att idrotten i skolan är meningslös            1    2    3    4    5    6 

 Jag tycker att vi får för lite tid att träna på det vi lär oss           1    2    3    4    5    6 

 Jag upplever det vi lär oss på idrotten i skolan är för svårt           1    2    3    4    5    6 

 Jag upplever att vi leker för mycket på idrotten i skolan           1    2    3    4    5    6 

 Jag tror att mitt betyg påverkas om jag idrottar utanför skolan           1    2    3    4    5    6 

 Jag känner mig otillräcklig på idrottslektionerna            1    2    3    4    5    6 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 3 – Inkluderade samt exkludera påståenden 
 

Påståenden som presenterats i resultaten 
 

Jag deltar aktivt på idrottslektionerna 

Jag känner mig utsatt på idrottslektionerna 

Jag anser att ämnet idrott och hälsa är viktigt 

Jag klarar inte av det som krävs på idrottslektionerna 

Jag tycker att det är viktigt att vinna på idrottslektionerna  

Jag tycker att idrotten i skolan är tråkig om jag inte får tävla  

Jag tycker att det är jobbigt när jag förlorar 

Jag tycker att vi spelar för lite bollspel på idrottslektionerna  

Jag känner mig sedd av min lärare på idrottslektionerna  

Jag deltar inte på idrottslektionerna 

Jag tycker att idrotten känns meningsfull 

Jag känner glädje på idrottslektionerna  

Jag känner att det är viktigt för mig att vinna på idrottslektionerna  

Jag upplever att jag inte får tillräckligt med hjälp från min lärare  

Jag upplever att vi tävlar för lite på idrottslektionerna 

Jag känner mig otillräcklig på idrottslektionerna 

 

Exkluderade påståenden 

 

Följande frågor resulterade inte i några relevanta resultat. Anledningar till detta var som 

tidigare nämnt att vissa påståenden var motpoler till andra och att vi då valde att fokusera på 

fler positiva påståenden . Vidare misstolkades vissa frågor och gav konstiga resultat.  

 

Jag vill ha fler idrottstimmar i skolan 

Jag får prova på nya aktiviteter på lektionerna 

Jag ser föreningsidrotten som ett komplement till idrotten i skolan  

Jag tycker att ämnet idrott och hälsa är onödigt 

Jag upplever att vi tävlar mycket på idrotten i skolan 

Jag tycker att idrotten i skolan är tråkig 

Jag hinner med att lära mig allt som jag måste på idrottslektionerna  

Jag upplever att vi oftast gör samma saker på idrottslektionerna  

Jag ser idrotten i skolan som ett komplement till föreningsidrotten  

Jag upplever det vi lär oss på idrotten i skolan är för svårt  

Jag tror att mitt betyg påverkas om jag idrottar utanför skolan  

Jag upplever att vi leker för mycket på idrotten i skolan  

Jag tycker att vi får för lite tid att träna på det vi lär oss  

Jag tycker att idrotten i skolan är meningslös 

Jag tycker att vi spelar mycket bollspel på idrottslektionerna 
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Bilaga 4: Fördelning av i elever i olika grupperingar 

 

Fördelning mellan Aktiva, Aktiva förr och Inaktiva

251

72

18

Aktiva Aktiva förr Inaktiva

 

Figur 1: Antalet elever i grupperna aktiva, aktiva förr och inaktiva 

 

Fördelning mellan  Föreningsaktiva och Icke föreningsaktiva

175
166

Föreningsaktiva Icke föreningsaktiva

 

Figur 2: Antalet elever i grupperna föreningsaktiva respektive icke föreningsaktiva 
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Fördeling mellan könen

170171

Pojkar Flickor

 

Figur 3: Antalet elever mellan könen 

 

Fördelning av betyg

26

62

111

62

62

18

A B C D E F

 

Figur 3: Antalet elever i de olika betygsnivåerna 

 


