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Sammanfattning 
 

Introduktion/bakgrund: Ämnet Idrott och Hälsa är viktigt ur många synpunkter. Det är ett 

ämne som ger kunskap inom fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande. Dessutom ges denna 

kunskap till ungdomarna för att de även ska behålla detta senare i livet.  

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad gymnasieelever på ett yrkesgymnasium med 

låg respektive hög närvaro hade för upplevelse av skolämnet Idrott och Hälsa samt om det 

fanns något samband mellan elevernas fysiska självkänsla och deras närvaro och om ämnet 

var till någon nytta för dem.   

 

Metod: Semistrukturerade intervjuer gjordes med åtta elever på ett yrkesgymnasium, fyra 

tjejer och fyra killar. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. Skola och elever 

valdes i samband med ett bekvämlighetsurval.  

 

Resultat: Svaren tolkades och i dess tolkning resulterade det att elever med hög närvaro hade 

en bra självkänsla och elever med låg närvaro hade en sämre självkänsla. Detsamma gällde 

nytta, eleverna med hög närvaro och bra självkänsla kände också att idrottsämnet var till nytta 

för dem till skillnad från eleverna med låg närvaro och sämre självkänsla, som tyckte att 

ämnet inte var till någon större nytta.  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Idrottsämnet har en stor betydelse ur många synpunkter. Ekberg, J-E. & Erberth, B. (2000, 

s.184) beskiver att ”fysisk aktivitet” är det specifika innehållet i ämnet Idrott och Hälsa och 

menar att framförallt under gymnasietiden är ämnet ett medel för att nå hälsa och känna 

välbefinnande samt ett sätt att stärka sin kropp och förbereda sig för ett yrkesverksamt liv.  

 

Det finns goda belägg på att just fysisk aktivitet kan bidra till en god hälsa dessutom och den 

har en viktig roll i förebyggandet och behandlingen av många olika livsstilssjukdomar. Trots 

denna vetenskap lever många idag ett stillasittande liv och att fysisk aktivitet är något som 

förekommer allt för sällan i vardagslivet, vilket i sig kan medföra en stor hälsorisk. Den 

utvecklande tekniken i dagens samhälle och uppfinningar som bilar, robotar, datorer etc. har 

gjort det möjligt att t ex resa långt och att arbeta utan större fysisk ansträngning. Det finns inte 

någon möjlighet att ge upp vår moderna livsstil, utan människor måste helt enkelt förmås att 

sätta igång med regelbundna fysiska vardagsaktiviteter genom att tänka annorlunda. 

(Faskunger, J. 2002, s.9-12) 

 

Idrottsämnet kan jag därför tycka ha en viktig uppgift att bidra till att eleverna motiveras till 

fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil. Men för att eleverna ska kunna motiveras borde de 

också ta del av idrottsundervisningen. 

 

I en rapport som skolinspektionen har gjort undersöktes bland annat deltagandet under 300 

olika idrottslektioner på olika högstadieskolor. På var tionde lektion var så många som 30 till 

50 procent av de elever som skulle vara med på lektionen frånvarande av okänd anledning 

eller närvarande utan att delta i lektionens aktiviteter.(Skolinspektionen, 2010) 

Vad kan detta bero på?  

 

Som tidigare nämnts är idrottsämnet viktigt ur många synpunkter, men alla elever tycker inte 

det. Av nyfikenhet känns elevers upplevelser av just ämnet Idrott och hälsa väldigt intressant 

att del av och det är just upplevelser av idrottsämnet som denna studie kommer att fördjupa 

sig i 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Idrottsämnets historia 

År 1813 grundade Per Henrik Ling det så kallade Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm 

(GCI). En kroppsövningsform utvecklades där som har fått en stor betydelse för skolans 

kropssövningsämne, både i Sverige och i många andra länder i världen. Denna slags 

övningsform blev kallad för gymnastik eller Linggymnastik. I denna övningsform fokuserade 

man framförallt på allsidighet, kroppskontroll och en god hållning samt betonades moralisk 

och estetisk förädling. (Larsson, H. & Meckbach, J. 2007, s.43) En god hållning kom därmed 

att bli synonymt med god hälsa. Under ”etableringsfasen” år 1813-1860 dominerades 

gymnastiken av ett medicinskt och sjukgymnastiskt innehåll samt förekom även militär 

gymnastik till viss del. (Larsson, H. & Meckbach, J. 2007, s.43-44)  

 

Under perioden 1860-1890 fick den militära gymnastiken ett uppsving, den så kallade 

”militära fasen”. Sjukgymnastiken syftade till att korrigera kroppen medan militär gymnastik 

utövades med vapenattrapper eller i form av fäktning som förberedelse för krigföring. Denna 

gymnastik var i första hand ägnad åt män, men under perioden 1860-1890 utvecklade Per 

Henrik Lings son Hjalmar den pedagogiska gymnastiken och verkade starkt för att flickor 

skulle delta i gymnastik. Den pedagogiska gymnastiken fick ett uppsving i och med 

”stabiliseringsfasen” 1890-1912 och under denna fas ökade ett stort antal gymnastiksalar samt 

gymnastiklärare som gjorde att förutsättningarna för en effektivare undervisning kunde 

förbättras. I och med att detta ökade kunde man runt sekelskiftet börja ha en systematisk 

undervisning i gymnastik.  

 

Linggymnastiken genomfördes i stora samlade grupper och specifika kroppsövningar gjordes 

på kommando, där utgångsläget var stående i givakt. Genom att den av många ansågs som 

odynamisk kom den att uppfattas som tråkig och ofri i jämförelse med andra aktiviteter, vilket 

ledde till den så kallade ”brytningsfasen” (1912-1950). Genom denna fas kom den 

pedagogiska gymnastiken att fasas ut, särskilt i pojkarnas gymnastikundervisning. Den 

fristående gymnastiken för flickorna fanns kvar, men utvecklades på ett nytt sätt med fokus på 

rytm, grace och ett estetiskt uttryck. Fysiologiska kunskaper kom allt mer att ligga till grund 

för undervisningen i ämnet vid 1900-talets mitt och den moderna idrotten uppfattades som 

mer lämplig än den stillastående Linggymnastiken. Kondition blev successivt mycket 
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viktigare än god hållning och därmed kom en ”god kondition” att ge uttryck för god hälsa. 

(Larsson, H. & Meckbach, J. 2007, s.44) 

 

1900-talets första decennier var sett till undervisningstiden ämnets gyllene tidsålder. 

Gymnastik fanns på schemat fyra gånger i veckan i läroverken och tolv till femton specifika 

idrotts- och friluftsdagar existerade utöver den ordinarie undervisningen. Undervisningstiden 

hade till stor del att göra med att skolan skulle uppfostra goda medborgare. (Larsson, H. & 

Meckbach, J. 2007, s.44-45) Perioden 1950 till 1970 kom sedan att kallas för den 

”fysiologiska fasen”. Under denna tid växte sig arbetsfysiologin starkt på GCI och fick stor 

genomslagskraft även internationellt. En fysiologisk kunskapsteori skapades och kom därefter 

att ligga till grund för ämnets pedagogiska och didaktiska överväganden under en längre tid 

framöver. ”Osäkerhetsfasen” tog därefter sin plats under perioden 1970 till 1994. 

Linggymnastiken försvann helt och hållet från skolans kroppsövningsämne under 1960- till 

1970-talen och istället blev innehållet mer fokuserat på idrottsliga lekar eller regelrätta 

idrotter och idrottsgrenar. Därmed kom tävling att bli ett mer centralt innehåll i 

undervisningen. Lgr 69, Lgr 80 samt Lgy 70 innehöll alla ett antal moment som 

undervisningen skulle innehålla; t ex gymnastik, friidrott, ergonomi och hälsa. 

Samundervisning kom även att förordas i och med Lgr 80.   

 

År 1994 bytte ämnet namn till idrott och hälsa. Hälsa kom framförallt att få en stor roll i 

styrdokumenten och Annerstedt menar att det där blev en övergång till en ”hälsofas”. 

(Larsson, H. & Meckbach, J. 2007, s.45) 

 

1.2.2 Idrott och hälsa idag  

Ämnet har om man tittar tillbaka i historien genomgått en hel del stora förändringar, både vad 

gäller innehåll och målsättning. En tydligare inriktning mot ett ”hälsoarbete” har inkluderats i 

dagens idrottsämne, målen har dessutom utvidgats och innehållet har ökat i och med 

tillkomsten av nya sporter. (Ekberg J-E. & Erberth, B. 2000, s.54)  

 

Från att ämnet tidigare har varit inriktat på att ge kunskaper och färdigheter i vissa 

huvudmoment och ställt krav på fysisk prestation i ett antal specifika idrotter har idrott och 

hälsa idag övergått till att vara en verksamhet som ser till varje elevs enskilda behov och utgår 

från varje individs egna förutsättningar. (Ekberg J-E. & Erberth, B. 2000, s.7) Lundvall och 
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Meckbach menar också att varje elev idag ska lära sig att ta ansvar för sitt lärande och sin 

träning, för att på så sätt kunna uppnå en förståelse för och kunskap om hälsa i ett livslångt 

perspektiv. (Selander, S. 2004, s.165)  

 

I jämförelse med tidigare möter elever i genomsnitt idag skolämnet endast två gånger i 

veckan. I jämförelse med andra länder inom EU är Sverige med denna tidstilldelning långt 

ifrån ett föregångsland. (Larsson, H. & Meckbach, J. 2007, s.20) 

Idrott och hälsa har visat sig vara ett av de populäraste ämnena i grundskolan. (Larsson, H. & 

Redelius, K. 2004, s.81) Positiva attityder har dominerats framförallt bland de yngre eleverna, 

men studier har visat att attityderna kommer att förändras negativt i takt med elevernas 

stigande ålder. (Larsson, H. & Meckbach, J. 2007, s.31) 

 

1.2.3 Ämnets innehåll - Lgy 11 

Inom gymnasiets kursplan för Idrott och hälsa anges där att idrottsämnet ska bidra till att 

eleverna ska kunna ”uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband 

med välbefinnande och hälsa”. (Lgy11) Ämnet ska också syfta till att eleverna ska utveckla 

sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika 

rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Undervisningen ska vidare 

bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för fysisk aktivitet som en källa till välbefinnande. 

Eleverna ska också utveckla kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om 

livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet samt ska 

kunskaper om hur man hanterar säkerhet och nödsituationer utvecklas. Hälso- och 

miljömedvetenhet skall också beröras.  

 

Som nämnts tidigare menar Ekberg & Erberth (2000) att fysisk aktivitet är det specifika 

innehållet i idrott och hälsa och det klargörs även i kursplanen då undervisningen beskrivs 

med att den ska utföras av fysiska aktiviteter. Dessa fysiska aktiviteter ska dessutom vara 

utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Att motverka 

stereotypa föreställningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt samt belysa 

konsekvenserna av olika kroppsideal är också ett viktigt innehåll som ska tas upp i 

undervisningen. Frågor om etik och moral kopplat till idrottsutövande ska också behandlas 

vad gäller ämnets syfte.  
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1.2.4 Fysisk självkänsla 

Raustorp (2006, s.8) beskriver i boken ”fysisk självkänsla” att självkänslan är ”en persons 

utvärdering av det goda eller värdefulla i sin beskrivning av sig själv.” 

Han refererar till Whitehead (1995) som är grundare för begreppet ”global självkänsla”. 

Denna självkänsla består av domäner bl. a. av social, kognitiv och fysisk självkänsla. Den 

domänspecifika fysisk självkänsla är i sin tur uppbyggd av fyra undergrupper; motorisk 

kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk styrka samt fysisk kondition. (Ibid.) Raustorp (2006) 

ger ett exempel på fysisk självkänsla och undergruppen motorisk kompetens. En elev kan 

bedöma sin fysiska självkänsla i motorisk kompetens som stark, men i den specifika 

situationen ”straffspark i fotboll” kan eleven tvärtom bedöma sin situationsbundna självkänsla 

som svag. Eleven kan tänkas vara en bra fotbollsspelare, men han/hon vill inte slå straffen.  

 

Självkänslan har en stor betydelse i livet. Man möter många människor under livets gång och 

det är i detta möte som vår självbild utvecklas och därmed också vår värdering av denna bild 

– vår självkänsla. Känslomässig stabilitet, välbefinnande, lycka samt stresstålighet är faktorer 

som anses vara kopplat till hög självkänsla. (Raustorp, A. 2006, s.9) 

Låg självkänsla däremot är kopplat till nedstämdhet och ångest. Vår självkänsla formas, och 

det gör den enligt forskare av våra erfarenheter och av de människor vi integrerar med, under 

hela vårat liv. (Raustorp, A. 2006, s.10) 

 

En studie som har utförts handlar om fysisk självkänsla. 

Anders Raustorp (2006) beskriver i boken ”Fysisk självkänsla” att det finns en lång historia 

som hävdar att aktivt deltagande i idrott utvecklar den personliga självkänslan. Men detta kan 

endast ske om vissa kriterier uppfylls; man måste ha en realistisk chans att lyckas, man måste 

sätta värde på uppgiften, vara motiverad och få positiv feedback från kamrater, lärare och 

föräldrar. En gyllene regel som Raustorp (2006) tar upp lyder så här: 

 

”Sammanhang (miljöer, situationer, lektioner) som ovillkorligen stöder våra försök att klara 

av en situation och minimerar yttre kontroll och jämförelse med andra (skolkamrater) leder 

troligast till den mest önskvärda typen av motivation, den inre”(Whitehead & Corbin 1997). 

 

I en metaanalys av 36 studier med slumpmässigt kontrollerat urval av personer i olika åldrar 

visade det sig att träning utgör ett värdefullt sätt att öka och behålla fysisk självkänsla. 
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Ytterligare studier av Raustorp (2006) har visat också att barn och ungdomar med högt BMI 

(vikten (kg) dividerat med längden (m) i kvadrat) har sämre fysisk självkänsla.  

Raustorp (2006) menar att är man överviktig är det kroppsattraktivitet och idrottslig förmåga 

som skattas lågt.(Raustorp, A. 2006, s.25-26) 

 

1.2.5 Motivation 

Individer kan ägna sig åt olika praktiker där skilda principer för handling och 

meningsskapande dominerar. En och samma idrott eller kroppsövning kan utföras på olika 

sätt och med olika innebörd och därmed avspegla inom vilken praktik aktiviteten sker. 

Individen kan antingen idrotta eller utföra kroppsövningar för att investera på något sätt eller 

för att vilja känna ett egenvärde. (Engström, L. M. 1999, s.36) 

 

Med investeringsvärde menas att individen tillexempel rör sig medvetet för att få en god hälsa 

och fysisk status, en attraktivare kropp, eller att nå framgång på idrottsarenan. Det är 

ändamålet som framhålls som det viktiga i detta, inte aktiviteten i sig. Även om träningen 

känns tråkig eller till och med plågsam, tvingar man att utföra den ändå för att nå sitt mål. 

Med andra ord ses den fysiska aktiviteten man utför som en transportsträcka fram till ett 

hägrande mål. Investeringsvärdet är väldigt svårt att motstå idag med tanke på hur det 

framhålls i det offentliga samtalet. Det gäller såväl skolans undervisning, vuxenmotion som 

tävlingsidrott. Media och liknande är också fylld med råd och uppmaningar om att man ska 

träna sin kropp i ett visst syfte, att minska sin vikt, få fastare kropp, att ge ett mer fräscht 

intryck etc.(Engström L. M. 1999, s.39) 

 

Egenvärde däremot handlar om att man idrottar för att få en speciell upplevelse eller vissa i 

stunden upplevda behov tillfredsställda. Det är nuet det handlar om, inte framtiden. Idrotten 

har liksom ett värde i sig, den motiveras alltså inte med att vara bra för något annat. Att ha 

roligt, uppleva spänning, eller att få en stunds avkoppling från vardagens förpliktelser uppges 

här som tillräcklig anledning till kroppsrörelse – kroppsövningens rekreativa värde. Barns lek 

är ett väldigt bra exempel på egenvärde. Barnen leker för att leka, inte för att göra det som den 

vuxne har tänkt sig och absolut inte för att det ska leda fram till något annat än att ha roligt. 

(Engström L. M. 1999, s.40) Andra motiv där egenvärdet är centralt är när man t ex 

uppskattar upplevelse av fart, rytm eller att känna kroppen i rörelse. Betydelsen av samvaron 

med andra och sociala innehåll är också ytterligare exempel. På ett omedvetet plan kan även 
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alla typer av aktiviteter, även de man ägnar sig åt bara för att ”roa sig” – och som därigenom 

kopplas till egenvärdet – utgöra en form av mer eller mindre omedveten investering, en 

önskan om att få tillhöra en grupp, att få andras uppskattning eller att göra vad som förväntas 

av en. (Engström L. M. 1999, s.41) 

 

1.3 Elevers uppfattning av ämnet 

”Skola-Idrott-Hälsa” är en tidigare forskning som handlar om elevers uppfattning av ämnet 

idrott och hälsa. En kvalitativ studie gjordes hösten 2002 där ungdomar i årskurs 8 blev 

intervjuade angående just deras uppfattning av ämnet. I stort sett uppfattades idrottsämnet inte 

som så populärt bland dessa elever. De teoretiska ämnena var de ämnen de tyckte bäst om. 

Men när det gällde vad i ämnet eleverna uppskattade framhölls det ändå en positiv inställning; 

”skönt att röra på sig och slippa sitta still”, ”bra att få springa av sig lite” exempelvis. Andra 

motiveringar till att de såg positivt på ämnet var för att de ”gillade att bli trötta” samt att de 

kände sig duktiga i det de gjorde. När det i undersökningen kom frågor om vad de inte tyckte 

om med ämnet nämndes tillexempel ofta en särskild aktivitet. En del elever, särskilt flickor, 

uppfattade även att en negativ aspekt av idrott och hälsa var att man kunde bli utsatt för 

kommentarer och speciellt för killarnas kommentarer. I studien framgick det även att eleverna 

upplevde att det finns ett ”rätt” och ett ”fel” sätt att idrotta på. Den visar också att om eleverna 

upplevde sig bra på ett moment och känner sig duktig, uppfattas det också till stor del som 

roligt och detsamma gällde det motsatta. (Larsson, H. & Redelius, K. 2004, s.149-152) 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Idrottsämnet kan upplevas som olika för olika individer och genom att förstå individernas 

olika resonemang kring ämnet tänker jag använda mig av Pierre Bourdieus teori om att 

individer utformar olika livsstilar och att de påverkas av olika faktorer. Därigenom kommer 

habitusbegreppet fördjupas och behandlas med den innebörd Bourdieu har gett det. (Engström 

L. M. 2010, s.42) 

 

Habitus bygger till stor del på att individens tidigare och samlade erfarenheter är styrande för 

föreställningar, förmågor och handlingar. Man skulle kunna säga att varje individ är utrustad 

med en känsla för vad som är passande, intressant och smakfullt.(Ibid.) Habitus är ett system i 

kroppen som verkar bestämmande på hur individen handlar, tänker, uppfattar och värderar sin 

omvärld. Habitus är något som är väldigt djupt insatt i kroppen och som även möjliggör för 
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människor att orientera sig i omvärlden, att göra den begriplig, att tänka och handla även i nya 

situationer. Man säger att habitus är ”inristad i kropp och sinne”, man behöver liksom inte 

tänka efter för att handla eller på annat sätt reagera. Det känns bara naturligt att tycka eller 

agera som man gör och det kan därmed bli oförståeligt hur andra kan handla annorlunda, dvs. 

som har andra erfarenheter och en annan habitus. (Engström L. M. 2010, s.43)  

 

I och med att habitus är så djupt inbäddad i individen är den inte lätt att skaka av sig eftersom 

det är en djupt liggande känsla för vad som är det rätta, det rimliga och passande i åsikter och 

livsval. Habitus börjar formas tidigt hos individen, redan under barndomen då individen är 

som mest formbar och mottaglig för intryck. Visst är ens habitus svår att förändra, men det är 

inte omöjligt. (Engström L. M. 2010, s.44) 

 

Individernas vilja att genomföra olika saker beror på det de bär med sig och den sociala värld 

de möter. Handlingarna utformas i mötet mellan habitus och det utbud som för tillfället finns. 

Då den yttre verkligheten förändras, förändras också praktikerna och individernas smak för 

dessa praktiker kommer till nya uttryck. Vissa gånger kan individer som har skilda, historiskt 

formade, habitus kan göra samma aktivitet till synes, men hitta olika värden i denna. 

Tillexempel kan badminton som spelas ute på gården vara något helt annat än att spela i en 

serie, eller att köra ett ”motionspass” med en vän. Det skall också nämnas att om individen 

kan bli medveten om sin situation och sin historia kan denne även reflektera och förändra sitt 

agerande. (Ibid.)  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad gymnasieelever på ett yrkesgymnasium med låg 

respektive hög närvaro har för upplevelser av skolämnet Idrott och Hälsa.  

Syftet utmynnar i följande forskningsfrågor:  

 Hur kan sambanden mellan elevernas fysiska självkänsla och deras låga respektive 

höga närvaro förklaras? 

 Hur upplever eleverna att skolämnet Idrott och Hälsa är till någon nytta för dem? 

 

2. Metod 

2.1 Studiens ansats 
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I undersökningen gjordes en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer med ett antal 

elever. I och med att elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa skulle samlas in på något 

sätt passade den kvalitativa metoden bra, eftersom kvalitativ forskning handlar om att förstå 

intervjupersoners upplevelser och livsvärld. (Kvale, S. 1997, s.34)  

Som följd av min ansats gjordes intervjuerna på ett så kallat semistrukturerat sätt (se bilaga; 

intervjufrågor), vilket innebär att specifika teman berörs (ofta kallad intervjuguide) och att 

frågorna i stort sett ställs i ordning. En fördel med denna metod är att intervjupersonerna 

fortfarande har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Dessutom kan intervjuaren också 

ställa frågor som inte ingår i denna, exempelvis följdfrågor, om intervjuaren det vill säga 

anknyter till något som intervjupersonen har sagt. (Bryman, A. 2011, s.415) 

 

2.2 Urval 

I min undersökning vände jag mig till elever i årskurs 1 på en gymnasieskola som ligger i 

Stockholm. Jag gjorde ett bekvämlighetsurval av elever samt skola utifrån den geografiska 

tillgängligheten samt att jag tidigare har varit i kontakt med denna skola tidigare. 

Sammanlagt intervjuades åtta elever, fyra killar och fyra tjejer, med låg respektive hög 

närvaro.  

 

2.3 Genomförande  

Under de dagar jag var på skolan och skulle göra mina intervjuer hade eleverna simning. 

Eftersom eleverna skulle ha simning och vistas i simhallen föredrog jag att sitta ute i 

kafeterian och intervjua de elever som inte skulle vara med på undervisningen. Intervjuerna 

gjordes enskilt med var och en i ett avskilt hörn på kaféet, där inga andra satt eller kunde höra 

vad vi pratade om. Cato R., P. Bjorndal (2002) beskriver hur viktigt det är med ett lugnt 

klimat när man intervjuar eftersom kvaliteten på den information man får är beroende av just 

klimatet man lyckas skapa i samtalet med intervjupersonen. (Cato R., P. Bjorndal. 2002, s.93) 

Tidspress och störande faktorer utgör också dåliga betingelser i samtalet och därför är det en 

fördel om intervjun kan föras i en så lugn och avskärmad miljö som möjligt, menar Cato R., 

P. Bjorndal (2006, s.94).  

 

 Intervjuerna spelades in i ”röstmemon” i en Iphone och sparades därefter för att sedan kunna 

transkriberas. Cato R., P. Bjorndal (2002) anser att ljudinspelningar rymmer två huvudsakliga 
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fördelar. Det första är att man konserverar observationer av ett pedagogiskt ögonblick som 

annars skulle gå förlorat och aldrig bli registrerat. Man behöver inte oroa sig över att sitt 

begränsade minne ska påverka inspelningen och situationen finns kvar för våra öron att ta del 

av. Inspelningen gör det även möjligt för personen som intervjuar att spola tillbaka bandet om 

denne så skulle behöva upprepa och lyssna igen. Den andra fördelen med ljudinspelningar är 

den stora rikedom av detaljer som blir bevarad, menar Cato R., P. Bjorndal (2002). (Cato R., 

P. Bjorndal. 2002, s.72) 

 

Efter att ha samlat in all data bearbetades alla intervjuer. Alla intervjuer transkriberades och 

inspelningarna skrevs ner i en text mycket ordagrant. Denna text användes sedan för att kunna 

plocka ut citat som skulle vara givande i min redovisning av resultaten.  

 

2.4 Reliabilitet och validitet  

Validitet betyder att man undersöker eller mäter det man ska undersöka eller mäta, medan 

reliabilitet avser att man mäter på ett tillförlitligt eller trovärdigt sätt. Sättet man värderar 

validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie skiljer sig delvis från en kvantitativ studie, 

eftersom man inte kan skatta tillförlitligheten med siffror inom kvalitativ forskning. I en 

kvalitativ studie handlar validitet och reliabilitet om att kunna beskriva att man har samlat in 

och bearbetat data på ett noggrant och hederligt sätt. (Gunnarson R. 2002. Validitet och 

reliabilitet)  

 

I denna studie användes en intervjuguide, där det olika teman/kategorier som utgicks ifrån. 

Under de olika kategorierna utformades intervjufrågor som skulle beröra dessa olika 

kategorier. I och med detta strukturerade tillvägagångssätt besvarades frågeställningarna och 

validiteten kan därmed anses vara hög. I en kvalitativ undersökningsmetod har respondenten 

också en större frihet att ge uttryck för sin egen förståelse och upplevelse av det som 

undersöks och datainsamlingen blir därmed trovärdig. (Cato R., P. Bjorndal. 2002, s.108) 

 

Ljudinspelningen som gjordes under intervjuernas gång har en fördel i och med att man kan 

spola bandet bakåt för att upprepa det som respondenten har sagt samt fokusera på olika saker 

vid varje uppspelning. På det sättet kan man skapa en ingående och mer djupare förståelse för 

det som sägs. Viktiga eller intressanta detaljer kan också upptäckas som då dessutom blir 
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bevarade. (Cato R., P. Bjorndal. 2002, s.72) Eftersom ljudinspelning gjordes under 

intervjuernas gång är även reliabiliteten hög. (Cato R., P. Bjorndal. 2002, s.111)   

 

2.5 Etiska aspekter 

Jag började informera eleverna om vad jag hade för syfte med min studie, med andra ord 

följde jag informationskravet som innebär att man måste informera undersökningsdeltagarna 

om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

(Vetenskapsrådet, s.7)   

 

De fick också information om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan om de ville.(Ibid.) Alltså frågade jag om deras samtycke också i och med 

förfrågan av medverkan. Eftersom eleverna var över 15 år och deras namn skulle var anonymt 

i studien, behövdes inget samtycke från vårdnadshavare eller föräldrar.(Vetenskapsrådet, s.9)  

 

I och med att jag använder mig av andra namn av eleverna samt nämner inte skolans namn 

eller elevernas yrkeslinje har jag även tagit del av konfidentialitetskravet, som innebär att man 

förvarar uppgifterna om de medverkande personerna på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem.(Vetenskapsrådet, s.12)  

 

Jag förklarade också för eleverna att min studie enbart kommer att användas i 

forskningsändamål och inget annat, vilket är nyttjandekravet i de forskningsetiska 

principerna.(Vetenskapsrådet, s.14)    

 

3. Resultat 

Resultatet redovisas efter studiens syfte och frågeställningar med underrubriker/teman. Först 

redovisas elevernas närvaro lite kort respektive frånvaro samt hur mycket de anser röra på sig 

allmänt. Därefter redovisas elevernas uppfattning om deras fysiska självkänsla och sist deras 

uppfattning om ämnet idrott och hälsa har någon nytta för dem. 

 

3.1 Deltagande och upplevd rörelse på fritiden 

För att ta reda på elevernas låga respektive höga närvaro ställdes frågor om deras deltagande. 

Genom svaren på frågorna tolkades att fyra av de åtta elever som intervjuades hade hög 



12 

 

närvaro i idrottsundervisningen och fyra elever hade låg. På frågorna om eleven var med på 

idrottsundervisningen samt hur mycket denne var med svarade bland annat Tjej 1: 

- Ja jag är med.  

- Jag är väl med hela tiden. 

Kille 2 hade ett liknande svar: 

- Ja, alltid!  

- Jag är alltid med, det är väl bara någon gång då jag är sjuk som jag inte är med typ. 

Två elever som inte hade hög närvaro svarade såhär: 

Kille 3: - Nej, jag är ju inte det.  

- Jag är nästan aldrig med, tyvärr alltså.  

Tjej 4: - Nej, det är jag inte.  

- Typ ingenting.  

 

I och med de olika svaren under deltagandet kunde det också vara intressant att veta vad som 

påverkade eleverna att delta eller inte och fyra av de åtta eleverna svarade att de deltog för att 

det tyckte att det var roligt. De övriga som inte deltog så ofta svarade bland annat att man var 

tvungen att delta för att få ett betyg eller deltog inte på grund av dåliga erfarenheter av 

idrotten i tidigare ålder eller att man var för lat för att delta samt hade så dålig kondition att 

det inte var kul att vara med.  

 

I studien togs det också reda på om vad eleverna gör på sin fritid och hur mycket de upplever 

att de rör på sig på sin fritid. Fyra av de åtta eleverna svarade att de var aktiva i någon form av 

träning eller idrott och uppgav att de rörde på sig ganska mycket i veckan. 

Kille 1: - Jag tränar på gym, är med kompisar. 

- Ja, alltså 4 ggr i veckan är jag på gymmet typ. 

Tjej 2: - Spelar basket, rider och så… 

- 5 dagar i veckan tränar jag ungefär, plus tävlingar och så. 

Kille 2: - Spelar golf, åker slalom, tävlar och så… Jag gymmar också. 

- Mellan 6-7 ggr i veckan tränar jag… Är ledare för barn i slalom också. 

Övriga elever upplevdes inte hålla på med någon idrott på sin fritid eller röra på sig särskilt 

mycket i veckan. 

Tjej 4: - Ehm… Ingenting i stort sett. Sitter hemma, spelar ps3 typ. 

- Enda gångerna jag rör på mig är väl när jag går till bussen eller tunnelbanan och sedan 
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hem igen. Det är i stort sett allt. 

Kille 4: - Jag är i kyrkan, är ”konfaledare” där… Ibland brukar jag och mina kompisar spela 

badminton på skoj bara, men det är inte så ofta. 

- Inte så mycket, promenad till bussen, ca 10 min typ. 

 

3.2 Fysisk självkänsla 

Inom syftet skulle även elevernas upplevda fysiska självkänsla tas reda på och därmed 

ställdes frågor till eleverna som rörde det området. Fyra av åtta elever svarade på frågan om 

de kände sig bekväma på idrottslektionen att de var det. Tjej 1 och kille 1 svarade tillexempel 

såhär: 

Tjej 1: - Ja, alla gör ju likadant, det är inte bara en som gör en sak. 

Kille 1: - Ja, det finns inget som får mig att känna mig obekväm faktiskt. 

Efter detta svar ställdes en följdfråga för att ta reda på mer ingående vad han menade: 

- Vad är det som får dig att känna dig så bekväm tror du? 

Kille 1: - Man känner kompisarna bra, bra lärare som kan skämta, avslappnade personer… 

Två andra elever svarade däremot såhär på frågan: 

Kille 3: - Mjodå, men när jag var yngre så var det jobbigt i omklädningsrummet… Jag kan 

känna lite så nu ibland också. 

Tjej 4: - Inte riktigt, det är väl min kondition som jag skäms lite över. 

 

En fråga om eleverna kände sig bedömd/uttittad ställdes därefter och resulterade i att två av 

åtta hade den känslan. De båda eleverna som kände så tyckte att man kunde bli uttittad eller 

bedömd av sina klasskompisar ibland och tyckte därmed att det var jobbigt.  

Eleverna fick också frågan om de ansåg sig vara bra eller dålig under idrottsundervisningen. 

Fyra av åtta elever kunde tolkas känna sig bra och duktiga, dels för att de eleverna kände att 

de kunde utföra allt de brukade göra samt att de kände att det var en vana att idrotta i och med 

att de var aktiva på fritiden också.  

Tjej 2: - Bra, jag kan ju göra allting och så.  

Kille 2: - Jag känner mig bra! Som jag sa förut så har jag ju alltid hållit igång, så är väl 

därför. 

De övriga fyra eleverna som kände sig mindre bra kunde svara att det skilde sig från gång till 

gång, berodde på vad de skulle göra på idrottslektionen eller att man helt enkelt inte ansåg sig 

vara bra på idrott överhuvudtaget.  
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Tjej 3: - Jag är inte direkt bra på någonting när det gäller idrott. Jag har inget bollsinne och 

är inte bra på något annat heller. 

I och med detta svar ställdes två följdfrågor: 

- Varför känner du så tror du? 

Tjej 3: -Det är nog för att jag inte bryr mig riktigt, jag är van att få massa skit av andra. 

- Vilka är de andra? 

Tjej 3: - Killarna. Så länge de är med så kan jag inte engagera mig. 

   

De övriga frågorna som ställdes under temat ”fysisk självkänsla” fick olika svar av de med 

hög respektive låg närvaro. På frågorna om eleverna var nöjda med sin 

kropp/prestationsförmåga samt om hur det kändes att anstränga sig under idrottslektionen 

svarade eleverna med hög närvaro att de var nöjda med sina kroppar och deras 

prestationsförmågor och att de inte hade något problem med att anstränga sig under idrotten. 

Däremot kände de elever som tolkas ha låg närvaro helt annat. 

Tjej 1: - Nej… Man ska väl vara smal och sådär…  

 - Vad får dig att tro att det ska vara så? 

Tjej 1: - Nej men man klarar väl bara av mer då, har bättre kondition och allting. 

 

3.3 Nytta 

Resultatet av denna frågeställning resulterade i stort sett att eleverna med hög närvaro kunde 

uppleva nytta av ämnet också. Däremot eleverna med låg närvaro tycktes inte uppleva det så.  

Under temat ”nytta” ställdes frågan om idrottsundervisningen upplevs ge eleven något viktigt 

och kille 1, som har kunnat tolkas ha goda upplevelser av ämnet svarade: 

- Ehm… Man lär sig ju olika saker, man håller sig i form och så. Sen ger den också en skön 

break från den vanliga skolan liksom! 

Kille 3 hade ett annorlunda svar på samma fråga till skillnad från kille 1 ovan: 

- Nej, det ger mig en timmes mindre sovmorgon liksom.  

 

Eleverna med hög närvaro tycktes även uppleva att de lärde sig mycket under idrotten mer än 

eleverna med låg närvaro. 

Tjej 1: - Ja, alltså man lär sig mycket olika saker, olika sporter och så. 

Kille 2: - Ja, absolut! Man lär sig att att hålla igång. Om man pluggar mycket och inte hinner 

hålla igång efter skolan så är idrotten i skolan väldigt bra.  
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De eleverna med låg närvaro svarade ganska kortfattat att de inte upplevde lära sig något. 

Tjej 3: -Jag vet inte, man lär sig inte så mycket känns det som. 

Killen 4: - Jag vet inte, allt känns mest bara som en lek. 

 

Däremot kunde de flesta av alla eleverna oavsett hög eller låg närvaro finna att 

idrottsundervisningen kunde vara till nytta för deras framtida yrke och framtida hälsa. Två 

elever som tolkats ha hög närvaro tyckte att ämnet var till nytta för framtiden. 

Kille 1: - Ja, ska man bli snickare så är det bra att hålla sig i god form och är stark. 

Kille 2: -Ja, all fysisk träning är bra om man ska arbeta med något tungt. 

Tjej 3 och 4 som tolkats ha låg närvaro samt uppleva att idrottsämnet inte är till någon nytta 

för dem svarade trots allt: 

Tjej 3: - Ja, det är det nog, om man har ett arbete som kräver mycket. Man lär sig ju om 

kondition och så, då det är väl bra för hälsan i framtiden också... 

Tjej 4: - Ja, det kan det väl, med tanke på att jag går yrkeslinje och det är ganska bra att ha 

kondition och styrka i yrket senare. För hälsans skull är det väl också bra. 

 

Även under frågan varför de trodde att det fanns ett ämne som heter idrott och hälsa kunde 

många hitta ett självklart svar. De svarade bland annat att ”folk ska aktivera sig”, ”för att man 

inte ska bli överviktig”, för att man ska hålla igång”, ”för att man ska lära sig motionera”, ”för 

att man ska aktivera sig och må bra”.  

Under frågan om de kände att ämnet idrott och hälsa är till någon nytta för dem svarade de 

eleverna med goda upplevelser ja, med olika följdsvar. Även de eleverna med sämre 

upplevelser kunde uppleva att ämnet trots allt var till nytta för dem: 

Tjej 4: - Ja, det skulle vara i arbetet i så fall. 

Kille 4: - I måleriet typ… Och för hälsan. 

 

Sammanfattningsvis av resultatet, gällande den första frågeställningen i syftet; ”Finns det 

något samband mellan elevernas fysiska självkänsla och deras låga respektive höga närvaro?”, 

kan det tolkats att det finns ett samband mellan elevernas fysiska självkänsla och deras låga 

respektive höga närvaro. Elever med hög närvaro kan med stor sannolikhet tolkas ha en bra 

fysisk självkänsla och eleverna med låg närvaro kan tolkas ha en låg självkänsla.  

Resultatet, gällande andra frågeställningen; ”Upplever eleverna att skolämnet Idrott och Hälsa 

har någon nytta för dem?” visade sig till stor del ha mest nytta för de elever som upplevde 
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idrottsämnet som roligt och som var aktiva under idrottsundervisningen och på fritiden. 

Eleverna med låg närvaro upplevdes också ha nytta av ämnet till viss del, men då bara i sitt 

framtida yrke. 

 

4. Diskussion  

4.1 Resultatdiskussion 

Denna studie undersökte i huvudsak vad gymnasieelever på ett yrkesgymnasium med låg 

respektive hög närvaro har för upplevelser av skolämnet idrott och hälsa och 

frågeställningarna löd; ”Finns det något samband mellan elevernas fysiska självkänsla och 

deras låga respektive höga närvaro?” och ” Upplever eleverna att skolämnet Idrott och Hälsa 

har någon nytta för dem?”. Genom den angivna teorin och de olika begreppen samt tidigare 

forskning kommer jag att analysera och diskutera resultatet.  

 

Idrottsämnet i denna studie har resulterats till att upplevas på många olika sätt av olika elever 

och för att förstå deras olika resonemang kring ämnet idrott och hälsa har jag diskuterat och 

spekulerat utifrån Pierre Bourdieus teori om att individer utformar olika livsstilar och att de 

påverkas av olika faktorer.  

 

Tjej 3 har inte alls positiva upplevelser av ämnet idrott och hälsa tillexempel. För henne känns 

det som ett tvång att vara med, hon har dåliga erfarenheter från idrotten, dåliga minnen och 

känner sig därför inte heller bekväm under idrottslektionerna eller med sin 

kropp/prestationsförmåga. Hon nämner också att hon är van att få ”skit” från killarna. Varför 

känner hon så?  

 

Som nämnts tidigare i studien är varje människa utrustad med en känsla för vad som är 

passande, intressant och smakfullt. Begreppet habitus bygger till stor del på att individens 

tidigare och samlade erfarenheter är styrande för föreställningar, förmågor och handlingar. 

(Engström L. M. 2010, s.42)  

 

Tjej 3 hade inte alls bra erfarenheter eller minnen från idrotten som sagt och kanske därmed, 

om man går efter habitus, har hon denna negativa upplevelse och föreställning av ämnet. 

Tolkar man kille 2 och hans svar får man däremot en känsla av att han har bra och goda 

erfarenheter av idrott allmänt, han beskriver också att han är uppvuxen med idrott, att han och 
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alla i hans familj håller igång och att han verkligen tycker att det ger mycket. Varför tycker 

han då så? Samma slutsats kan göras här som med tjej 3, bara det att denna kille har positiva 

erfarenheter och minnen som gör att han har en känsla av att idrottsämnet är intressant och 

smakfullt.  

 

Det som kan tolkas när man jämför elevernas svar på deltagande och hur de upplever sin 

fysiska självkänsla är att eleverna med hög närvaro har en bra fysisk självkänsla och de med 

en låg närvaro har en sämre fysisk självkänsla. Som nämnts tidigare beskriver även Raustorp, 

A. (2006) i boken ”fysisk självkänsla” att känslomässig stabilitet, välbefinnande, lycka samt 

stresstålighet är faktorer som anses vara kopplat till hög självkänsla. Nedstämdhet och ångest 

menar han är kopplat till låg självkänsla.  

 

Kille 2 är ett exempel på elev som verkar ha denna självkänsla. Jag finner honom i ett 

välbefinnande i och med hur han svarar på alla frågor.  

Tjej 3 kan tolkas annorlunda, hennes självkänsla visar sig inte vara så hög i och med hennes 

nedstämda svar på frågorna jag ställde. 

I resultatet visade de sig att eleverna som upplever att de inte rör på sig så mycket och som 

inte är fysisk aktiva upplever sig också ha en sämre självkänsla än de elever som upplever sig 

röra på sig mycket och är fysisk aktiva. Raustorp, A. (2006) menar i sin forskning att fysisk 

aktivitet bidrar till en fysisk självkänsla och detta som han påpekar kan mycket möjligt 

stämma.  

 

Samtidigt kan man vända på det hela och säga att en god självkänsla kanske krävs för att man 

ska vilja vara fysisk aktiv också? Eleverna som kände missnöje med sin kropp och 

prestationsförmåga upplevde sig inte vara så deltagande i idrottsundervisningen eller fysisk 

aktiva tillexempel. Jag kan tycka att det är ganska självklart att om man är nöjd med sin 

kropp, är inte rädd för att visa den eller använda den samt kan känna att man kan prestera, så 

är det inga problem att röra sig eller vara fysisk aktiv. Men om man däremot inte tycker om 

sin kropp, känner att man vill gömma sig, vill inte använda den etc., då är det kanske väldigt 

jobbigt att delta i idrottsundervisningen. De elever som känner dessa känslor måste tas på 

allvar och hjälpas att bygga upp sin självkänsla. Fysisk aktivitet är viktigt för den nuvarande 

och framtida hälsan och välbefinnandet.  

Hur ska då dessa elever hjälpas få en bättre självkänsla? 
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Raustorp, A. (2006) menar i sin forskning att man måste ha en realistisk chans att lyckas, man 

måste sätta värde på uppgiften, vara motiverad och få positiv feedback från kamrater, lärare 

och föräldrar. 

Detta är alltså en viktig uppgift av bland annat idrottsläraren att ta sig an anser jag. För att 

eleverna ska ha en chans att lyckas och känna sig duktiga borde idrottsundervisningen även 

vara väl anpassad och utformad för alla elever och positiv feedback bör ges ofta. Lärarens 

uppgift kan också tyckas vara att få eleverna att känna ett egenvärde i det de gör och därmed 

också att känna sig motiverade.   

 

Investerings- och egenvärde som Engström, L. M. (1999) har beskrivit i sin forskning är två 

begrepp som har kunnat kopplas till olika elever i studien och kan förklara varför de 

motiveras att röra på sig eller vara med på idrottsundervisningen.  

 

Tjej 3 kan upplevas gå till idrottslektionerna endast för att få ett betyg, alltså ändamålet 

framstår här som det viktiga, inte lektionen i sig och eleven gör det därmed för sitt 

investeringsvärde. Hur tråkig eller plågsam lektionen än är kan alltså eleven tvinga sig att gå 

för att nå sitt mål (att få godkänt).  

Engström, L. M. (1999) menar att egenvärdet handlar som tidigare nämnts att man idrottar för 

att få en speciell upplevelse eller vissa i stunden upplevda behov tillfredsställda. Att ha roligt, 

uppleva spänning, eller att få en stunds avkoppling från vardagens förpliktelser uppges här 

som tillräcklig anledning till kroppsrörelse och dess rekreativa värde. Tjej 2 och kille 2 

svarade på frågan ”Vad det är som påverkar att du deltar eller ej?” att de deltog för att de 

gillade idrott och tyckte att det var jätteroligt. Genom sådana svar kan det tolkas som att de 

eleverna deltar i idrotten just för deras egenvärde. På frågan om idrottsundervisningen gav 

någonting viktigt svarade kille 1 bland annat att idrotten ger en skön break från den vanliga 

skolan, vilket då också ses som en anledning till kroppsrörelse och dess rekreativa värde.  

Att idrotta för sitt egenvärde anser jag är det bästa värdet, man får något värdefullt av 

träningen. I och med att man hittar ett sätt att träna för sitt egenvärde är jag säker på att den 

fysiska självkänslan kan byggas upp också.  

 

I den tidigare forskningen, ”Skola-Idrott-Hälsa”, handlar det om elevernas uppfattning av 

ämnet idrott och hälsa. Även där gjordes en kvalitativ studie med intervjuer och i den visade 
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det sig att motiveringarna till varför eleverna hade en positiv inställning till ämnet var för att 

det var ”skönt att röra sig och slippa sitta still”, ”bra att få springa av sig lite”, ”gillar att bli 

trötta”, samt att de kände sig duktiga i det de gjorde.  

 

Motiven i den tidigare forskningen kan liknas väldigt mycket med svaren från den här 

studien. Frågan som ställdes om varför de deltog på idrottsundervisningen hade bland annat 

liknande svar från eleverna som hade bra upplevelser av ämnet.  

I den tidigare forskningen beskrivs det också att en del elever, särskilt flickor, uppfattade att 

en negativ aspekt av idrott och hälsa var att man kunde bli utsatt för kommentarer och 

speciellt från killar. I den här studien framkommer det också att detta är något som gör att 

eleverna, flickorna, inte upplever ämnet som positivt eller vill engagera sig så mycket i 

undervisningen.  

 

Detta tycker jag är väldigt synd. Vad beror detta på? I vissa fall tror jag att det kan vara så att 

killarna får mer utrymme under idrottsundervisningen och får bestämma mer än tjejerna. 

Eller är det så att flickorna som blir utsatt för detta och därmed känner den negativa 

upplevelsen för idrotten måste bygga upp sin fysiska självkänsla kanske. I och med en 

starkare fysisk självkänsla kanske man inte bryr sig om kommentarerna och utövar aktiviteten 

för sitt egenvärde. 

 

Varför eleverna med hög närvaro svarade att de lärde sig mer på idrotten i jämförelse med de 

eleverna med låg närvaro kan till stor del, anser jag, bero på att de eleverna helt enkelt deltar 

på idrottsundervisningen. Är man intresserad av något och vill lära sig, så lär man sig. De 

elever som upplevde att de inte lärde sig något, upplevde sig heller inte delta så mycket på 

lektionerna samt kunde de inte uppleva att undervisningen gav dem något viktigt. Det i sig 

skulle kunna bero på att de inte är tillräckligt intresserade av idrott eller att röra på sig. 

Men när frågan ställdes om de kunde känna att ämnet var till någon nytta för deras framtida 

yrke och framtida hälsa svarade de flesta, oavsett om de upplevde ämnet som givande eller 

inte, att det kunde vara det. Antagligen så känner eleverna teoretiskt sett att idrotten är viktig 

för dessa punkter på grund av att de vet att de kommer arbeta med ett yrke i framtiden som 

kräver styrka och kondition tillexempel. En annan anledning till varför de svarade som de 

gjorde kan vara att de bara vet i teorin att fysisk aktivitet och rörelse bidrar till en god hälsa. 

Samma svar skulle kunna ges till varför eleverna svarade som de gjorde på frågan ”Varför 
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tror du att det finns ett ämne som heter Idrott och Hälsa”.  

  

4.2 Metoddiskussion 

Det jag känner att jag hade kunnat göra annorlunda i metoden är att jag kanske skulle ha haft 

en kvantitativ enkätundersökning innan intervjuerna, just för att ta reda på om eleverna hade 

hög eller låg närvaro, med tanke på att mina forskningsfrågor egentligen bara gäller fysisk 

självkänsla och nytta dessutom. Hade jag också intervjuat fler elever hade jag dessutom fått 

ett bättre resultat möjligtvis. Ju fler undersökningspersoner desto mer sannolikt kan resultatet 

bli. Vad gäller ljudspelningen så hade det möjligtvis varit bättre med en riktig bandspelare 

istället för en iphones röstmemo, eftersom ljudet ibland inte blev så bra i uppspelningen.  

 

4.3 Vidare forskning 

I denna studie har jag fått reda på elevernas upplevelser av idrottsämnet (både negativa och 

positiva) och varför de upplevt ämnet som de gör. En vidare forskning som skulle vara 

intressant att göra är att undersöka hur idrottslärarna motiverar de elever som inte upplever 

ämnet positivt och om det hjälper eleverna att motiveras. I den studien skulle då både elever 

och lärare behöva intervjuas. En annan sak man skulle kunna undersöka är om det finns någon 

skillnad mellan killar och tjejer och hur de upplever Idrott och Hälsa eller om man jämförde 

hur upplevelserna är hos mellanstadieelever kontra högstadieelever t ex, eller hos två olika 

skolor på olika områden. Det skulle därmed vara kul att göra en mer kvantitativ studie där 

enkäter ingår så att man får en större överblick av upplevelserna av flera elever/lärare.  

 

4.4 Avslutande diskussion 

I och med att det har visat sig finnas elever som har en negativ upplevelse av ämnet idrott och 

hälsa tycker jag att det är viktigt att man som lärare tar reda på det, just för att kunna motivera 

dem och försöka få dem att hitta ett egenvärde i det de gör på idrottslektionen. Då krävs det 

dessutom att undervisningen är utformad så att alla elever kan vara med och delta samt känna 

att de lyckas, kan sätta värde på det de gör, få positiv feedback och bli motiverade. Det är en 

stor och svår uppgift, men jag anser, att om man är idrottslärare eller vilken lärare som helst, 

så ska man känna att man är villig att göra så gott man bara kan för att försöka uppnå detta. 

Utan tvekan. 
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Intervjufrågor: 

 

(Deltagande:) 

- Är du med på idrottsundervisningen? 

- Hur mycket är du med? 

- Vad är det som påverkar att du deltar eller ej? 

 

(Fysisk aktivitet:) 

-  Vad gör du på din fritid? 

- Hur mycket anser du att du rör på dig på din fritid? (vardagsmotion) 

- Tränar du strukturerat i klubb eller på gym? 

 

Fysisk självkänsla: 

- Känner du dig bekväm på idrottslektionen?  

- Känner du att du blir bedömd/uttittad?  

- Känner du att andra inte ska titta när du är med på lektionerna?  

- Vad är det som får dig att känna så, tror du? 

- Känner du dig bra/dålig under idrottsundervisningen? 

- Hur kommer det sig att du känner dig bra/dålig? 

- Finns det något speciellt tillfälle då du känner dig bra/dålig? 

- Känner du dig nöjd med din kropp och din prestationsförmåga? 

- Hur kommer det sig att du är det/inte är det? 

- Hur känns det att anstränga sig under idrotten? 

- Hur kommer det sig att du känner så? 

 

Nytta: 

-Känner du att idrottsundervisningen ger dig något viktigt?   

- Vad tycker du att du lär dig på idrotten? 

- Kan idrottsundervisningen i skolan vara till nytta för dig i ditt framtida yrke eller för din 

framtida hälsa?? 

- Varför tror du att det finns ett ämne som heter Idrott och Hälsa? 

- När känner du att idrotten är till någon nytta för dig?  

 

 

 



 

 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie är att undersöka vad gymnasieelever på ett yrkesgymnasium med låg 

respektive hög närvaro har för upplevelser av skolämnet Idrott och Hälsa.  

Syftet utmynnar i följande forskningsfrågor:  

 Hur kan sambanden mellan elevernas fysiska självkänsla och deras låga respektive 

höga närvaro förklaras? 

 Hur upplever eleverna att skolämnet Idrott och Hälsa är till någon nytta för dem? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Fysisk självkänsla, nytta, motivation, egenvärde, investeringsvärde, upplevelser, idrott, hälsa. 

 

Var har du sökt? 

Jag började söka via google schoolar samt DiVA vid GIH, men tyckte att det var komplicerat, 

så jag gick till GIH:s bibliotek istället och tog hjälp av bibliotekarien. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Genom att gå till GIH:s bibliotek och få hjälp av bibliotekarien, kunde jag hitta relevant 

litteratur som passade mina sökord.   

 

Kommentarer 

Jag gick till olika hyllor på GIH:s bibliotek och tittade först själv efter titlar på böcker som 

kunde vara relevanta för min studie och tidigare forskning. Därefter kollade jag i 

innehållsförteckningen för att se om det fanns något som kunde vara till användning, samt 

läste en del för att försäkra mig om att de var till någon hjälp. Jag fick också hjälp av 

bibliotekarien som sagt, som tipsade mig om litteratur och författare. Även min 

seminariehandledare tipsade om litteratur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


