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Sammanfattning 

Den undersökta skolan i denna uppsats använde sig av en undervisningsform i idrott och hälsa 

där eleverna fick välja ett intresseområde som undervisningen utgick ifrån. De områden 

eleverna kunde välja mellan var musik, boll, fys och friluftsliv. Syftet med denna 

undersökning var att ta reda på hur elever på gymnasiet upplever denna form av undervisning 

i idrott och hälsa där de själva har valt ett intresseområde. 

- Vad anser eleverna om intresseindelad undervisning och skiljer sig detta mellan pojkar 

och flickor? 

- Vad ser eleverna för fördelar och nackdelar med intresseindelad undervisning? 

- Finns det något samband mellan vilken intressegrupp och vilket gymnasieprogram 

eleverna valt? 

I undersökningen har en kvantitativ metod använts i form av enkätundersökningar. Denna 

metod valdes för att få en generell bild av vad eleverna anser om undervisningsformen. 

Frågorna i enkäten handlade om vad eleverna anser om det arbetssätt som skolan har samt om 

eleverna hellre skulle vilja ha undervisning med sin klass. 114 stycken elever i årskurs 2 på 

gymnasiet från fem olika gymnasieprogram på skolan har besvarat enkäten. 

104 stycken av eleverna i undersökningen, 91,2%, var nöjda med sitt intresseval och den 

vanligaste anledningen som eleverna angav till detta var att det är en rolig inriktning. Andelen 

pojkar som var nöjda var högre än andelen flickor. Pojkarna var överrepresenterade i 

bollgruppen medan flickorna var överrepresenterade i musikgruppen. 73,7% av eleverna vill 

ha kvar intresseindelad undervisning medan 26,3% skulle vilja ha undervisning med klassen. 

Man kunde se ett samband mellan vilken intresseinriktning och vilket gymnasieprogram 

eleven valt men som inte var statistiskt säkerställt. Den vanligaste fördelen som eleverna 

angav med undervisningsformen var att det är roligt. Många elever ansåg inte att det fanns 

någon nackdel med undervisningsformen men den vanligaste nackdelen som angetts var att 

det kan bli enformigt. 

Större delen av eleverna som medverkat i undersökningen upplevde undervisningen i idrott 

och hälsa som rolig och de var nöjda med sitt intresseval. Eleverna såg både fördelar och 

nackdelar med undervisningsformen men där de positiva delarna övervägde de negativa.
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1. Inledning 

Under utbildningen till lärare i idrott och hälsa har jag haft verksamhetsförlagd utbildning på 

en gymnasieskola. Ett pedagogiskt verktyg som den här skolan använder sig av i 

undervisningen i idrott och hälsa är att eleverna i början av kursen får välja ett intresseområde 

som lektionerna inriktas mot. Detta kommer i uppsatsen fortsättningsvis benämnas som 

intresseindelad undervisning. Den skola som här undersöks fick höra om att 

Västerhöjdsgymnasiet i Skövde använde sig av denna undervisningsform för att öka elevernas 

intresse och därmed även deras motivation och engagemang. Lärarna på skolan i Skövde ser 

även intresseindelad undervisning som ett steg mot att skapa ett livslångt intresse av idrott 

genom att skapa rörelseglädje hos eleverna utifrån positiva upplevelser och känslan av glädje 

i det man gör på lektionerna. (Gunnard 2004, s. 4, 20) 

Positiva upplevelser av att röra sig, ibland uttryckt som en positiv självbild och ett 

intresse för regelbunden fysisk aktivitet, har länge varit av betydelse i skolans 

kroppsövningsämne, men i den nu gällande kursplanen framhålls detta som en 

mycket central aspekt av idrott och hälsa för alla elever. Elevernas upplevelser av 

undervisningen verkar med andra ord ha blivit viktigare jämfört med tidigare. 

(Larsson 2007, s. 51) 

Ett av de problem som undervisningen i idrott och hälsa på gymnasiet har, är att få alla elever 

att delta på lektionerna. Därför är denna form av undervisning ett intressant alternativ att 

arbeta utifrån, dels för att förhoppningsvis öka deltagandet på lektionerna men även för att 

eleverna ska känna sig delaktiga i både arbetssätt och innehåll i undervisningen. I läroplanen 

för gymnasieskolan kan man läsa att läraren ska ”svara för att alla elever får ett reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen” (Skolverket 2011, s. 13). 

I den verksamhetsförlagda utbildningen har jag varit en del av detta arbetssätt och tagit del av 

hur lärarna på skolan arbetar med detta och hur de ser på fenomenet. Lärarna på skolan 

upplever dels att närvaron och deltagandet på lektionerna har ökat men ser även en fördel i att 

man lättare kan ”fånga upp” elever som inte anser att idrottsundervisningen passar dem. Då 

detta är lärarnas upplevelser vill jag undersöka vad eleverna tycker om arbetsformen och hur 

de upplever denna form av undervisning. 
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2. Bakgrund 

Som tidigare nämnts kommer idén om intresseindelad undervisning i idrott och hälsa från 

Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Lärarna på skolan ansåg att det på lektionerna blir 

intressekonflikter mellan pojkar och flickor, hög- och lågpresterande elever samt mellan 

elever med olika uppfattning om prestation på skolidrotten. På lektioner med helklassgrupper 

finns elever med helt olika målsättning, ambitionsnivå, fysiska och psykiska förutsättningar 

och olika idrottsliga intressen. Uppdelning i form av helklass på lektionerna var något som 

lärarna på skolan inte ansåg att kursplanen i idrott och hälsa förutsatte. (Gunnard 2004, s. 4) 

Lärarna på skolan menade att: 

Om ett av de viktigaste målen för idrottsundervisningen är att skapa ett livslångt 

intresse för fysisk aktivitet gäller det för oss som arbetar i skolan att försöka skapa 

rörelseglädje. Det som på sikt styr vårt beteende är positiva upplevelser och känslor 

av glädje och av att ”räcka till”. (Gunnard 2004, s.20) 

Genom att införa en gruppering av eleverna efter ett valt intresse blir undervisningen mer 

intressant vilket gör att eleverna blir mer motiverade och engagerade. En svårighet som 

lärarna påpekat är dels schematekniskt att lägga flera klasser och lärare samtidigt samt att det 

ska finnas lokaler till de olika inriktningarna. (Gunnard 2004, s. 4ff) 

Skolan genomförde vid ett tillfälle en enklare enkätundersökning för att ta reda på vad 

eleverna ansåg om undervisningsformen. Där framkom att eleverna valde grupp efter eget 

intresse och inte efter kompisar vilket lärarna på skolan befarat innan. (Gunnard 2004, s. 12f) 

De fördelar som eleverna såg med undervisningen var ”mindre ’tjat’ om vad vi ska göra på 

lektionerna”, ”mer av det som jag tycker är roligt”, ”mindre av det som jag tycker är tråkigt” 

och ”man slipper kompisar som inte vill och som saboterar undervisningen” (Gunnard 2004, 

s. 14). 

2.1 Beskrivning av undervisningsformen 

Den undersökta skolans undervisningsform i idrott och hälsa utgår från att eleven själv får 

välja en inriktning. De inriktningar som skolan erbjuder är musik, boll, fys och friluftsliv. Vid 

tillfällen då ett par av alternativen inte får tillräckligt med elever för att starta en egen grupp 

kan det även förekomma blandgrupper, exempelvis fys-friluftsliv eller boll-fys. I 

undervisningen är det meningen att lektionerna ska utgå från den valda inriktningen men för 
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att lärarna ska följa ämnesplanen kan undervisningen inte helt bygga på 

intresseinriktningarna. Detta innebär att de moment som står specificerade i ämnesplanen görs 

av alla elever oavsett inriktning. Det kan även finnas mål i ämnesplanen som är svåra att 

uppnå enbart utifrån intresseinriktningen vilket gör att även andra inslag förekommer i 

undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att nå alla mål. 

Lärarna samlar i början av kursen idrott och hälsa 1 eleverna och berättar om 

undervisningsformen och de olika alternativ som eleverna har att välja på. Därefter får eleven 

själv ta ställning till vilken intresseinriktning som de anser passar bäst. Eleverna väljer även 

ett andrahandsval utifall att deras förstahandsval inte kan bilda en hel grupp eller att det av 

schematekniska skäl inte går att starta den inriktningen. Inriktningen som eleven valt behålls 

under hela kursen förutom vid vissa specialfall då eleven kan få byta grupp. 

2.2 Historik om idrottsämnet och dess innehåll 

I och med att Lgr80 infördes 1980 blev samundervisning den form av undervisning som 

Skolöverstyrelsen rekommenderade (Lundvall 2004, s. 21). Det var första gången som flickor 

och pojkar påtalat skulle undervisas tillsammans i ämnet (Meckbach 2004, s. 93). Den nya 

inriktningen bestod i att skapa en god undervisningsmiljö samt att flickors och pojkars 

likheter och olikheter skulle uppmärksammas. (Lundvall 2004, s. 21f) Historiskt sett har även 

idrottslärarnas lärstilar förändrats. Byra menar att den tidiga lärstilen var att lektionerna 

kretsade kring läraren. Det var läraren som bestämde vad som skulle göras och instruerade 

eleverna i olika övningar eller sporter där elevernas mål var att så bra som möjligt imitera 

läraren. I mitten av 1960-talet började en ny lärarstil att ta form i skolorna. Eleverna fick då 

vara med och påverka undervisningen i större utsträckning. Byra menar dock att den 

lärarstyrda undervisningen även på 2000-talet är den mest förekommande men att andra 

former av lärstilar får mer plats än tidigare. (Byra 2006, s. 449f) 

En undersökning som gjordes efter införandet av Lgr80 visade att innehållet på 

idrottslektionerna var ”lite av varje” där lärarna ville undervisa eleverna i ämnets 

huvudmoment och lära eleverna olika idrotter, vilket ofta blev lite olika beroende på lärarens 

bakgrund (Lundvall 2004, s. 21). Även idrottsrörelsen hade stort inflytande på innehållet i 

idrottsundervisningen (Eriksson, Gustavsson, Quennerstedt, Rudsberg, Öhman & Öijen 2005, 

s. 53). I en senare undersökning år 1989 lades även där fram att innehållet på lektionerna var 

”lite av varje” men att bollspel och bollekar dominerade. (Lundvall 2004, s. 21f) En studie 
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gjord av Meckbach tar bland annat upp lärares syn på mål- och innehållsfrågor, 

undervisningsprocesser, sam- och/eller särundervisning samt hur man når elevens enskilda 

behov i undervisningen. Lärarna i studien menar att ämnet har gått från att ställa höga krav på 

att eleverna utför gymnastikövningar på ett korrekt och snyggt sätt till att undervisningen är 

friare och fokuserar på elevernas rörelseglädje och att de deltar i undervisningen. När det 

gäller arbetssätt och undervisningsprocesser har lärarna svårt att formulera sig och det 

framkommer inte hur dessa tänker i pedagogiska banor utan lektionernas utgångspunkt är att 

eleverna ska röra på sig. (Meckbach 2004, s. 83-92) 

Debatten om idrotten som ett pojkämne och flickors lägre betyg i ämnet har även under 2000-

talet cirkulerat. Dagens Nyheter skriver i en artikel om hur flickors betyg i ämnet har sjunkit 

sedan samundervisningen infördes och att innehållet på lektionerna fokuseras på bollsporter 

medan dans och rörelse till musik har blivit mindre vanligt (Jällhage 2004, Dagens Nyheter). 

Även Svenska Dagbladet publicerade 2004 en artikel kring ämnet. Där beskrivs att det är 

pojkarna som har makten i idrottshallen. Det är pojkarna och de manliga lärarnas intressen 

som bestämmer innehållet på lektionerna medan de kvinnliga intressena får minimerat 

utrymme. (Persson 2004, Svenska Dagbladet) 

2.3 Skolans styrdokument 

I skollagen (2010:800) står det att i varje skolform ska utbildningen vara likvärdig oavsett vart 

i landet den anordnas. Enligt läroplanen innebär det inte att den ska vara lika överallt utan att 

skolan ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar, kunskapsnivå och behov. Skolan ska 

underlätta elevernas utveckling och eleverna ska uppmuntras till ett livslångt lärande och 

utveckla sina intressen. Skolans mål är att eleverna kan utöva inflytande över sin utbildning 

och ta ansvar för sina studier. Det är rektorn och lärarnas ansvar att ge eleverna tillfälle till 

detta och lärarna ska även ge eleverna ett reellt inflytande på arbetssätt och arbetsformer. 

(Skolverket 2011, s. 5-12) 

I ämnesplanen för idrott och hälsa, Lgy11, står att undervisningen ska utgöras av fysiska 

aktiviteter som är utformade så att alla elever kan delta och utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Undervisningen ska även bidra till att eleven utvecklar förmåga att anpassa 

fysiska aktiviteter efter sina behov, syften och mål. (Skolverket 2011, s. 83) 
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2.4 Elevers upplevelser av idrottsundervisningen 

Den nationella utvärderingen av grundskolan som Skolverket genomförde 2003 visar att 85% 

av eleverna i undersökningen är ganska eller mycket intresserade av ämnet idrott och hälsa. 

Däremot skiljer sig detta mellan pojkar och flickor där pojkarna i större utsträckning menar att 

de är mycket intresserade av ämnet. (Eriksson et al 2005, s. 120) I en studie utförd av 

Redelius tillfrågades 677 stycken elever från grundskolans senare år om hur de upplever 

idrottsundervisningen. Resultatet visar att 39,3% av eleverna har en positiv inställning till 

undervisningen, 41,9% en neutral inställning och 16,1% en negativ inställning till 

undervisningen. De elever som är positivt inställda anser att ämnet ger ett avbrott från det 

vanliga skolarbetet, att det är skönt att röra på sig och att de känner sig duktiga i ämnet. De 

elever som är negativa till ämnet uppger ett specifikt moment som tråkigt eller så anser de att 

de själva inte är duktiga på de aktiviteter som ska göras. (Redelius 2004, s. 165) Skolverkets 

utvärdering av ämnet visar även att ca 7% av eleverna aldrig eller nästan aldrig deltar i 

idrottsundervisningen och bland de deltagande eleverna var det nästan tre gånger vanligare 

bland flickor än pojkar att man var med men inte rörde på sig. Eleverna redovisar att de trivs 

med undervisningen och att stämningen på lektionerna är positiv. Nära hälften av eleverna 

anser att stämningen på lektionerna är positiv varje lektion medan enbart 2% anser att det 

aldrig är positiv stämning på lektionerna. (Eriksson et al 2005, s. 122f) 

3. Tidigare forskning 

När det gäller tidigare forskning kring intresseindelad undervisning i idrott och hälsa finns det 

inte så mycket skrivet utan det har forskats kring andra former av grupperingar och 

uppdelningar av elever. Nedan presenteras tidigare forskning kring tre former av 

grupperingar. Dessa tre former är gruppering efter val i skolan, sam- och särundervisning i 

idrotten samt nivågruppering i skolans olika ämnen. 

3.1 Forskning om gruppering efter val inom skolan 

Forskning om elevernas val av program till gymnasiet visar att det val eleverna gör har flera 

bakomliggande faktorer. Dels beror valet på kommunens utbud av program, arbetsmarknaden, 

elevernas sociala bakgrund, kön m.m. men även skolans rykte och kompisar är faktorer som 

påverkar elevens programval till gymnasiet. (Wallby, Carlsson & Nyström 2001, s. 43) 
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Wallby et al menar att grupperingar efter ämnesval och intressen är något som förekommer på 

skolorna. Grupperingen sker då mellan olika klasser. Syftet är att få en homogen grupp utifrån 

motivation och ambition i ämnet. Från skolans sida är ytterligare ett syfte med grupperingar 

mellan klasser att eleverna lär känna varandra och inte enbart de elever som går i samma 

klass. (Wallby et al 2001, s. 49) 

3.2 Sam- och särundervisning 

Wallby et al menar att en form av gruppering som är på väg att komma tillbaka i skolan är 

särundervisning, alltså där pojkar och flickor undervisas i olika grupper. Detta sker främst i 

enstaka ämnen, exempelvis slöjd, idrott och hälsa, NO och matematik. Om denna form av 

gruppering sker medvetet är syftet ofta att ge flickorna mer plats och kunna ta för sig mer på 

lektionerna. Även pojkgrupperna blir lugnare om flickorna inte är med på lektionerna då de 

slipper bevaka sin position gentemot flickorna. En nackdel med denna form av gruppering blir 

att skillnaderna mellan pojkar och flickor snarare förstärks än att de blir mindre. (Wallby et al 

2001, s. 51) 

I uppföljningsstudier i idrott och hälsa av samundervisningens effekter under 80 - 90-talen 

visade det sig att flickornas ämnesinnehåll försvunnit och att deras betyg i ämnet hade 

försämrats. (Lundvall 2004, s. 21f) Meckbachs studie visar att det är flera lärare som 

använder sig av särundervisning och anser att det finns många fördelar med det, framförallt 

handlar det som att lyfta fram flickorna och ge dem mera utrymme på lektionen. Lärarna i 

studien menar att det ideala vore om man kunde använda sig av både och, alltså att man kan 

variera undervisningsform ibland, främst för att man anser att flickor missgynnas av 

samundervisning. En av lärarna i studien skulle vilja ha större flexibilitet där flera klasser 

ligger parallellt för att variera undervisningsform på lektionerna och där eleverna får flera 

valmöjligheter. Läraren ser en svaghet i särundervisning då hon menar att en del flickor inte 

tar för sig lika mycket med enbart flickor på lektionen i förhållande till när det är blandat 

flickor och pojkar då dessa flickor tar för sig mer. Därför anser denna lärare att större 

valmöjligheter skulle vara det bästa för flertalet elever. (Meckbach 2004, s. 93ff) 

3.3 Nivågruppering 

Skolans pedagogiska utmaning diskuteras ofta där alla elever är olika och har olika 

förutsättningar men där eleverna har rätt till en likvärdig utbildning där de utvecklas utifrån 
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sin egen förmåga. I dessa diskussioner kommer ofta nivågruppering av eleverna upp vilket 

många ser som en självklar och oproblematisk metod medan andra ser stora risker med att 

gruppera eleverna efter nivå. (Wallby et al 2001, s. 11f) Anledningen till att elever 

nivågrupperas är att man vill skapa en förhållandevis homogen grupp utifrån prestationer och 

förkunskaper. Det blir då lättare att se till elevernas enskilda behov, man ger eleverna mer 

stöd, repetition eller fler utmaningar beroende på vilken nivå eleven befinner sig. (Wallby et 

al 2001, s. 48) 

Wallby et al menar att de positiva effekterna man vill ha av nivågruppering är att elevernas 

prestation ökar och att de lär sig mer vid nivågruppering än utan grupperingen. Forskning 

visar att nivågruppering av elever i yngre åldrar kunskapsmässigt kan ge positiva effekter 

medan man i äldre åldrar ser en liten eller ingen positiv effekt av elevernas prestationer. 

(Wallby 2001, s.86ff) En annan form av nivågruppering är när eleven själv får välja nivå på 

undervisningen, vilket blir en kombination av nivågruppering och gruppering efter val. Byra 

menar att inkluderande pedagogik där eleven själv får välja nivå på undervisningen 

underlättar för alla elever att uppnå de satta målen oavsett kön, etnisk bakgrund och fysisk 

förmåga (Byra 2006, s. 458). Forskning gjord på femteklassare i USA där tre olika lärstilar 

undersöktes, varav en av dessa stilar utgick från att eleven själv fick välja nivå på uppgifterna, 

visar att elever med genomsnittliga kunskaper har den främsta förbättringen med denna form 

av undervisning. Många av de låg- respektive högpresterande eleverna väljer svårighetsnivå 

på övningarna som antingen är för svåra eller för lätta för att det ska ge den förbättring som är 

meningen. (Goldberger, Chamberlain, Gerney & Byers 1982) Annan forskning gjord i 

England med syftet att se hur elevernas motivation påverkades utifrån två olika lärstilar. Den 

lärstil där eleverna själva fick välja nivå på övningar inom friidrott visar att flickors 

motivation till uppgifterna ökar och de känner mindre olust då de har mer kontroll över vad de 

gör. (Goudas, Biddle, Fox & Underwood 1995) 

4. Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som valts att användas i denna uppsats är barns perspektiv. Man 

skiljer på barnperspektiv och barns perspektiv då dessa har olika utgångspunkter. När man 

pratar om barnperspektiv menas vad vuxna anser vara det bästa för barnet, alltså vad 

konsekvenserna för ett barn blir och då behövs inte barnets egna tankar kring ämnet. Med 

barns perspektiv däremot är det nödvändigt att höra barnets egen utsaga då det är barnets egen 
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upplevelse om ett ämne som menas. (Halldén 2003) Barns perspektiv är enligt Johansson 

något som visas för barnet och är inte en fråga om att som pedagog leva sig in i barnets 

situation eller känns som barnet utan snarare att förstå barnets situation utifrån barnets 

upplevelser (Johansson 2003). Qvarsell lyfter fram problematiken kring att det på senare tid 

blivit viktigare med diskussioner om barns rätt och att utgå från barnets behov då det i dessa 

diskussioner ofta är det generella barnet som fokuserats på vilket i praktiken kan vara 

motsatsen till det enskilda barnets behov (Qvarsell 2003). 

Qvarsell menar att det i skolan är viktigt att se eleven men att höra eleven är ännu inte är lika 

uttalat (Qvarsell 2003). Skolverket skriver i ett pressmeddelande att det är viktigt att hitta 

metoder för att ge elever en röst där de själva får beskriva hur de upplever skolan (Skolverket 

1999-04-15). Pramling Samuelsson och Sheridan menar även att delaktighet i pedagogisk 

verksamhet och barns perspektiv är beroende av varandra. För att en vuxen ska kunna göra 

barnet delaktig i verksamheten krävs att denne kan utgå från barns perspektiv. För att barnet 

aktivt ska kunna påverka sin situation krävs att barnet är delaktig och att dennes agerande tas 

på allvar. Det är först när barnet upplever att dennes intressen blir sedda och tas tillvara på ett 

respektfullt sätt som barnet har inflytande och är delaktig i den pedagogiska verksamheten. 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2003) 

5. Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever på gymnasiet upplever undervisningen 

i idrott och hälsa där de själva valt ett intresseområde som undervisningen utgår ifrån.  

5.1 Frågeställningar 

- Vad anser eleverna om intresseindelad undervisning och skiljer sig detta åt mellan pojkar 

och flickor? 

- Vad ser eleverna för fördelar och nackdelar med intresseindelad undervisning? 

- Finns det något samband mellan vilken intressegrupp och vilket gymnasieprogram 

eleverna valt? 

6. Metod 

I denna undersökning har en kvantitativ metod använts. Nedan presenteras varför denna 

metod använts samt hur undersökningen genomförts och vilka överväganden som gjorts. 
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6.1 Val av metod 

För att genomföra undersökningen har en kvantitativ forskningsmetod i form av enkätfrågor 

använts. Karakteristiskt för enkäter är att respondenten själv noterar svaren på forskarens 

frågor på ett eller annat sätt (Trost 2001, s.9). En kvantitativ metod är lämplig när man vill ha 

en generell bild av hur ett problem ser ut (Eliasson 2006, s. 21). Den genomförs då man vill ta 

reda på hur vanligt, hur många eller hur ofta ett fenomen inträffar medan en kvalitativ studie 

görs då man vill hitta eller förstå ett mönster (Trost 2001, s. 16f, 22). Forskaren försöker i en 

kvalitativ studie se fenomenet utifrån respondenternas perspektiv och försöker skapa en mer 

fullständig uppfattning om fenomenet (Holme & Solvang 1997, s. 92). En kvantitativ studie 

använder ord som längre, fler eller mer medan en kvalitativ studie försöker undvika den 

sortens jämförelser. (Trost 2001 s. 16f, 22) Anledningen till valet av en kvantitativ 

forskningsmetod är för att få en generell och övergripande bild av hur eleverna på skolan 

upplever undervisningen i idrott och hälsa. Enligt Trost finns det inga enbart kvantitativa 

studier inom beteende- och samhällsvetenskap utan de är en blandning av kvantitativ och 

kvalitativ karaktär. En kvantitativ studie innehåller alltså inte enbart kvantitativa element utan 

det finns även kvalitativa inslag. (Trost 2001, s.16, 19) Detta kan ses i denna undersökning 

genom vilka för- och nackdelar eleverna ser med undervisningsformen. Där är inte syftet att 

enbart ta reda på hur vanlig en fördel eller en nackdel är utan att ta få en uppfattning av 

elevernas upplevelser. 

Trost menar att man skiljer på två typer av enkäter, postenkäter och gruppenkäter. Postenkäter 

skickas ut till respondenterna via post, e-post eller så ligger enkäten på internet i elektronisk 

form, som respondenten sedan skickar tillbaka med de ifyllda svaren. Gruppenkäter 

förekommer ofta i skolor där ett större antal respondenter är samlade och där forskaren är 

närvarande. Denne kan då svara på respondenternas frågor och motivera dem att svara 

tillfredställande på frågorna. (Trost 2001, s. 9f.) Enkätundersökningar brukar enligt Eliasson 

få färre svar än en intervjustudie då kontakten med respondenterna oftast inte existerar, bland 

annat i postenkäter. Genom att om möjligt besöka gruppen av respondenter och få kontakt 

med dessa ökar ofta chansen att få in fler svar. (Eliasson 2006, s. 29) I denna studie har 

gruppenkäter använts just för att undersökningen genomförs på en skola där flera 

respondenter är samlade samtidigt men även därför att skolan då kan besökas och materialet 

inhämtas vilket blir tidsbesparande och att eventuella frågetecken kring enkäten kan besvaras. 

Eliasson menar att en svaghet som en kvantitativ metod har är att det är svårare att få en 



10 

 

djupare förståelse för fenomenet då forskaren inte har möjlighet att ställa följdfrågor, till 

skillnad från exempelvis en kvalitativ intervjustudie. Därför är förberedelserna i en kvantitativ 

studie viktiga genom att utforma ett tydligt och strukturerat enkätunderlag samt att det är väl 

genomarbetat innan den lämnas ut till respondenterna. (Eliasson 2006, s. 30) 

6.2 Urval och avgränsningar  

Vid ett urval av populationen skiljer man på slumpmässiga urval och icke-slumpmässiga urval 

(Trost 2001, s.29). Med slumpmässigt urval menas att varje individ i populationen har lika 

stor chans att bli tillfrågad att ingå i undersökningen och att de individer som väljs är 

slumpmässigt valda ur hela populationen. Vid icke-slumpmässiga urval vet man ingenting om 

vilken sannolikhet varje individ har att komma med i urvalet. (Eliasson 2006, s. 47, 50) Den 

skola som undersökningen är utförd på, är icke slumpmässigt vald då det är den skolan som 

den verksamhetsförlagda utbildningen sker på och därför en skola som var lätt att få tillgång 

till. Detta menar Trost är ett bekvämlighetsval, alltså när man gör ett val utifrån vad man lätt 

har tillgång till (Trost 2001, s. 30). 

I undersökningen ingår elever i årskurs 2 på gymnasiet som har intressegrupper som 

undervisningsform i idrott och hälsa 1. Anledningen till detta val var att eleverna skulle ha 

haft denna form av undervisning ett tag och inte elever i årskurs 1 som är inne på sin första 

termin på gymnasiet och därför troligtvis inte har lika stor erfarenhet av denna form av 

undervisning. Urvalet är även avgränsat till att inte innefatta elever från årskurs 3 eftersom 

dessa dels redan avslutat kursen idrott och hälsa men även för att de läste idrott och hälsa A 

och inte idrott och hälsa 1, vilket medför att de två årskurserna har olika kurs-/ämnesplaner. 

Vid icke-slumpmässiga urval kan ingen urvalsram göras av populationen då respondenterna 

inte kan sägas representera en större population. Därför går det heller inte att säga något om 

hur representativt resultatet är, exempelvis för alla Sveriges årskurs 2 på gymnasiet. (Eliasson 

2006, s. 50) 

I årskurs 2 på skolan är alla elever som har denna form av undervisning tillfrågade att delta i 

undersökningen. Totalt blev då sex klasser tillfrågade att delta från fem olika program på 

skolan, vilka är ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, 

samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Av totalt 157 stycken elever som gick 

i de sex klasserna inkom 114 stycken enkäter. Det var totalt 56 stycken pojkar och 58 stycken 

flickor som svarade på enkäten. Trost menar att tid är en faktor som påverkar urvalets storlek 
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(Trost 2001, s. 36) Detta var även fallet i denna undersökning då tiden var för knapp för att 

exempelvis återkomma till skolan och låta de elever som inte var närvarande på lektionen då 

undersökningen genomfördes att delta i undersökningen. 

6.3 Genomförande 

I undersökningens början togs kontakt med den valda skolan. Kontakt togs då med en 

idrottslärare på skolan för att diskutera syftet med undersökningen samt få lite bakgrund kring 

varför de har valt att övergå till denna form av undervisning. Här erhölls då även tips kring 

intressanta frågor att ställa till eleverna. Därefter kontaktades rektorn på skolan för att 

informera denne om undersökningen och få ett godkännande att undersökningen kunde 

genomföras på skolans elever. 

När enkätunderlaget utformades lades fokus på att resultatet skulle bli en strukturerad och 

lättförståelig enkät så att risken för missförstånd skulle minska. Enkäten är även utformad till 

att innehålla mestadels slutna frågor, 24 stycken, men enkäten innehåller även 5 stycken 

öppna frågor. Eliasson menar att fördelen med slutna frågor är att man kan försäkra sig om att 

de svaren som kommer in blir användbara i undersökningen och att många respondenter anser 

att det är lättare att svara på frågor med givna svarsalternativ än att de själva måste formulera 

egna svar. Öppna frågor ger däremot respondenten möjlighet att komma till tals och det ger en 

möjlighet att täcka in så många svar som möjligt. (Eliasson 2006, s. 37) Eftersom möjligheten 

finns att man vid slutna frågor missar svarsalternativ som respondenten tycker besvarar frågan 

bättre än de alternativ som finns valdes det att ha ett öppet alternativ vid dessa frågor så att 

eleverna själva kunde fylla i om de ansåg att de alternativ som fanns inte passade. Frågorna i 

enkäten inriktades till stor del på sakfrågor samt attityd- och åsiktsfrågor. Sakfrågor är frågor 

som behandlar faktiska förhållanden, i detta fall exempelvis kön, program, intressegrupp etc. 

medan attityd- och åsiktsfrågor handlar om tycke och smak samt attityder. (Trost 2001, s. 63, 

67) De slutna svarsalternativen innehåller till stor del nominalvariabler och ordinalvariabler. 

Nominalvariabler är variabler som inte går att rangordna utan kodningen hjälper enbart till att 

skilja svaren åt medan ordinalvariabler går att rangordna men de säger ingenting om avståndet 

mellan svaren. (Eliasson 2006, s. 38) 

Skolan har besökts vid två tillfällen för att inhämta datainsamlingen. Anledningen till varför 

skolan besöktes två gånger var att alla de deltagande klasserna inte hade undervisning i idrott 
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och hälsa på samma dag. Undersökningen tog ungefär 10 minuter per tillfälle att genomföra 

vilket rektorn på skolan var informerad om. 

6.3.1 Pilotstudie 

Efter att ha utarbetat enkätunderlaget genomfördes en pilotstudie på ett fåtal elever på skolan 

som sedan inte skulle delta i undersökningen. Patel och Davidson menar att man vid både 

enkätstudier och intervjustudier bör göra en pilotstudie på en representativ grupp. Detta för att 

se så att frågorna man ställer ger den information man vill ha svar på och att respondenterna 

förstår frågorna. Forskaren kan då justera underlaget så att det fungerar så bra som möjligt vid 

undersökningstillfället. (Patel & Davidson 2011, s. 86) Deltagarna i pilotstudien kan även 

komma med synpunkter på enkätunderlagets utformning och omfattning, antingen direkt på 

formuläret eller genom att ange sina synpunkter separat (Eliasson 2006, s. 43). Deltagarna i 

pilotstudien tillfrågades om de hade några synpunkter på enkäten i stort men även om vad 

eleverna ansåg mer specifikt om sådant som funderades kring vid utformningen av 

underlaget. Eleverna som deltog i pilotstudien ansåg att de förstod frågorna och att underlaget 

var bra formulerat och strukturerat. 

6.3.2 Bortfallsanalys 

I de sex klasser som blev tillfrågade att delta i undersökningen går totalt 157 stycken elever. 

Av de enkäter som delades ut svarade totalt 114 stycken elever på enkäten. Det var då 43 

stycken elever som inte svarade på enkäten vilket ger ett externt bortfall på 27%. Trost menar 

att man får räkna med en svarsfrekvens på mellan 50-75% på en enkätundersökning (Trost 

2001, s. 118). Anledningen till det externa bortfallet på enkätundersökningen var att de icke 

svarande eleverna inte var närvarande på den lektion då datainsamlingen genomfördes. På 

frågorna med stängda svarsalternativ fanns det som mest ett internt bortfall på 1,7 %. 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Den information som samlades in genom enkäterna bearbetades först manuellt där svaren 

fördes in i ett dokument i Microsoft Office Excel 2007. I dokumentet benämndes då varje 

enkät med en ”kod” som även skrevs på den aktuella enkäten för att vid behov kunna gå 

tillbaka och titta på enkäten ytterligare och då med säkerhet veta att det är rätt enkät som 

studeras. Därefter sammanställdes dessa i ett separat dokument som sedan användes för att 

analyseras. Som analysmetod har i denna undersökning valts att använda deskriptiv statistik. I 
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undersökningen har datorprogram som Excel och IBM SPSS Statistics 20.0 använts som 

hjälpmedel för att analysera den data som inkommit men även manuella beräkningar har 

gjorts. SPSS har använts för att se om det fanns några samband mellan olika variabler samt att 

ta fram centralmått. Eliasson menar att till varje variabel kan ett centralmått anges, vilket visar 

var variabelns tyngdpunkt ligger. Frågor med nominalvariabler analyseras med fördel med 

typvärde som centralmått och frågor med ordinalvariabler analyseras med median som 

centralmått, men här kan även typvärde användas. (Eliasson 2006, s. 68). För att hitta 

samband mellan olika variabler har χ2-test (Chi-två-test) använts. I χ2-test mäts skillnaden 

mellan en idealfördelning och den faktiska fördelningen. Ju större skillnaden blir desto större 

sannolikhet att det finns ett samband mellan variablerna. Något som kan påverka testet är om 

en cell i tabellen för idealfördelningen har ett värde under 5. Om en tabell innehåller många 

celler, alltså många olika svarsalternativ per variabel, ökar risken för att en cell i 

idealfördelningen får ett lågt värde. Detta kan förebyggas genom ett stort urval. Om ett χ2-test 

visar att mer än 20% av cellerna i idealfördelningen visar ett värde under 5 bör då detta 

noteras och trovärdigheten för ett signifikant samband sjunker. (Eliasson 2006 s. 94ff, 117) 

För att sedan ta reda på var skillnaderna mellan grupperna fanns gjordes ett post hoc-test i 

SPSS. 

De resultat som framkom har redovisats bland annat i form av tabeller och diagram för att 

läsaren ska få en tylig bild av resultatet av undersökningen. 

6.5 Tillförlitlighetsfrågor 

För att en undersökning ska vara tillförlitlig bör den ha en hög grad av reliabilitet och 

validitet. Med reliabilitet menas att undersökningen är pålitlig, det vill säga att resultatet inte 

blir slumpmässigt utan att den vid flera upprepade tillfällen skulle ge liknande resultat 

(Eliasson 2006, s. 14). Beroende på hur mätningarna utförs och hur noggrann bearbetningen 

av informationen är bestäms reliabiliteten (Holme & Solvang 1997, s. 163). Genom att 

förbereda undersökningen väl och göra klara och tydliga instruktioner till respondenterna och 

även att frågorna är tydliga och lätta att förstå för respondenten ökar reliabiliteten. Vid 

kvantitativa undersökningar bör forskaren även försäkra sig om att inmatningen av data är 

korrekt för att öka reliabiliteten. (Eliasson 2006, s. 15f) I utformandet av enkäten försöktes 

frågorna göras enkla att förstå och använda ord som eleverna känner till väl samt försöktes en 

tydlig struktur på enkäten göras för att öka reliabiliteten i undersökningen. Då eleverna innan 

de fyllde i enkäten informerades om deras deltagande och hur undersökningen skulle gå till 



14 

 

för att minska risken för missförstånd och att forskaren även var närvarande vid 

undersökningstillfället så att eleverna vid eventuella oklarheter kunde fråga kan reliabiliteten 

anses vara hög då enkäterna samlades in. Den information som kom in från eleverna matades 

in med stor noggrannhet så att svaren på enkäten blev rätt inmatade, dessutom kodades alla 

enkäterna för att vid eventuella oklarheter kunna gå tillbaka till enkäten och justera om något 

blivit fel. 

För att undersökningen ska ha en hög validitet är det viktigt att den verkligen mäter det den 

ska mäta, alltså om den mäter det som är undersökningens syfte. Eliasson menar även att för 

att en undersökning ska ha hög validitet krävs även att reliabiliteten är hög. (Eliasson 2006, s. 

16) Då syftet i undersökningen var att ta reda på hur eleverna upplever intressegrupper inom 

idrottsundervisningen på skolan och att frågeställningarna i undersökningen besvarades i och 

med enkätens utformande så anses även validiteten i undersökningen vara hög. Då en 

pilotstudie utfördes i arbetet med utformandet av enkätunderlaget för att se så att frågorna dels 

var lättförståeliga och dels att de gav svar på frågeställningarna ökar reliabiliteten och 

validiteten. 

6.6 Etiska aspekter  

Innan undersökningen genomfördes på eleverna kontaktades rektorn på skolan för att 

informera denne om undersökningen. Enligt de forskningsetiska principerna inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bör föräldrar till de deltagande eleverna ge sitt 

samtycke till undersökningen om eleverna är under 15 år och om undersökningen är etiskt 

känslig för respondenterna (Vetenskapsrådet, s. 9). Då eleverna i undersökningen är över 15 

år var detta alltså inte ett krav men då alla elever inte med säkerhet hade fyllt 18 år vid 

undersökningstillfället valdes att informera elever och föräldrar om undersökningen via 

skolans hemsida. Där beskrevs bland annat vad syftet med undersökningen var, vad 

datainsamlingen ska användas till, att den var helt frivillig att delta i och att eleverna skulle 

vara anonyma. 

De forskningsetiska principerna innefattas av fyra huvudkrav. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med informationskravet menas 

att forskaren ska informera respondenterna om syftet med undersökningen och om deras 

medverkan samt att det är frivilligt att delta i studien. Respondenterna i studien ska ge sitt 

samtycke att delta i undersökningen och även föräldrarnas samtycke kan vara nödvändigt, 



15 

 

enligt samtyckeskravet. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att 

respondenterna i studien ska vara anonyma och därmed inte gå att identifiera. Vid studier där 

personuppgifter lagras ska även dessa vara fullkomligt omöjligt för utomstående att komma 

åt. Nyttjandekravet innebär att den information respondenten lämnar enbart får användas till 

det syfte som forskaren informerat om. (Vetenskapsrådet, s. 7-14) Dessa fyra krav 

informerades både elever och föräldrar om genom det informationsbrev som lades ut på 

skolans hemsida. Eleverna informerades även innan de fyllde i enkäten om dessa principer för 

att säkerställa att alla elever som sedan valde att svara på enkäten fått information om 

undersökningen och vad den innebar för dem. Eleverna som svarade på enkäterna var helt 

anonyma vilket betonades i informationen till eleverna då det är viktigt att eleverna ska känna 

sig trygga med att den information de lämnar inte kommer ut. I denna undersökning var de 

fyra huvudkraven naturliga att informera eleverna om, dels för att kraven känns självklara att 

eleverna ska få ta del av men även för att eleverna har rätt att få reda på vad deras deltagande 

innebär och vad som förväntas av dem. 

7. Resultat 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur elever på gymnasiet upplever intresseindelad 

undervisning i idrott och hälsa 1. Nedan presenteras relevanta resultat eleverna uppgav i 

enkätundersökningen. 

7.1 Elevernas deltagande 

Eleverna svar på hur ofta de deltog i undervisningen i idrott och hälsa samt anledningarna till 

varför de inte deltog, både på högstadiet och på gymnasiet, redovisas i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Elevernas deltagande på idrottslektionerna. Svaren i antal elever. 
Fråga Pojkar Flickor Totalt
Hur ofta var du med på idrottsundervisningen på högstadiet?    

Varje gång 42 33 75 
Nästan varje gång 14 19 33 

Någon gång  5 5 
Ingen gång  1 1 

De lektioner du inte var med, vad var anledningen till detta?    
Sjukdom 44 43 87 

Glömt kläder 16 13 19 
Tråkigt med idrott 1 4 5 

Skadad 2 3 5 
Promenerade  1 1 

Hur ofta är du med på idrottsundervissningen på gymnasiet?    
Varje gång 32 27 59 

Nästan varje gång 23 25 48 
Någon gång 1 6 7 
Ingen gång    

De lektioner du inte är med på, vad är anledningen till detta?    
Sjukdom 43 42 45 

Glömt kläder 14 22 36 
Tråkigt med idrott 0 1 1 

Skadad 3 3 6 
Inte orkat 0 1 1 

Försovit mig 1 0 1 
Osäkerhet 0 1 1 

Landslagsträning 1 0 1 
 

Det var 94,7% av eleverna som svarat att de nästan varje gång eller varje gång var med på 

undervisningen på högstadiet och samma siffra för gymnasiet var 93,9%. På högstadiet var 

det 5,3% och på gymnasiet 6,1% av eleverna som svarat att de ingen gång eller någon gång 

deltog på lektionerna i idrott och hälsa. På frågan om de hade intresseindelad undervisning 

även på högstadiet svarade 90,4% att de inte hade haft detta medan 9,6% svarade att de hade 

haft det. De vanligaste områdena som eleverna som svarat att de hade intresseindelad 

undervisning på högstadiet hade fått välja mellan var dans, boll, fys. 

7.2 Samband mellan intressegrupp och gymnasieprogram 

Antalet elever som svarade på enkäten i de olika gymnasieprogrammen redovisas i tabell 2 

nedan. 
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Tabell 2. Antalet elever i de olika gymnasieprogrammen. Svaret i antal elever. 
 Pojkar Flickor Totalt 

Ekonomiprogrammet 13 16 29 

Estetiska programmet 2 6 8 

Naturprogrammet 11 14 25 

Samhällsvetenskapliga programmet 10 22 32 

Teknikprogrammet 20 0 20 

Summa 56 58 114 

 

Av de fyra intresseområden som eleverna kunde välja mellan var det ingen av eleverna som 

valde friluftsliv som intresseområde utan alla elever hade antingen valt boll-, fys- eller 

musikinriktning. Nedan redovisas hur eleverna valt intresseområden inför kursen idrott och 

hälsa 1. Se diagram 1. 

Diagram 1. Elevernas val av intressegrupper. Svaren i procent. 

 

I diagram 2 visas hur eleverna valt intresseområde utifrån vilket gymnasieprogram de valt. 

Diagram 2. Andelen elever i varje program som valt de olika intresseområdena. Svaren i procent. 
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Det χ2-test som gjordes i SPSS för att se om det fanns ett statistiskt signifikant samband 

mellan vilket gymnasieprogram och vilket intresseområde eleverna valt visade att det enligt 

dataprogrammet fanns ett starkt signifikant samband mellan de olika variablerna (p<0,001). 

De variabler som i förhållande till varandra studerats var de gymnasieprogram som eleverna 

gick i och de olika intresseområdena. Testet visade även att 26,7% av cellerna i den tänka 

idealfördelningen hade ett lågt förväntat värde, vilket var lägre än 5. Resultatet av post hoc-

testet visade att skillnaderna mellan programmen fanns mellan ekonomiprogrammet och det 

estetiska programmet, ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet samt teknikprogrammet 

och samhällsprogrammet vilka alla var statistiskt säkerställda. Man kunde även se skillnad 

mellan det estetiska programmet och teknikprogrammet men som inte var statistiskt 

säkerställt. 

7.3 Elevernas upplevelse av undervisningsformen 

Av de 114 stycken elever som svarade på enkäten svarade 23 stycken elever att de upplever 

idrottslektionerna som mycket roliga medan bara en elev upplever de som mycket tråkiga. Det 

var 69,3% av eleverna som upplevde lektionerna som mycket roliga eller roliga, 21,9% 

svarade ganska roliga samt 8,8% som svarade mycket tråkiga eller tråkiga. Medianen och 

även typvärdet för frågan var att eleverna upplever lektionerna som roliga, vilket 49,1% av 

eleverna svarade. Flertalet av de elever som svarade på enkäten var nöjda med det intresseval 

de gjort, 104 stycken elever svarade att de var nöjda med sitt val medan 10 stycken svarade att 

de var missnöjda. Den anledning flera elever gav till varför de hade valt den inriktning de 

gjort var att den verkade roligast, nämligen 89 stycken elever av 114 stycken, 78,1%. 9 

stycken elever svarade att de valde inriktningen för att få högre betyg medan 8 stycken elever 

svarade att de valt inriktningen för att kompisen valde detta. En av eleverna svarade att denne 

egentligen hade valt en annan inriktning som inte blev av. I tabell 2 redovisas delar av 

enkätunderlagets frågor som handlar om hur eleverna upplever undervisningsformen och vad 

eleverna svarade på dessa frågor. 
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Tabell 3. Elevernas tankar om intresseindelad undervisning. Svaren i procent. 
Fråga  Ja Nej 
Är du nöjd med ditt intresseval?  91,2  8,8
Uppfyller undervisningen med intresseval det du förväntat dig? 82,5  14,9
Tycker du att undervisningsinnehållet är lärorikt? 80,7  21,1
Kunde ni elever vara med och påverka vilka intresseområden man kunde 
välja? 

44,7  54,4

Skulle du vilja att man fick välja ett nytt intresseområde efter ett läsår? 49,1  50
Skulle du hellre vilja ha idrottsundervisning med enbart din klass? 27,2  73,7
 

Typvärdet för varför eleverna var nöjda med sitt svar var att det var roliga lektioner och 

typvärdet för varför eleverna inte var nöjda med sitt val var att det var tråkiga lektioner. 

De elever som inte ansåg att undervisningen i idrott och hälsa var lärorik fick frågan om vad 

de anser att den ska innehålla mer av. Typvärdet på den frågan var att eleverna tyckte att den 

skulle innehålla mer boll. 

60 stycken elever av 113 stycken som svarat på frågan om eleverna kunde vara med och 

påverka vilka intresseområden de fick välja mellan svarade att de inte fick vara med och 

påverka medan 49 stycken elever svarade att de kunde påverka områden. 4 stycken elever 

svarade att de inte kom ihåg eller att de inte visste. 81,4% av eleverna ansåg att de någon gång 

hade möjlighet att påverka innehållet på idrottslektionerna. Även typvärdet för frågan var att 

de kunde påverka innehållet någon gång. 7% av eleverna ansåg att de aldrig kunde påverka 

innehållet, 9,7%  av eleverna ansåg att de nästan varje gång kunde påverka innehållet och 

1,8% ansåg att det kunde påverka innehållet på idrottslektionerna varje gång. 

Typvärdet på frågan om eleverna trodde att deras betyg skulle ändras i och med intressevalet 

var ja, till det högre. Det var 54 stycken elever som trodde att de skulle få högre betyg i och 

med intressevalet, 13 stycken trodde att deras betyg skulle bli sämre medan 46 stycken elever 

svarade nej, det blir nog liknande som på högstadiet, en elev hade inte svarat på frågan. 

Flertalet elever, 84 stycken, vill ha kvar intresseinriktningarna medan 30 stycken hellre skulle 

vilja ha klassundervisning på idrottslektionerna. Den vanligaste förklaringen till varför 

eleverna hellre ville ha lektioner med klassen var att de trivs bättre i klassen. På frågan om 

eleverna skulle vilja att man fick välja ett nytt intresseområde efter ett läsår svarade 32,4% att 

de skulle vilja välja ett nytt område medan 67,5% svarade att de inte ville det. Typvärdet för 

varför eleverna skulle vilja välja ett nytt område var för att det är roligt med ombyte men även 

att de var intresserade av flera områden var en vanlig anledning. 
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7.3.1 Skillnader mellan könen 

Nedan kommer de för undersökningen mest relevanta skillnaderna mellan pojkar och flickor 

att presenteras. 

Nedan i diagram 3 och diagram 4 visas hur de båda könen valt intresseområde. 

Diagram 3. Pojkarnas val av intresseområde. Svaren i procent. 

 

Diagram 4. Flickornas val av intresseområde. Svaren i procent. 

 

Som visas av diagrammen ovan så var det ingen av de pojkar som svarat på enkäten som 

valde musik som intresseval och ingen av varken pojkarna eller flickorna som valde 

friluftsliv. I bollgruppen var elever från alla gymnasieprogram representerade och det var 

både pojkar och flickor i gruppen. Av de pojkar som valt boll var det 25 stycken som 

idrottade på fritiden varav 17 stycken utövade en bollsport. Av flickorna som valt boll 

idrottade 13 stycken på fritiden varav 10 stycken utövade en bollsport. I fysgruppen var 

endast ekonomiprogrammet representerat bland flickorna medan alla program utom det 

estetiska programmet var representerade bland pojkarna. Av flickorna som valt fysgruppen 

red fyra stycken och en gick på cheerleading. Av pojkarna i fysgruppen var det 6 av 16 

stycken som utövade kampsport eller gick på gym. I musikgruppen var alla program utom 

teknikprogrammet representerade bland flickorna. Av dessa flickor var det 30 stycken som 
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idrottade på fritiden varav två stycken dansade. För både pojkar och flickor var typvärdet att 

inriktningen verkade roligast på frågan varför eleverna valt den inriktning de gjort. 

Det var 98,2% av pojkarna som var nöjd med sitt val av intresseinriktning medan samma 

siffra för flickorna var 84,5%. Typvärdet för varför eleverna var nöjda med valet var för 

flickorna att de trivs i gruppen medan typvärdet för pojkarna var roliga lektioner. Typvärdet 

för eleverna som inte var nöjda med sitt val var för flickorna tråkiga lektioner medan 

typvärdet för pojkarna var mindre bra lärare. 

I diagram 5 nedan visas hur eleverna utifrån kön upplever idrottslektionerna.  

Diagram 5. Hur upplever du idrottslektionerna? Svaren i procent. 

 

När det gäller om eleverna tycker att undervisningen uppfyller deras förväntningar var det 

större skillnad mellan könen. 72,4% av flickorna och 92,9% av pojkarna ansåg att 

undervisningen uppfyllde deras förväntningar. Däremot var det 25,9% av flickorna och enbart 

3,6% av pojkarna som inte ansåg detta. 3,4% av flickorna och 3,6% av pojkarna hade kryssat i 

både ja och nej som svar. Typvärdet bland flickorna till varför undervisningen inte uppfyllde 

deras förväntningar var att det var för lite dans/musik vilket 13 av 15 stycken elever svarade. 

De två andra eleverna hade svarat att de inte trivdes med läraren respektive att undervisningen 

var mer anpassad för pojkar. De två pojkarna som inte ansåg att undervisningen uppfyllde 

deras förväntningar tyckte båda att det var för lite fys. 
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På frågan om hur de trodde att deras betyg skulle förändras i och med intresseinriktningarna 

var det större skillnad mellan könen på svaren om de trodde att de skulle få ett lägre betyg 

eller få liknande som på högstadiet. Se diagram 6. 

Diagram 6. Tror du att ditt betyg kommer förändras i och med intressevalet? Svaret i procent. 

 

75% av pojkarna och 72,4% av flickorna vill ha kvar intresseindelad undervisning medan 

25% pojkarna och 27,6% av flickorna hellre skulle vilja ha idrottslektionerna med klassen. 

Typvärdet för varför både pojkar och flickor skulle vilja ha undervisning med klassen var att 

de trivs bättre i klassen. 

7.4 Fördelar och nackdelar med undervisningsformen 

7.4.1 Fördelar 

En av de fördelar som flera av eleverna, 34 stycken, menade att det fanns med intresseindelad 

undervisning var att det är roligt och kul. Av dessa 34 stycken elever var det 13 stycken 

pojkar och 21 stycken flickor. Även svar som ”Man får göra det man tycker om” och ”Får 

göra mer av sådant som man är intresserad av” var vanliga svar på vad det finns för fördelar 

med intresseindelad undervisning. Det var totalt 19 stycken elever som svarade att en fördel 

med intresseindelad undervisning var att man får göra det man tycker om och trivs med, varav 

12 stycken var pojkar och 7 stycken var flickor. 11 stycken elever ansåg även att man får göra 

det man är intresserad av som en fördel. Av dessa var 8 stycken flickor och 3 stycken pojkar. 

17 stycken av eleverna ansåg att det var en fördel att man hade samma intressen som de andra 
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Mindre vanliga svar var bland annat att ”Man får göra de man är bra på”, ”Man lär känna folk 

från andra klasser” och ”Man får en bättre standard på lektionen, slipper folk som bara stör”. 

Ytterligare fördelar som eleverna såg med intresseindelad undervisning presenteras i tabell 4. 

Tabell 4. Övriga fördelar som eleverna ser med undervisningsformen. Svaren i antal. 
Fördel Pojkar Flickor Totalt 

Man får göra det som passar en och som man är bra på 2 5 7 

Bättre engagemang/Bättre standard, slipper folk som stör 5  5 

Man lär känna folk från andra klasser  4 4 

Man kan anpassa aktiviteterna mer för individerna i gruppen  4 4 

Mer motiverad 2 1 3 

Välja lärare 2  2 

Alla får en chans att vara med  2 2 

Valmöjligheter/Man får alternativ 2  2 

Mer specialiserat 2  2 

Det blir jämnt uppdelat  1 1 

Bra med musik på lektionen  1 1 

Man får vara med och bestämma lite  1 1 

Bra med bara tjejer  1 1 

Liknande målsättning, klyftan mindre mellan sämst - bäst 1  1 

Man slipper göra det som är mindre kul  1 1 

Lärorikt 1  1 

 

7.4.2 Nackdelar 

På frågan vad eleverna ser för nackdelar med undervisningsformen så hade eleverna mer 

spridda svar än när det gällde fördelarna. Det svar som däremot flera elever svarade var att de 

inte ansåg att det fanns några nackdelar, vilket 24 stycken elever svarade, där 10 stycken av 

dessa var pojkar och 14 stycken var flickor. En vanlig nackdel som 11 stycken elever ansåg 

var att det kan bli enformigt. Av dessa var 4 stycken pojkar och 7 stycken flickor. Övriga 

nackdelar som eleverna svarade presenteras i tabell 5. 
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Tabell 5. Övriga nackdelar som eleverna ser med undervisningsformen. Svaren i antal. 
Nackdelar Pojkar Flickor Totalt 

Man missar vissa saker 1 7 8 

Det blir ojämn fördelning av tjejer och killar 1 5 6 

Vissa kanske inte "passar" någonstans 3 1 4 

Inte passa in med andra elever 1 2 3 

Om det inte blir som de sagt blir man besviken och vill knappt 

delta. 

 2 2 

Vissa anstränger sig inte  1 1 

För lite musik/dans  1 1 

Man får inte ha idrott med klassen  1 1 

Man utmanas inte att gå utanför sin "comfortzone"  1 1 

Att många väljer efter kompisar och inte intresse  1 1 

Vissa saker är tråkiga 1  1 

Alla är för tävlingsinriktade 1  1 

Högre krav 1  1 

Tjejer 1  1 

Man blir lite uppdelad i vad man gör på lektionerna  1 1 

 

8. Analys 

De resultat som redovisats ovan kommer att analyseras med stöd av barns perspektiv samt 

med deskriptiv statistik som analysmetod. 

Det samband som fanns mellan vilket program eleverna gick och vad de hade valt för 

intresseområde kan ifrågasättas. Eliasson menar att då mer än 20% av cellerna i 

idealfördelningen har ett förväntat värdet under 5 minskar tillförlitligheten för testet (Eliasson 

2006, s.117). Detta χ2-test visade att 26,7% av cellerna hade ett förväntat värde under 5 vilket 

gör att man med inte säkerhet kan säga att det finns ett samband trots att testet visade att det 

fanns ett statistiskt signifikant samband. Det kan ha varit slumpen som gjort att testet visade 

ett statistiskt signifikant samband. En anledning till varför det var flera celler som inte hade 

ett förväntat värde över 5 kan vara att urvalet var litet vilket ökar risken för att en cell får ett 

lågt värde (Eliasson 2006, s. 96). Då det enbart var 8 stycken elever från det estetiska 
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programmet som svarade på enkäten, vilket var ett litet urval, kan detta vara anledningen till 

varför flera celler fick ett lågt värde. 

Flertalet av de fördelar som framkom i undersökningen hade en innebörd av att 

undervisningen ska vara rolig och att man vill ha idrott med andra elever med samma 

intressen. En av de vanligaste fördelarna som elevernas såg var just att man fick ha idrott med 

elever som hade samma intressen och att även en fördel som en av eleverna såg med 

undervisningen var att man har liknande målsättning och att klyftan mellan den som är bäst 

och sämst minskar. Utifrån detta dras slutsatsen att eleverna gärna hade idrott i en homogen 

grupp där elever som avviker från det gemensamma målet var en börda. Det kan även ses som 

att eleverna ville att idrottsundervisningen skulle ha liknande karaktär som idrottsrörelsen där 

människor med samma intresse tävlar tillsammans och/eller mot varandra. En nackdel som en 

elev från bollgruppen såg var att undervisningen var för tävlingsinriktad. Förväntas elever 

som valt bollinriktning att alltid vilja tävla? Detta förstärker problematiken som Qvarsell 

framhäver med att det ofta blir det generella barnets behov som eftersträvas och inte det 

enskilda barnets behov (Qvarsell 2003). 

Över 98% av pojkarna var nöjda med sitt intresseval medan 84,5% av flickorna var nöjda. Det 

var även större andel flickor som inte ansåg att undervisningen uppfyllde deras förväntningar. 

Elevernas upplevelser av undervisningsformen skiljer sig alltså åt utifrån vilket kön eleven 

har. Pojkarna var i större utsträckning tillfredställda med undervisningsformen medan 

flickorna i undersökningen visade sig vara mindre tillfredställda än pojkarna. Enligt 

Skolverket är det viktigt att ge eleverna en röst om hur de upplever undervisningen 

(Skolverket 1999-04-15). Utifrån resultatet av undersökningen skulle pojkarnas mer positiva 

inställning kunna bero på att de blir hörda i undervisningen i större utsträckning än flickorna 

och att det är pojkarnas behov som tillgodoses i högre grad. 

För att eleverna ska känna delaktighet och ha inflytande i undervisningen menar Pramling 

Samuelsson och Sheridan att läraren måste inta elevens perspektiv och ta tillvara på dennes 

intressen (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003). Då 24 stycken elever ansåg att det inte 

fanns någon nackdel med undervisningsformen kan lärarna på skolan ha utgått från elevernas 

perspektiv i utformandet av undervisningsformen. Det kan även ses som att eleverna inte har 

utvecklat ett kritiskt tänkande då inte kunde tänka sig in i fenomenet från ett annat perspektiv. 
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För att kunna utgå från barns perspektiv är det nödvändigt att höra barnets utsaga om ett ämne 

och lyssna på deras upplevelser (Halldén 2003) och se det som visas för barnet (Johansson 

2003). Flera av eleverna såg en fördel i att undervisningen var rolig och flertalet av eleverna 

hade en positiv upplevelse av undervisningen vilket stärker att undervisningen utgick från 

barns perspektiv. 

9. Diskussion 

9.1 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån bakgrund och den tidigare forskning som 

presenterats i denna uppsats.  

9.1.1 Elevernas deltagande 

Elevernas svar på enkäten visar att eleverna inte ansåg att deras deltagande på lektionerna i 

idrott och hälsa skiljde sig markant mellan högstadiet och gymnasiet. Det som däremot skiljde 

sig var att eleverna som på högstadiet svarade att de deltog varje gång var lägre på gymnasiet, 

från 75 stycken elever till 59 stycken. På gymnasiet var det 6,1% av eleverna som ingen gång 

eller någon gång deltog på lektionerna. Detta var något lägre än andelen elever som svarat 

liknande i Skolverkets utvärdering från 2003 där 7% av eleverna aldrig eller nästan aldrig 

deltog i idrottsundervisningen (Eriksson et al 2005, s. 122f). Över 90% av eleverna på skolan 

ansåg att de deltog nästan varje gång eller varje gång på lektionerna vilket kan ses som att 

fokus ligger på elevernas deltagande på lektionerna vilket även lärarna i Meckbachs studie 

menade att undervisningen fokuserades på (Meckbach 2004, s. 85). 

9.1.2 Samband mellan intressegrupp och gymnasieprogram 

Tidigare forskning visar att elevens gymnasieval avgörs av flera olika faktorer, bland annat 

social bakgrund men även kön och kompisar (Wallby 2001, s. 43). Då undersökningen visade 

att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan det intresseval och det programval 

eleven gjort, kan tänkas att även elevernas intresseval beror på flera olika faktorer. Detta är 

dock något som denna undersökning inte visade då den främsta anledningen till varför elever 

valde en inriktning var för att det verkade vara en rolig inriktning. 
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9.1.3 Elevernas upplevelse av undervisningsformen 

Resultatet av undervisningen visade att större delen av eleverna var nöjda med 

undervisningen och de val de gjort. De menade att deras upplevelse av lektionerna var att det 

var roligt. Meckbach menar att undervisningen i idrott och hälsa fokuserar mer på 

rörelseglädje hos eleven och att alla elever deltar i undervisningen jämfört med tidigare då 

fokus på lektionerna låg på att utföra övningarna på ett så stilfullt och korrekt sätt som möjligt 

(Meckbach 2004, s.83-92). Resultatet av undersökningen visade att 69,3% av eleverna 

upplevde lektioner som roliga eller mycket roliga, 21,9% som ganska roliga och 8,8% av 

eleverna upplevde lektionerna som tråkiga eller mycket tråkiga. Detta kan jämföras med 

Redelius studie som visade att 39,3% av eleverna har en positiv inställning till 

undervisningen, 41,9% en neutral inställning och 16,1% en negativ inställning till 

undervisningen (Redelius 2004, s. 165). Utifrån detta kan man dra slutsatsen att eleverna i 

undersökningen är mer positivt inställda till lektionerna än i Redelius studie. 

Resultatet av undersökningen har visat att en större andel elever valt inriktning efter eget 

intresse och vad de tror är den roligaste inriktning än andelen som svarat att de valt efter 

kompisarna vilket även den undersökning som Västerhöjdsgymnasiet gjort visade (Gunnard 

2004,s. 12ff). Ett intressant resultat efter detta resonemang var att en av eleverna såg det som 

en nackdel att många elever valde område efter kompisar och inte intresse.  

Det som förvånade mest i undersökningen var att skillnaden mellan könen i många frågor var 

liten. Exempelvis var andelen nöjda elever hög både hos pojkar och flickor och anledningen 

till detta var att de ansåg att det var roliga lektioner. Detta förvånade eftersom tidigare 

forskning visar att flickor efter införandet av samundervisningen har kommit i skymundan, 

både vad gäller betyg och ämnets innehåll (Lundvall 2004, s.21f). På en fråga där det däremot 

fanns en klar skillnad mellan könen var valet av musik som intresseområde. Ingen av 

pojkarna hade valt musik som intresseområde medan nästan 70% av flickorna valde denna 

inriktning. Då tidigare forskning visar att flickornas intressen minskat på lektionerna 

(Lundvall 2004, s. 21f) kan man diskutera om flickorna ”saknar” musik och dans i 

undervisningen och att bollspel enligt dem tar upp för mycket av tiden. Samtidigt kan man 

fundera på varför ingen pojke valt denna inriktning, kan det beror på att man som pojke anser 

att det är en tjejinriktning eller om de faktiskt anser att de andra inriktningarna passar dem 

bättre. Då enbart flickor valt musikinriktningen kan det ses som en ofrivillig form av 

särundervisning. Wallby et al menar att särundervisning ökar skillnaderna mellan könen i 
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stället för att minska dem (Wallby et al 2001, s.51) och Meckbach visar i sin studie att flickor 

inte tar för sig när de har särundervisning (Meckbach 2004, s. 93). Det kan då diskuteras om 

detta även gäller för denna skola och om skillnaderna ökar även mellan de olika 

intressegrupperna.  

Ett annat intressant resultat var att inte fler elever trodde att de skulle få ett högre betyg i 

ämnet. Med tanke på att eleverna fick välja ett område som de tycker är roligt eller som de 

kanske är bra på skulle de också leda till ett högre betyg. Byra menar att genom att låta 

eleverna välja nivå på undervisningen ökar skolan möjligheten att alla elever klarar 

styrdokumentens mål (Byra 2006, s. 458). Med utgångspunkt från Byras resonemang, dras 

slutsatsen att då eleverna själva fått välja en inriktning som undervisningen inriktar sig mot 

ökar möjligheterna för flera elever att uppnå målen och ha större möjlighet till ett högre betyg. 

Det förvånade även att flera flickor trodde att de skulle få ett lägre betyg. Detta resultat är 

dock något som får stöd från den tidigare forskningen som visar att flickor efter 

samundervisningens intåg fått lägre betyg i ämnet (Lundvall 2004, s.21f). 

Skolans styrdokument framhäver att eleverna ska ha ett reellt inflytande på undervisningen 

(Skolverket 2011, s.12) vilket lärarna på skolan låter eleverna få i och med denna form av 

undervisning. Endast 7% av eleverna svarade att de aldrig kan påverka innehållet på 

lektionerna medan resterande elever anser att de någon gång eller oftare kan påverka 

innehållet i undervisningen.  

Hur eleverna valt intressegrupp i jämförelse med vad de utövar för idrott på fritiden kan man 

se att i bollgruppen är det förhållandevis lika mellan könen. De flesta inom denna grupp ägnar 

sig åt bollsporter på fritiden. I dansgruppen var det däremot enbart två elever som dansade på 

fritiden och i fysgruppen skiljde det sig en aning mellan könen. I denna grupp var andelen 

pojkar som utövade kampsport eller gick på gym större än andelen flickor som gjorde det. 

Lundvall menar att innehållet på idrottslektionerna i och med samundervisningen har gått åt 

att innehålla mer pojkidrotter (Lundvall 2004, s. 21f). Resultatet i undersökningen visar att 

flertalet av flickorna som valt bollinriktningen också utövar en bollsport på fritiden medan det 

i fysgruppen och musikgruppen inte är lika många som valt sin fritidsidrott som 

intresseområde. 
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9.1.4 Fördelar och nackdelar med undervisningsformen 

Wallby et al menar att syftet med att dela in elever efter val är att få en homogen grupp utifrån 

ambition (Wallby et al 2001, s. 49). I undersökningen såg flera elever att en fördel med 

undervisningsformen var att alla i gruppen hade samma intressen. En elev såg även fördelen 

att klyftan mellan bäst och sämst minskar. Den här formen av undervisning blir då en 

ofrivillig nivågruppering. En konsekvens som det ovan sagda får är att eleverna inte får 

tillfälle att lära sig att samarbeta med andra människor utanför den homogena gruppen. 

Genom att låta eleverna arbeta i heterogena grupper utvecklas andra typer av egenskaper, 

exempelvis problemlösning, empati, samarbete etc.  

Enligt lärarna på Västerhöjdsgymnasiet infördes undervisningsformen för att motivera fler 

elever och få bättre engagemang på lektionerna (Gunnard 2004 s. 4ff). Tidigare forskning 

menar även att elevernas motivation ökar om de själva får välja nivå på undervisningen 

(Gouda et al 1995). Resultatet av undersökningen visade att flera elever såg en fördel med att 

man blev mer motiverad och engagerad då man själv får välja en inriktning i undervisningen. 

En elev ansåg även att det var en fördel att det blev bättre standard på lektionerna och att man 

slipper folk som stör undervisningen. Detta svarade även en elev på Västerhöjdsgymnasiet var 

en fördel med undervisningsformen (Gunnard 2004, s. 12ff).  

Goldberger et al menar att genom en gruppering av eleverna utifrån val på nivå i 

undervisningen ökar enbart den genomsnittliga elevens kunskaper medan de låg- och 

högpresterande eleverna väljer en för lätt eller för svår uppgift (Goldberger et al 1982). 

Utifrån att enbart en av eleverna såg en fördel med att undervisningsformen var lärorik kan 

det ses som att andra elever inte valt en tillräckligt utmanande och utvecklande inriktning och 

därmed inte ser en fördel med att undervisningen var lärorik. Flera elever hade även svarat att 

en nackdel med undervisningsformen var att det kan bli enformigt och en elev såg en nackdel 

med att man inte blev tvungen att gå utanför sin ”comfortzone” vilket kan tolkas som att 

eleverna skulle vilja ha mer variation i undervisningen och även en större utmaning för att 

utvecklas. 

I undersökningen hade förväntats att eleverna skulle se en fördel med att läraren, genom att 

undervisa inom ett område, blir specialiserad på detta område och även att läraren visar mer 

engagemang. Detta var dock inte något som framkom i undersökningen utan ett fåtal elever 

såg det som en fördel med att kunna välja lärare. 
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9.2 Metoddiskussion 

Insamlandet av datan till undersökningen har fungerat förhållandevis bra. Ett relativt stort 

antal enkäter samlades in och alla elever som fick chansen att delta i undersökningen gjorde 

även det. Insamlandet av underlaget gick väldigt smidigt då ett stort antal elever kunde samlas 

samtidigt. Eftersom flera grupper hade lektion samtidigt så samlades alla grupper i början av 

lektionen vilket gjorde att det blev tidsbesparande och lektionerna behövdes då inte brytas 

mitt i och störa undervisningen mer än nödvändigt. Däremot hade det varit intressant att se 

om resultatet hade blivit detsamma om även de elever som inte närvarade på den lektion 

datainsamlingen genomfördes hade fått tillfälle att svara på enkäten. Detta gjordes dock inte 

på grund av tidsbrist vilket Trost menar kan vara en faktor som påverkar urvalet (Trost 2001, 

s. 36). Däremot var det en fördel att åka till skolan och inhämta underlaget dels för att urvalet 

blir större om man som forskare kan närvara men även för att kunna svara på frågor som 

eleverna hade (Eliasson 2006, s. 29f). 

Genom användandet av en kvantitativ metod i form av en enkät kan det vara svårt att veta 

vilken typ av frågor man ska ställa för att verkligen besvara sitt syfte och sina 

frågeställningar. Eftersom det i en kvantitativ undersökning inte går att ställa följdfrågor är 

det viktigt att man redan från början funderar på vad man vill med undersökningen och de 

frågor man ställer. Patel och Davidson menar att när man gör en undersökning bör man göra 

en pilotstudie för att försäkra sig om att man får rätt information från respondenterna och att 

underlaget är lättförståeligt (Patel & Davidson 2011, s. 86). I denna undersökning har en 

pilotstudie genomförts för att just försäkra sig om att enkätunderlaget var lätt att förstå och att 

den gav svar på det som önskades. 

För att få en djupare förståelse till hur eleverna upplever idrottsundervisningen och varför de 

valde den inriktning de gjorde hade en kvalitativ metod kunnat vara ett alternativ till den 

kvantitativa metod som valdes för att genomföra undersökningen med. Men då syftet med 

undersökningen var att få en generell bild av hur eleverna på skolan upplevde undervisningen 

i idrott och hälsa anses det metodval som gjordes vara korrekt. Det hade dock varit intressant 

att vid mer tid kunnat göra en kompletterande intervjustudie med ett fåtal av eleverna för att 

få en djupare förståelse för elevernas upplevelser. 

Eliasson menar att genom att använda sig av slutna frågor i en enkät försäkrar man sig om att 

svaren blir användbara och underlättar även för respondenten då denne inte behöver tänka på 
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att formulera egna svar (Eliasson 2006, s. 37). Detta var något som tänktes på vid 

konstruerandet av enkätunderlaget. Däremot hade det underlättat sammanställandet av 

enkäterna om frågorna utformats så att ordinalvariabler eller intervallvariabler hade använts i 

större utsträckning. 

  



32 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Byra, Mark (2006). Teaching styles and inclusive pedagogies I: Kirk, David, MacDonald, 

Doune & O'Sullivan, Mary (red.).  The handbook of physical education. London: Sage 

Publications. S. 449-466 

Eliasson, Annika. (2006).  Kvantitativ metod från början . Lund: Studentlitteratur 

Eriksson, Charli, Gustavsson, Kjell, Quennerstedt, Mikael, Rudsberg, Karin, Öhman, Marie & 

Öijen, Lena (2005).  Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): Idrott och 

hälsa . Stockholm: Elanders Gotab 

Goldberger, Michael, Chamberlain, James, Gerney, Philip & Byers, Joseph. (1982) The 

effects of three styles of teaching on the psychomotor performance and social skill 

development of fifth grade children. Research Quarterly for Exercise and Sport. Vol. 53 (2). 

S. 116-124 

Goudas, Marios, Biddle, Stuart, Fox, Kenneth & Underwood, Martin. (1995). It ain't what you 

do, it's the way that you do it! Teaching style affects children's motivation in track and field 

lessons. The Sport Psychologist. Vol. 9 (3). S. 254-264 

Halldén, Gunilla (2003). Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. 

Pedagogisk Forskning i Sverige. Vol. 8 (1–2). S. 12–23 

Holme, Idar Magne. & Solvang, Bernt Krohn (1997).  Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder . 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Johanson, Eva (2003). Att närma sig barns perspektiv – forskares och pedagogers möten med 

barns perspektiv. Pedagogisk Forskning i Sverige. Vol. 8 (1–2). S. 42-57 

Jällhage Lenita. (2004). Flickors betyg i idrott har sjunkit. Dagens Nyheter, 6 maj 

Larsson, Håkan (2007). Skolans rörelseuppdrag I: Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (red.).  

Idrottsdidaktiska utmaningar . 1. uppl. Stockholm: Liber. S. 36-53 

Lundvall, Suzanne (2004). Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt I: 

Larsson, Håkan & Redelius, Karin (red.).  Mellan nytta och nöje: bilder av ämnet idrott och 

hälsa . Stockholm: Idrottshögskolan. S. 19-43 



33 

 

Meckbach, Jane (2004). Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt? I: Larsson, Håkan & 

Redelius, Karin (red.).  Mellan nytta och nöje: bilder av ämnet idrott och hälsa . Stockholm: 

Idrottshögskolan. S. 81-98 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Persson Ingrid. (2004). Blandad gympa nackdel för flickor. Svenska Dagbladet, 30 april 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (2003). Delaktighet som värdering och 

pedagogik. Pedagogisk Forskning i Sverige. Vol. 8 (1–2). S. 70–84 

Qvarsell, Birgitta (2003). Barns perspektiv och mänskliga rättigheter – godhetsmaximering 

eller kunskapsbildning? Pedagogisk Forskning i Sverige. Vol. 8 (1–2). S. 101-113 

Redelius Karin (2004). Bäst och pest! Ämnet idrott och hälsa bland elever i grundskolans 

senare år I: Larsson, Håkan & Redelius, Karin (red.).  Mellan nytta och nöje: bilder av ämnet 

idrott och hälsa . Stockholm: Idrottshögskolan. S. 149-172 

Skolverket, Pressmeddelanden, Hur är det att vara elev i dagens skola? Hur uppfattas skolan 

ur elevernas perspektiv?, 1999-04-15 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/1999/hur-ar-det-

att-vara-elev-i-dagens-skola-hur-uppfattas-skolan-ur-elevernas-perspektiv-1.1294 [2013-01-

25] 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Västerås: Edita 

Trost, Jan (2001).  Enkätboken . 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. ISBN:91-7307-008-4. Tryck: Elanders Gotab 

Wallby, Karin, Carlsson, Synnöve & Nyström, Peter (2001). Elevgrupperingar: en 

kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning. Stockholm: Skolverket 



34 

 

Otryckta källor 

Gunnard, Margareta (2004). Från idé till verklighet – En rapport om intresseinriktningar 

inom Idrott och hälsa på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde.  



 

Bilagor 

Bilaga 1 Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever på 

gymnasiet upplever undervisningen i Idrott och hälsa där de själva valt ett intresseområde 

som undervisningen utgår ifrån.  

- Vad anser eleverna om intresseindelad undervisning och skiljer sig detta mellan pojkar 

och flickor? 

- Vad ser eleverna för fördelar och nackdelar med intresseindelad undervisning? 

- Finns det något samband mellan vilken intressegrupp och vilket gymnasieprogram 

eleverna valt? 

Vilka sökord har du använt? 
Idrottsundervisning, särundervisning, samundervisning, flickors lägre betyg än pojkar i 
idrott, elevens perspektiv, barns perspektiv 
 
Physical education, adapted physical education, teaching styles 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Google, Google scholar, Ebsco, Skolverket.se, Svd.se, dn.se, su.se 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Idrottsundervisning 
Ebsco: Physical education 
 

 
Kommentarer 
Det har varit svårt att hitta relevant material till denna undersökning. Det finns inte så 
mycket skrivet om idrottsundervisning som är indelad i intressegrupper. För att hitta 
forskning kring ämnet har jag dels tagit hjälp av min handledare men även av andra 
examensuppgifter inom liknande områden och deras litteraturlista. 
 

  



 

Bilaga 2 Informationsbrev till rektor på skolan 

 

TILL REKTOR FÖR DE DELTAGANDE ELEVERNA I STUDIEN 

 

Jag heter Madeleine Svanberg och studerar på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), där jag 

går lärarutbildningen. I mina studier ingår ett självständigt arbete som jag har planerat att 

genomföra med stöd av en enkätstudie. Syftet med studien är att undersöka vad elever i 

årskurs 2 på gymnasiet anser om idrottsundervisningen där de själva valt ett intresseområde 

som undervisningen utgår ifrån. 

 

Enkäten beräknas ta ca 10 minuter att fylla i. I samråd med min VFU-handledare på skolan, 

XX, väljs vilka klasser och elever i årskurs 2 som kommer att bli tillfrågade att delta i studien. 

Eftersom eleverna är över 15 år behövs inte målsmans medgivande till deltagande i studien 

men jag har ändå valt att informera föräldrarna om studien. Elevernas deltagande är frivilligt 

vilket de kommer att bli informerade om innan deltagandet startar. De data och den 

information som framkommer i studien behandlas helt konfidentiellt, vilket innebär att 

eleverna såväl som skolan är anonyma. 

 

Om du har ytterligare frågor och funderingar angående studien är du välkommen att kontakta 

mig eller min handledare. 

 

 

Ansvarig för studien: Madeleine Svanberg 

masv3460@student.su.se 

 

 

Handledare: Karin Söderlund 

karin.soderlund@gih.se 

  



 

Bilaga 3 Information till deltagande elever och deras föräldrar  

 

INFORMATION ANGÅENDE EN STUDIE I IDROTT OCH HÄLSA 

 

Jag heter Madeleine Svanberg och studerar på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), där jag 

går lärarutbildningen. I mina studier ingår ett självständigt arbete som jag har planerat att 

genomföra med stöd av en enkätstudie. Då jag har min verksamhetsförlagda utbildning 

(praktik) på XXXX Gymnasiet kommer jag genomföra studien på denna skola. Syftet med 

studien är att undersöka vad elever i årskurs 2 på gymnasiet tycker om idrottsundervisningen 

där de själva valt ett intresseområde som undervisningen utgår ifrån. 

Enkätstudien kommer att utföras de kommande veckorna och beräknas ta ca 10 minuter att 

fylla i. De data och den information som framkommer kommer ligga till grund för mitt 

självständiga arbete. Deltagandet i studien är helt frivilligt och all information som delges mig 

under studien kommer att behandlas helt konfidentiellt, vilket innebär att de elever som deltar 

såväl som skolan är anonyma. Det insamlade materialet kommer enbart vara tillgängligt för 

mig och min handledare på GIH. De som vill ta del av resultatet av studien kan maila mig så 

skickar jag uppsatsen när hela arbetet är klart. 

För de elever som är under 18 år där målsman inte vill att eleven deltar i studien var vänlig 

kontakta mig samt prata med ert barn så att denne vid undersökningstillfället kan säga nej till 

deltagande. 

Om du har ytterligare frågor och funderingar angående studien är du välkommen att kontakta 

mig. 

 

Ansvarig för studien: Madeleine Svanberg 

masv3460@student.su.se 

 

  



 

Bilaga 4 Enkätunderlag - gymnasieelevers upplevelse av 

idrottsundervisningen 

Kön:   Man  Kvinna 
Program: Bygg & Anläggning Fordon & Transport Restaurang & Livsmedel 

Ekonomi  Samhäll  Handel & Administration 
  Estetiskt  Natur  Teknik  

Idrottar du på fritiden? 

Ja, idrott: …………………………………………....  Nej 
 
Följande frågor är baserade på dina upplevelser av idrott och hälsoundervisningen. Sätt ett kryss vid 
det alternativ som stämmer bäst för dig. 
 
TIDIGARE UPPLEVELSE AV IDROTTSUNDERVISNINGEN 

1. Hur ofta var du med på idrottsundervisningen på högstadiet? 

Varje gång              Nästan varje gång  Någon gång  Ingen gång 

2. De lektioner du inte var med, vad var anledningen till detta? 

Sjukdom Glömt kläder            Tråkigt med idrott         Annan anledning: ………………………… 

3. Var idrottslektionerna på din högstadieskola indelade i intressegrupper? 

Ja  Nej 

4. Om du svarat ja på fråga 3. Vilka olika intressegrupper kunde ni välja på? (Ringa även in det 
området du valde) 

 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 
UPPLEVELSE AV IDROTTSUNDERVISNINGEN PÅ GYMNASIET 

5. Hur upplever du idrottslektionerna? 

Mycket roliga              Roliga             Ganska roliga      Tråkiga               Mycket tråkiga 

6. Hur ofta är du med på idrottslektionerna? 

Varje gång              Nästan varje gång  Någon gång  Ingen gång 

7. De lektioner du inte är med på, vad är anledningen till detta? 

Sjukdom Glömt kläder            Tråkigt med idrott          Annan anledning: ………………………… 
 
UPPLEVELSE AV INTRESSEGRUPPEN 

8. Vilken intresseinriktning har du valt? 

Musik                     Boll  Fys  Friluftsliv 



 

9. Varför valde du den inriktningen? 

Verkade roligast  Minst tråkig  Mina kompisar valde den  
För att få en speciell lärare  För att öka chansen till högre betyg Annan anledning:………………… 

10. Är du nöjd med ditt val? 

Ja  Nej 

11. Om du svarat ja på fråga 10. Vad är det som gjort att du är nöjd med valet? 

Rolig inriktning  Roliga lektioner Trivs i gruppen Bra lärare 
Annan anledning: ………………………………….. 

12. Om du svarat nej på fråga 10. Vad är det som gjort att du är missnöjd? 

Tråkig inriktning  Tråkiga lektioner Trivs inte i gruppen Mindre bra lärare 

Annan anledning: …………………………………  

13. Uppfyller undervisningen med intresseval det du förväntat dig? 

Ja  Nej 

14. Om du svarat nej på fråga 13. Varför uppfyller inte undervisningen det du förväntat dig? 
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  

15. Tycker du att undervisningsinnehållet är lärorikt? 

Ja   Nej 

16. Om du svarat nej på fråga 15. Vad tycker du undervisningen ska innehålla mer av? 

Friluftsliv  Fys  Boll Dans     Hälsa Annat:…………………………… 

17. Kunde ni elever vara med och påverka vilka intresseområden man kunde välja? 

Ja  Nej 

18. Har ni elever möjlighet att påverka innehållet på idrottslektionerna? 

Varje gång                 Nästan varje gång Någon gång  Ingen gång 

19. Tror du att ditt betyg kommer förändras i och med intressevalet? 

Ja, till ett högre betyg Ja, till ett lägre betyg Nej, det blir nog liknande som på högstadiet 

20. Skulle du vilja att man fick välja ett nytt intresseområde efter ett läsår? 

Ja  Nej 

21. Om du svarat ja på fråga 20. Varför skulle du vilja välja ett nytt intresseområde efter ett läsår? 

Roligt med ombyte Är intresserad av flera områden 

Vill ha en annan lärare Annan anledning: ………………………………….. 



 

22. Skulle du hellre vilja ha idrottsundervisning med enbart din klass? 

Ja  Nej 

23. Om du svarat ja på fråga 22. Varför skulle du hellre ha idrottsundervisning med enbart din klass?  

Trivs bättre i klassen Vill ha alla intresseområden Annan anledning: ……………… 

24. Vad tycker du det finns för fördelar med idrottsundervisning i intressegrupper? 
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  

25. Vad tycker du det finns för nackdelar med idrottsundervisning i intressegrupper? 
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  

26. Finns det något mer du skulle vilja tillägga om intresseindelad undervisning? 

 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  

 
 


