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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever som idag inte aktivt deltar på lektionerna 

motiverar detta.  

 

Frågeställning: 

• Vilka faktorer påverkar eleverna till aktivitet/inaktivitet på lektionerna? 

• Vad krävs för att eleverna aktivt ska vilja delta på lektionerna? 

 

Metod 

Vi har valt att utföra en kvalitativ intervjustudie med sju gymnasieelever med låg deltagande 

på lektionerna i idrott och hälsa. Elevernas svar har sedan tolkats med hjälp av den teoretiska 

modellen KASAM. 

 

Resultat 

Eleverna anser att valet av aktiviteter är en stor anledning till att de inte deltar i 

undervisningen. De tycker att lektionsinnehållet är för enformigt och skulle istället vilja ägna 

sig åt mer individuellt anpassade aktiviteter som de har nytta av i framtiden. De saknar idag 

en motivering till varför de utför de olika momenten i undervisningen och förstår inte heller 

vad de ska ha för nytta utav den. 

 

Slutsats 

Resultaten visar att eleverna ofta väljer att inte närvara på lektionerna eftersom de känner sig 

dåliga. Enligt vår mening klarar de dock av att utföra de moment som utförs på lektionerna. 

De upplever sig dock inte lika bra som andra elever i gruppen vilket leder till en 

mindervärdeskänsla och en rädsla för att göra fel vilket i slutändan leder till att de väljer att 

inte går dit. 
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1. Inledning 

Det finns idag studier som visar på vikten av goda erfarenheter av fysisk aktivitet som ung 

och att just dessa erfarenheter är starkt förknippade med aktivitetsnivån senare i livet.  

Vi anser att undervisningen i idrott och hälsa starkt bidrar till att skapa dessa erfarenheter och 

vill därför undersöka vad de elever, som idag inte är aktiva på lektionerna, anser krävs för att 

de aktivt skall vilja delta i undervisningen och på så vis få en positiv upplevelse av 

densamma. 

  

I åldern 16-24 år är det 33 % av ungdomarna som inte motionerar regelbundet och endast 

hälften av ungdomarna i åldrarna 13-20 år tränar och tävlar i någon idrottsförening. Utöver 

detta minskar andelen som tra ̈nar organiserat med o ̈kande ålder medan andelen som tra ̈nar på 

egen hand o ̈kar. (Socialstyrelsen 2009 s.92)  

1.1 Bakgrund  

Vår kropp är skapad för ett aktivt liv i rörelse och fysisk aktivitet är något vi i regel mår bra 

av. Regelbunden träning minskar risken för en rad olika sjukdomar samt sänker risken att dö i 

förtid. (FYSS 2008, s.11) Bortsett från alkohol och tobak är högt blodtryck, högt kolesterol, 

högt BMI samt fysisk inaktivitet de största riskfaktorerna till sjukdom i Sverige. 

(Socialstyrelsen 2009, s.35) Samtliga riskfaktorer kan behandlas med hjälp av att öka den 

fysiska aktivitetsgraden.  

Skolan har i vår mening en viktig roll i att aktivera och inspirera ungdomar till rörelse. 

I kursplanens syfte till varför ämnet idrott och hälsa är en del av den svenska gymnasieskolan 

står följande: “Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan 

delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar 

förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen 

ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier.” (GY 11, s.83) 

 

“Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband 

med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika 

livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta 

ansvar för sin hälsa.” (GY 11, s.83)  
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“Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och 

inaktivitet.” (GY 11, s.83) 

 “Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att 

använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.” (GY 

11, s.83) 

För att kunna uppfylla ovanstående syften är det viktigt att eleverna faktisk kommer på 

lektionerna. Under våra praktikperioder har vi upplevt att många elever gör ett aktivt val att 

inte gå på lektionerna. Denna uppsats syftar till att öka förståelse för elevers deltagande eller 

icke deltagande på lektioner i ämnet idrott och hälsa. Detta är en kunskap som är viktig i en 

framtida yrkesroll som lärare. 

1.1.1 Dagsläget 

Statistik från Riksidrottsförbundet visar att antalet ungdomar som aktivt tävlar eller tränar i  

idrottsföreningar, har minskat. I åldrarna 7-14 år har andelen aktiva sjunkit från 69 % till 54 

% mellan år 2004 och 2012. (Horn & Somos 2013-10-04) Statistiken visar att det finns en 

stor grupp ungdomar vars motionsvanor vi vet ganska lite om. Ren teoretiskt kan 46 % av 

ungdomarna ha skolans idrottsundervisning som enda tillfälle för fysisk aktivitet, om de ens 

deltar. I en artikel från Skolvärlden.se nämner man att grundskolan i genomsnitt lägger 40-

140 minuter i veckan på idrottslektioner (Wahlgren 2013-10-08). 

 

Folkhälsoinstitutet menar att förhållanden under barn- och ungdomsåren har en stor 

betydelse för både den psykiska och den fysiska hälsan under hela livet. På grund av den 

negativa utvecklingen av barn och ungdomars hälsa, framförallt den psykiska, bedömer 

regeringen i folkhälsoproportionen att barn och unga är en av de viktigaste grupperna inom 

folkhälsoarbetet. FHI:s rekommendationer är att barn och unga bör vara aktiva minst en 

timme om dagen vilket motsvarar 420 minuter i veckan. (Statens folkhälsoinstitut 2013-09-

27) Det innebär att skolans tidsplan är långt ifrån de rekommendationer som statens 

folkhälsoinstitut och även världshälsoorganisationen, WHO, föreskriver. 

  

Strandell genomförde 2001 en enkätstudie bland barn och ungdomar i grund- och 

gymnasieskolan. Barn och ungdomars aktivitetsnivå undersöktes, både på fritiden och i 

skolan. I studien definierades fysisk aktivitet enligt följande (Strandell 2002, s. 11): 
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“Med fysisk aktivitet menar vi olika kroppsrörelser under din skoldag, fritid eller till och från 

skolan. När du svarar på enkäten räkna med all din aktivitet då du blir lika ansträngd som när 

du går fort och blir andfådd eller svettig. Det kan t.ex. vara cykling, dans, promenad, idrott 

motion och friluftsliv. (Strandell 2002, s.14)” 

 

Resultatet från denna enkätstudie visade att det endast var 63 % av de tillfrågade eleverna 

som, enligt FHI:s rekommendation, var tillräckligt fysiskt aktiva samt att 15 % var helt 

inaktiva. Utöver detta var dessutom 10 % av eleverna inte fysisk aktiva alls på helgerna. 

(Strandell 2002, s. 14-16) 

 

Genom att få insikt i varför elever väljer att inte vara aktiva på idrottslektionerna kan lärare 

mer aktivt arbeta för att inspirera och motivera fler elever till att förbli fysisk aktiva. Positiva 

egenskaper av fysisk aktivitet som ung ökar sannolikheten att förbli aktiv senare i livet 

(Engström 2008, s.319). På lång sikt kommer detta kunna gynna individ såväl som samhälle 

då fysisk aktivitet är något som vi mår bra utav och som har en positiv effekt på en rad 

sjukdomar och åldersrelaterade besvär. 

1.1.2 Forskningsläge 
I Skolverkets nationella undersökning från 2003 anser 15 % av eleverna att ämnet inte är för 

dem. Lektionerna är anpassade efter de elever som vill vara med, redan är fysiskt aktiva och 

som gillar ämnet, något som lärare bör beakta. Studien lyfter fram att det viktigaste med 

ämnet anses vara att ha roligt genom att röra på sig, medan det minst viktiga är att tävla och 

konkurrera. Undersökningen pekar även på att hälsoperspektivet inte fått något genomslag 

och att välbefinnande och utvecklingen av elevernas egna positiva självbild är viktiga 

förmågor för ämnet. De som upplever att ämnet inte är något för dem är i extra fokus och 

man lyfter specifikt fram de som idag inte är aktiva i någon idrottsförening. (Skolverket, 

s.51-52)  

 

I en studie av Strandell (2002) anser 35 % av de tillfrågade eleverna att lektionsinnehållet 

inte är bra. De anser att det är för mycket av vissa moment, främst bollspel och redskap. 

Samtidigt är just bollspel något som många elever vill ha mer utav. På gymnasiet har 

eleverna mer detaljerade behov av vad de vill erhålla från lektionerna och läraren. De vill ha 

ett mer skiftande utbud i lektionsinnehållet, anstränga sig mer och ha roligare. (Strandell 

2002, s.21)  
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På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut (FHI) genomfördes 2001 en studie om inställningen 

till fysisk aktivitet i skolan. Bland de tillfrågade eleverna i gymnasiet uppgav 13 % av 

pojkarna och 24 % av flickorna att de ej närvarade eller deltog aktivt på lektionerna. 

Eleverna fick fritt uppge anledningar till varför de inte deltog. Svaren kategoriserades sedan i 

medicinska- och psykosociala anledningar. Skäl som att ämnet var tråkigt, jobbigt, onödigt 

och att de av personliga skäl avstod var vanligt. 66 % av eleverna avstod pga. psykosociala 

skäl medan 33 % angav medicinska faktorer. Majoriteten av eleverna kände sig dock trygga 

på lektionerna och ansåg att ämnet var viktigt, endast ett fåtal elever tyckte att det var jobbigt 

att byta om, kände sig rädda eller utanför. (Strandell 2002, s. 17-19) 

 

Sett till vad som krävs för att vara fysiskt aktiv anger 32 % av gymnasieeleverna att familjen 

är den viktigaste inspirationskällan tätt följt av vänner. 12 % anser även att idrottsläraren är 

viktig för att uppmuntra till fysisk aktivitet. När eleverna får svara fritt på vad som krävs för 

att de ska vara mer aktiva svarar de att träningslokaler, någon att vara aktiv med samt 

uppmuntran från läraren är viktigt. (Strandell 2002, s.29) 

 

Omklädningsrumssituationen är en betydande faktor till att många elever väljer att inte delta 

i undervisningen. I lärarens frånvaro skapas en hierarkisk ordning mellan elever, både pojkar 

och flickor. De elever som står högst i den hierarkiska ordningen skapar tankar om hur idrott, 

tävling och kroppar bör se ut (Larsson 2004, s.147). På gymnasiet känner sig 10 % av 

eleverna obekväma med att byta om inför de andra i klassen (Strandell 2002, s.20). 

 

Elevernas syn på ämnet idrott och hälsa kan delas in i två grupper. Den ena gruppen tycker 

om ämnet, anser att det är skönt att få röra på sig och få ett avbrott från den mer teoretiska 

undervisningen. Andra skäl till den positiva inställningen är att de får utöva aktiviteter som 

de anser sig vara bra på. Den andra gruppen har en mer negativ syn på ämnet, de uppskattar 

ofta inte specifika moment i undervisningen och anser sig heller inte vara särskilt bra på dem. 

Vikten av att klara av de aktiviteter som utförs på lektionerna är allstå avgörande för om 

eleverna ska uppskatta ämnet eller ej. En vanlig uppfattning bland samtliga elever är att de 

“gör” saker på lektionerna, de uppfattar allstå inte de olika momenten som tillfällen där de lär 

sig olika färdigheter (Redelius 2004, s.164). De elever som på fritiden redan är aktiva inom 

föreningsidrott är även de som är mest aktiva på lektionerna, medan just den grupp som på 

fritiden är inaktiv, förblir det även i undervisningen. (Redelius 2004, s.171) Redelius menar 
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att ämnets popularitet måste sättas på spel och lektionsinnehållet förändras för att bättre 

tilltala den senare gruppens elever. (Redelius 2004, s.172) 

 

I en studie gjord på gymnasiet jämfördes skillnader mellan yrkes- och studieförberedande 

program samt vilka anledningar eleverna uppgav till att inte delta. Att ta med sig utrustning, 

komma i tid, vara ordentlig och flitig hörde till de vanligaste skälen att inte vara med i 

undervisningen. På vissa gymnasieprogram var det även "tradition" att inte närvara och för 

att inte hamna utanför gemenskapen i klassen vågade inte eleverna bryta mot dessa regler 

och delta på idrotten. (Larsson 2003, s.43) 

 

Lars Magnus Engström (2008) menar att ungdomar som tidigt får en positiv upplevelse av 

idrott också fortsätter att vara aktiva och motionera även i vuxen ålder (Engström 2008, 

s.339). Forskningen visar att det finns ett lågt till måttligt samband mellan idrottsutövning 

under ungdomsåren och träningsvanor senare i livet. Han belyser även att det är viktigare att 

vi får en stor bredd av idrott i ungdomsåren än mängden av en och samma idrott.  

Med den vetskapen är det viktigt att idrottsundervisningen utformas så att eleverna får prova 

på många olika aktiviteter och på sätt ges möjlighet till en positiv upplevelse av 

undervisningen (Engström 2008, s.339).  

 

I Ett ämne för vem? diskuterar Björn Sandahl varför dagens undervisning ser ut som den gör. 

Lektionsinnehållet idag har påverkats av läroplanens utveckling genom åren men även av 

idrottsanläggningarnas utformning och tillgänglighet. Även idrottslärarnas bakgrund har 

spelat stor roll för undervisningens upplägg då många har ett förflutet inom traditionellt stora 

idrotter. De elever som delat lärarens intresse har hjälpt till att påverka och styra innehållet 

mot de aktiviteter som majoriteten utövat eller varit intresserade av. Fenomenet kan jämföras 

med politiken där det oftast är de som är intresserade som engagerar sig i olika partier och på 

så vis får störst inflytande över landets demokrati. De elever som inte är aktiva inom 

föreningslivet på fritiden och som ämnet är utformat för, blir på grund av sitt bristande 

intresse lidande då de inte engagerar sig för att påverka lektionsinnehållet. Frågan om 

ungdomars ohälsa lyfts ofta i olika sammanhang och många väljer idag att inte delta i 

undervisningen, något som Sandahl menar beror på att undervisningen ignorerat de elever 

som ämnet ursprungligen var skapat för att hjälpa. (Sandahl 2004, s.68) 
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Även Annerstedt belyser att det huvudsakligen är graden av fysisk aktivitet på fritiden som 

bestämmer huruvida en elev uppskattar idrott och hälsa eller inte och att utmaningen ligger i 

att hitta och individualisera både utbud och nivå så att det finns något som tilltalar alla 

(Annerstedt 2007, s.143). Sandahl menar att ämnet har som övergripande syfte att stimulera 

inaktiva elever till fysisk aktivitet, men att elever med en idrottsbakgrund haft en förmåga att 

påverka läraren och lektionsinnehållet utifrån deras redan existerande intressen. (Sandahl 

2004, s.64). 

 
Tidigare undersökningar visar tydligt på att det finns en oroväckande hög andel elever som 

inte deltar i lektionsundervisningen. Eleverna anger olika skäl till att inte delta men 

gemensamt är att de anser att ämnet inte är för dem. Studierna pekar även på att de som är 

aktiva på lektionerna är de som även redan utövar olika aktiviteter på fritiden medan de 

elever som är inaktiva på lektionerna även är det på fritiden. Detta sistnämnda innebär alltså 

att lektionerna i idrott och hälsa är det enda tillfälle där eleverna ges möjlighet till fysisk 

aktivitet.  

 

Effekterna av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar talar för ett aktivt liv i ung ålder. 

Genom styrke- och uthållighetsträning hos barn kan muskelstyrka och kondition förbättras, 

det har även goda effekter på kroppsfett, benmassa samt en minskad risk för sjukdomar i 

vuxenlivet som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Fysik aktivitet leder även till en 

förbättrad utveckling av sociala, emotionella, motoriska och kognitiva färdigheter. (FYSS 

2008, s.155)  

 

I en undersökning av svenska skolbarn i åldrarna 7-9 visade forskare från Sahlgrenska 

akademin och Karolinska Institutet att 17 % av barnen var överviktiga och 3 % var feta 

(Sjöberg, Moraeus, Yngve, Poortvliet, Al-Ansari, Lissner 2011, s.305–314).  

 

Sammanfattningsvis innebär detta att det är viktigt att uppmuntra och inspirera alla 

människor till att vara fysiskt aktiva så tidigt som möjligt. Fysisk aktivitet bidrar till en bättre 

hälsa för såväl individ som samhälle. Det är därför viktigt att så många som möjligt får goda 

upplevelser av att röra på sig samt att aktivera sig redan som unga, då detta ligger till grund 

för deras aktivitetsnivå senare i livet. Som lärare i idrott och hälsa har man en god plattform 

för att inspirera och motivera unga till ett livslångt lärande och ett aktivt liv.  
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1.1.3 Ämnets utveckling 
Då många elever upplever att ämnet inte är utformat för dem kan det vara av intresse att veta 

vad det är som format och präglat lektionsinnehållet historiskt sett. Under 

idrottslärarstämman i maj 2013 berättade Håkan Larsson, professor i idrottsvetenskap vid 

GIH, om problematiken med att idrottsämnet idag ser likadant ut som det gjorde för 50 år 

sedan, trots att samhället utvecklats en hel del sedan dess. Han diskuterade vidare att det inte 

finns någon klart etablerad idé om vad ämnet går ut på och hur undervisningen skall läggas 

upp, varken hos lärare, elever eller lärarutbildare. Larsson forsätter sedan att beskriva att 

ämnet över tiden, samt med förändring i styrdokument, gått från stabilitet till förändring och 

osäkerhet. Under första delen av 1900-talet handlade undervisningen om fysisk fostran med 

gymnastik, disciplin, kroppsmedvetenhet och estetik. (UR Samtiden 2013) Efter andra 

världskriget skedde förändringar inom hela samhället och så även inom skolans värld och 

idrotten tar över gymnastikens roll i undervisningen. Fysiologi med betoning på fysisk 

träning tar över och barnen skall nu istället få tid för “fysisk aktivitet”. Social utveckling och 

samarbete får en allt mer central roll inom skolans värld. (UR Samtiden 2013)  

Därefter introducerades Lgr-80 som styrde ämnesinnehållet med olika moment som skulle 

fördelas över läsåret. Det fanns redan då kritik på tävlingsidrottens inflytande på skolidrotten, 

i en studie från 1989 nämner man att lektionsinnehållet utgörs av “lite av varje” med en 

tidsmässig övervikt av bollspel och bollekar (Lundvall 2004, s.22).  Larsson nämner att det 

kanske var just namnbytet av ämnet till “Idrott” som skapade föreställningen hos framförallt 

eleverna om att lektionerna skulle fyllas av den typen av aktiviteter som man lär sig på andra 

ställen exempelvis i idrottsföreningar. (UR Samtiden 2013) 

 

Därefter lanserades Lpo-94 där innehållstyrningen var borta och hade nu istället ersatts av 

målstyrning. Ämnet hade även nu bytt namn till idrott och hälsa (Lundvall 2004, s.22). Man 

pratade nu istället om förmågor som eleverna skulle lära sig samt att ämnet nu omnämns som 

ett kunskapsämne med de fyra F:en; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, snarare än 

att bara ses som ett praktiskt ämne. Detta skifte ledde till en osäkerhet bland lärarna eftersom 

att de ansåg att det var otydligt vad de skulle fylla sina lektioner med. Lokala kursplaner 

medförde större skillnader mellan olika skolor och syftet med undervisningen blev mer 

osäkert. (UR Samtiden 2013)  

Kritiken mot tävlingsidrottens inflytande fanns fortfarande kvar och i och med namnbytet 

efterfrågas mer hälsa på lektionerna och inte bara idrott, vilket även står att läsa i 
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skolinspektionens rapport, Mycket idrott och lite hälsa, från 2010. Rapporten tyder även på att 

pojkarna, efter samundervisningsreformen, fått mest inflytande över lektionsinnehållet. 

(Skolinspektionen 2010, s.5-8) 

 

Lundvall (2004) lyfter en engelsk forskare vid namn Lake’s studier av 16–18-åringar. Studien 

visar att de elever som attraheras av ämnet är de som uppskattar utmaningar, tävling, lagsport 

och idrott. Omvänt så nämner även studien att de elever som stöts bort av ämnet är de som 

ogillar idrott, lagarbete och tävling. De upplever att detta ger dem en känsla av inkompetens, 

frustration, tvingande deltagande och negativ feedback från lärare. Vidare beskriver han hur 

tävlingsmiljön för vissa ger en social bekräftelse medan den för andra innebär ängslan och 

utestängdhet. (Lundvall 2004, s.27) Hon konstaterar efter att ha tagit del av diverse olika 

studier att bilden som växer fram om ämnet är att det är: “omtyckt men ändå oomtyckt” samt 

att det förstärker känslan av kompetens hos de som redan är kompetenta medan det gör det 

motsatta hos andra. (Lundvall 2004, s.36) Diskussionen som uppstod med Lgr-11 och dess 

nya kunskapskrav var; vad och hur man skulle undervisa samt hur detta skulle bedömas. (UR 

Samtiden 2013) 

1.2 Teori 

Vi har valt att applicera Aaron Antonovskys teoretiska modell KASAM (känsla av 

sammanhang) på våra intervjusvar och med hjälp av den analysera resultaten. Antonovskys 

teoretiska KASAM-modell går ut på att man tar reda på vad som krävs för att övervinna olika 

utmaningar. Modellen består av tre centrala begrepp; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  

 

Begriplighet - Ses som kärnan och syftar på vilken nivå en person upplever inre och yttre 

stimuli som förnuftsmässig och gripbar. Ett exempel som ges är strukturerad, tydlig och 

sammanhängande information. Genom en känsla av begriplighet förväntar sig en person de 

intryck och signaler (stimuli) som kommer att mötas i framtiden eller i en uppgift. Huruvida 

utgången av stimuli är positiv eller negativ spelar inte så stor roll utan vikten ligger vid hur en 

person kan göra dem begripliga. (Antonovsky 2005, s. 44)  

 

Hanterbarhet - Begreppet handlar om i vilken grad man har resurser att klara av stimuli och 

de krav som ställs på en under olika omständigheter. Viktigt är att resurserna kan kontrolleras 
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av en själv eller någon närstående som man har stort förtroende för t ex familj eller vänner. 

Antonovsky menar att en god hanterbarhet leder till att man inte känner sig som “ett offer” i 

olika situationer, utan att man med istället kan klara av situationen. (Antonovsky 2005, s.45) 

 

Meningsfullhet - Begreppet är starkt kopplat till motivation och områden som en person är 

engagerad i och anser vara viktigt. Personer med ett högt värde anser att en del av de 

prövningar vi ställs inför kan vara värda att lägga tid och energi på, utmaningar välkomnas 

istället för att ses som något jobbigt man helst skulle vilja slippa. Antonovsky menar att en 

person som har god meningsfullhet inför en uppgift kan ta sig an och övervinna hinder, som 

vid första anblick ses som krävande. Personen lyckas med detta för att denne anser att den 

nedlagda tiden i slutändan kommer att vara värd belöningen. (Antonovsky 2005, s.45)  

  

Vår anpassning 
Vi har valt att tolka och analysera elevernas svar utifrån de tre ovanstående centrala 

begreppen. Med begriplighet menar vi vad, alltså om eleverna förstår de krav som ställs på 

dem samt om lärarens instruktioner upplevs som tydliga. Hanterbarheten syftar till hur 

eleverna klarar av att lösa olika uppgifter i undervisningen, om svårighetsgraden korrelerar 

med elevens förmåga. Meningsfullhet handlar om eleverna vet varför de utför de olika 

momenten i ämnet samt vilken nytta de har av det i framtiden.  

 

Om något av de centrala begreppen saknas, leder det till en oförmåga att hantera den stress 

som kan uppstå i olika situationer. Om eleverna istället förstår de tre delarna; vad, hur och 

varför så kommer de omvänt att få en god känsla av sammanhang. Detta kan leda till att 

eleverna finner det värt att investera tid i undervisningen även om de inte nödvändigtvis har 

en god attityd till ämnet. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever som idag inte aktivt deltar på lektionerna 

motiverar detta.  

 

Frågeställning: 

• Vilka faktorer påverkar eleverna till aktivitet/inaktivitet på lektionerna? 

• Vad krävs för att eleverna aktivt ska vilja delta på lektionerna. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Vi har valt att utföra en kvalitativ intervjustudie med gymnasieelever angående deras 

uppfattning om vad som påverkar dem till inaktivitet eller aktivitet på lektionerna i idrott och 

hälsa. Genom att använda intervjuer istället för enkäter hoppas vi kunna få en djupare 

kunskap om vad det är som påverkar elevernas inställning, tankar och idéer om ämnet. 

Resultaten är på så vis inte generella för alla gymnasieelever. 

 

Syftet med en kvalitativ ansats är att ta reda på hur olika omständigheter kan identifieras och 

vad de har för karaktär. Metoden används ofta i syften för att höja livskvalité eller trivsel 

inom ett område. För att kunna få ett större djup i en intervju är det viktigt att kunna anpassa 

den efter individerna som deltar i studien. Man bör sträva efter ett “äkta samtal” och försöka 

frångå rollen som utomstående expert, känslor och upplevelser påverkar intervjupersonen och 

det är viktigt att ha det i åtanke när resultatet analyseras. (Wallén 1996, s.73-76) 

2.2 Utformning av metod 

Vi har valt att utforma en intervjumall (Se bilaga 3) med öppna frågor, utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Frågorna är kategoriserade i två olika delar; “Individen” och “Ämnet”. Hela 

intervjumallen har en grund i att undersöka vad som bör förändras med undervisningen i 

idrott och hälsa för att tilltala de intervjuade mer. “Individen” berör bland annat frågor om de 

intervjuades egna erfarenheter av fysisk aktivitet och levnadsvanor. “Ämnet” är inriktat mot 

vad eleven har för uppfattning av ämnet idrott och hälsa och vad som görs på lektionerna, vad 

de tycker om och vad de skulle vilja förändra. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Vi ville intervjua elever representativa för studiens syfte dvs. elever med hög frånvaro på 

lektionerna i idrott och hälsa. Den skola vi först var i kontakt med kunde dock inte svara upp 

mot vår frågeställning då de pga. skolplikten inte hade nämnvärt hög frånvaro på lektionerna. 

Då försökte vi, via mail, komma i kontakt med andra skolor i Stockholm. Endast få svarade 

och ingen hade möjlighet att låta oss genomföra intervjuerna hos dem. Beslutet togs då att 
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kontakta en skola i södra Sverige där vi tidigare genomfört verksamhetsförlagd utbildning 

med ett ett elevunderlag som kunde ge svar åt vår frågeställning.  

 

Telefonkontakt etablerades med tidigare handledare och tillika elevernas mentor. Handledaren 

är utbildad idrottslärare men undervisar inte i ämnet. Hon hjälpte oss att utifrån vårt syfte- och 

frågeställning välja ut representativa elever för att delta i intervjuerna. Handledaren 

presenterade studiens syfte för dessa elever och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp 

på intervjuer med den utav oss som de tidigare träffat vid den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Sju stycken elever uppfyllde kriterierna för intervjun och samtliga var positiva 

till att delta. Eftersom vi intervjuat så få elever kan inte resultatet ses som generellt eller 

allmängiltigt utan som indikationer på hur elever kan uppfatta ämnet idrott och hälsa.  

 

Eleverna fick information om när intervjuerna skulle genomföras två veckor i förväg.  

Intervjuerna genomfördes under ordinarie lektionstid och eleverna fick gå ifrån en åt gången. 

Samtalen hölls i ett separat grupprum i en avslappnad och för eleverna bekant miljö med 

endast en utav oss i rummet. Vi anser att det var positivt att eleverna träffat samtalsledaren 

tidigare då det förhoppningsvis bidrog till att eleverna fick en extra trygghet under samtalet. 

Samma samtalsledare genomförde samtliga intervjuer i ett försök att standardisera samtalen 

så mycket som möjligt. Alla intervjuer är transkriberade och eleverna benämns med fiktiva 

namn så att de ej ska gå att spåra.  

2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar på tillförlitlighet och innebär i stort att de utförda intervjuerna är utformade 

för att ge svar åt vår frågeställning. En hög reliabilitet innebär även att andra kan utföra 

samma undersökning, med samma metod och i slutändan uppnå samma resultat. (Thurén 

1996, s.22) Då det gäller vår standardisering, genomfördes samtliga intervjuer under i stort 

sett samma förhållanden, i samma lokal, tidpunkt, samtalsledare och med samma 

intervjumall.  

 

Med validitet menas att man i sin undersökning faktiskt undersöker det som var tänkt från 

början och inget annat. Vid låg validitet undersöker man helt enkelt fel sak och resultatet blir 

då värdelöst. (Thurén 1996, s.22) Frågorna i intervjumallen är utformade efter uppsatsens 

syfte samt inriktade mot de tre kategorierna i Antonovskys teoretiska KASAM modell.  
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2.5 Etiska överväganden 

I samband med vår kvalitativa studie var vi noggranna med de etiska övervägningarna. Alla 

intervjupersoner var myndiga och fick information om studiens syfte innan de behövde ta 

ställning till om de själva ville vara med och delta. De gavs information om att de inte 

behövde svara på de frågor de inte ville, att de kunde avbryta intervjun när som helst, samt att 

de skulle förbli anonyma. Samtalen har transkriberats och sparats med fiktiva namn, de 

inspelade samtalen har därefter raderats. 

3. Resultat  

Efter transkriberingen av elevintervjuerna har vi valt att presentera svaren så att de skall ge en 

mer överskådlig bild av elevernas uppfattning. Detta har vi gjort för att tydliggöra vilka 

faktorer som påverkar eleverna till aktivitet och inaktivitet på lektionerna. Därefter kommer vi 

att applicera vår teoretiska modell, KASAM, för att analysera elevernas svar och få en djupare 

förståelse till varför de väljer att inte delta i undervisningen samt vad som skulle krävas för ett 

mer aktivt deltagande 

3.1 Presentation av typeleven 

Bland de intervjuade personerna är typeleven idag låg- till medelaktiv och ägnar sig åt 

individuella aktiviteter som promenader, lite gym alt. ridning och simning. Eleven har tidigare 

varit aktiv i en klassisk riksidrottsförening, som exempelvis fotboll, sedan barnsben men har 

lagt av på grund av att man, av olika skäl, inte tyckte det var roligt längre. Respondenten 

anser att man bör vara aktiv ca 3 timmar per vecka, eller 25 minuter om dagen. Vidare skulle 

eleven vilja vara något mer aktiv med individuell träning så som löpning och gym. 

3.1.1 Eleverna sammanställda uppfattning 
Lektionsinnehållet anses dominerat av bollspel och “killgrejer”: ”Alla år har det alltid varit 

samma sak, volleyboll, innebandy, basket, fotboll, bollsporter hela tiden”. De definierar 

“killgrejer” som fotboll och andra aktiviteter som: “[...]det är inte så många tjejer som håller 

på med”.  De upplever att det alltid är samma personer som påverkar lektionsinnehållet: ”Det 

är alltid killarna som får säga vad de vill göra och tjejerna bara hänger på typ”. När de får 

frågan om varför de tror att det är så mycket bollsport svarar de ex att: ” [...] många tycker typ 

om det, så ingen säger emot då, det blir liksom smidigt för läraren”,  
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På frågan om vilka aktiviteter som avskräcker eleverna från att gå på lektionerna, så varierar 

svaren en del. Men det gemensamma är att de ogillar moment som de upplever sig själva inte 

prestera så bra inom. Något som de ogillar är att undervisningen, enligt dem, präglas för 

mycket av tävling och prestation: ” [...] jag tycker inte det är så roligt för jag tycker inte om 

att tävla, jag är rädd för att göra fel och så”.  

Även att de känner att de klarar av aktiviteterna som bedrivs så upplever de att andra i 

gruppen, som de känner presterar bättre än vad de själva gör, får dem att känna sig 

dåliga:“[...] men folk bara klagar och skäller och det är ju inte så kul och man är rädd för att 

göra fel så folk blir arga på en”, ”Vi har en väldigt stor grupp och då får man typ ångest och 

alla ska vara bättre än alla hela tiden så det blir bara jobbigt att gå dit”, ”Jag gillar inte att 

tävla när andra tittar på. Jag hade tyckt att det varit roligare om det inte var så mycket 

tävling.” 

Andra saker kring undervisningssituationen som upplevs jobbiga är att det är stora 

elevgrupper, trångt att byta om samt att omklädningsrum och dusch är i allmänt dåligt skick. 

 

Trots detta så har de allra flesta av eleverna har en positiv inställning till ämnet och tycker att 

det är bra att det finns på schemat. Dock så saknar de motivering till varför de gör olika saker 

tror att ämnet finns främst för att man skall röra på sig för stunden och inte sitta still hela 

skoldagen: ”Det är väl för att hålla igång eleverna, alla är ju inte aktiva på fritiden”, ”Ja men 

det är väl för att man ska typ inte sitta stilla hela dagen och röra på sig.”  

På frågan om vad man kan ha för nytta av ämnet ges svar som: “[...] De förklarar inte varför, 

det hade varit bättre. Då kanske man tänker lite mer än att jag kan skippa den här lektionen, 

för att det inte är så viktigt”. De nämner också att de vill göra saker de har nytta av vid sidan 

av skolan och längre fram i livet:  

“[...] fokusera på motion och att må bra och att dom kanske ska försöka att motivera en lite 

varför att det är bra och varför man ska göra grejorna och så. Man borde lära sig saker som 

man kan göra hemma liksom. För det blir liksom bara att man gör det på idrotten och sen går 

man hem och då är det, jaha okej, slut liksom. Man har ingen motivation heller. Mer hälsa. 

För jag känner liksom inte för det, kommer jag göra det när jag blir vuxen? Man vill ha 

grejer som man har fördel av när man blir äldre känner jag och det har jag inte av friidrott. 

Jag vill lära mig att röra på mig, typ löpning och matvanor och det[...].  

Därutöver vill de ha mer variation, fler valmöjligheter, större inflytande och få vara med och 

påverka lektionsinnehållet: ”[...] dem kan ju fråga vad vi vill göra”, ”Vi vill vara med och 
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påverka lite själva”.”[...] det räcker inte att bara göra bollsporter hela tiden, alla tycker inte 

det är roligt”, ”Jag har inga problem med det vi gör idag men jag vill ha mer variation, 

bollsporter är okej men inte hela tiden och varje gång. Lite mer olika saker”.  

3.2 KASAM 

Genom att applicera Antonovskys tre centrala begreppen av KASAM på elevernas 

intervjusvar så vill vi söka en djupare förståelse till vilka stressorer som leder till att eleverna 

väljer att inte delta i undervisningen.  

3.2.1 Begriplighet 
De eleverna som upplever lärarens instruktioner som bra och tydliga har en god möjlighet att 

uppnå ett högt värde av begriplighet. De kan då hantera intryck och signaler under lektionerna 

på ett lungt och kontrollerat sätt, oavsett ifall intrycken positiva eller negativa. De elever som 

däremot tycker att läraren är otydlig och att denne blir arg om de ställer frågor, har en låg 

begriplighet. Enligt Antonovskys modell kommer dessa elever att uppleva den yttre stimulin 

på ett kaotiskt och oorgniserat sätt och inte lyckas göra situationen begriplig.  

 

Eleverna upplever lärarens instruktioner som tydliga och begripliga vilket tyder på att de har 

en hög begriplighet. Då vi frågar en elev om denne förstår lärarens instruktioner svarar hon: 

“Ja det gör jag, om man frågar så förklarar han igen.” Således är det inte begripligheten som 

påverkar elevernas val till inaktivitet på lektionerna. Det är viktigt att alla elever förstår vad 

de ska göra under lektionerna och på så sätt försöka ge samtliga elever bästa möjliga 

förutsättningar för att skapa en hög begriplighet i undervisningen. Annars kan det leda till att 

eleverna blir inaktiva på lektionerna då de inte förstår vad de ska göra, det kan i slutändan 

leda till att eleverna väljer att inte alls gå på lektionerna.  

3.2.2 Hanterbarhet 
Om eleverna känner att de klarar av att hantera och lösa de uppgifter som ställs på dem i 

undervisningen så kan de uppnå ett högt värde av hanterbarhet. De intervjuade eleverna 

upplever att de klarar av att lösa de uppgifter och aktiviteter som de ställs inför under 

lektionerna, enligt KASAM tyder det på ett högt värde av hanterbarhet. Problemet är dock att 

eleverna jämför sig med andra i gruppen som de upplever som bättre än de själva vilket leder 

till en känsla av misslyckande, mindervärde samt att de känner sig som ett offer. De 

intervjuade eleverna får på så vis ett lågt värde av hanterbarhet trots att de har resurserna som 



19 
 

krävs för att lösa lärarens uppgifter. På frågan om man upplever sig klara av de uppgifter man 

ställs inför under lektionerna svarar en elev: “Ja klarar av gör jag men jag känner mig dålig 

för de som är bättre får mer uppmärksamhet än de andra, dom typ skiter han i.” 

 

Det är viktigt att vi som lärare är medvetna om att det inte bara är själva uppgiften eller 

aktiviteten i sig, som upplevs som svår eller obehaglig. Det är snarare tävlingsmomentet eller 

det faktum att eleverna konstant jämför sig med varandra, och inte vill framstå som sämre än 

någon annan, som leder till en rädsla eller ovilja att delta i undervisningen. Ett varierat 

lektionsutbud är viktigt för att alla skall få känna sig bra och uppmärksammade.  

Några av de intervjuade eleverna anser att en lösning på problemet kan vara att nivåanpassa 

undervisningen vilket ibland förekommer i andra ämnen. Utmaningen ligger i att 

individualisera utbud och nivå så att ämnet tilltalar alla.  

3.2.3 Meningsfullhet 
Även om eleverna tycker det är bra att de har idrott och hälsa i skolan, så vet de inte varför de 

har ämnet, vad de skall lära sig på lektionerna eller vad de kan ha för nytta av det i framtiden.  

Eleverna förstår oftast de muntliga instruktioner som läraren ger dem under lektionerna men 

inte meningen med ämnet. Eleverna ser idag inte någon mening med att ta sig an de 

utmaningar som de ställs inför under lektionerna och tycker inte att det är värt att lägga tid 

och energi på ämnet då de anser att de inte får ut någonting utav det. De anser även att ämnet 

borde vara valfritt och väljer alltså hellre bort det än att välkomna det som en utmaning. Vi 

tror att problemet med att eleverna vill välja bort ämnet kan undgås genom att tydligt förklara 

meningen med det.  På frågan om varför man tror att man har idrott på schemat svarar en 

elev: “För att man ska röra på sig i skolan. Jag tror att målet är att man ska röra på sig men 

jag tycker att man rör på sig på fel sätt, jag vill ha mer olika saker på lektionerna, inte alltid 

samma. Jag vet inte. Man kanske ska nån slags kondition eller nått, att man ska orka med det 

och inte bara sitta inne. För att man ska röra på sig under skoldagen.”  

3.2.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att eleverna endast har en hög begriplighet medan de 

till viss del saknar hanterbarhet och framförallt meningsfullhet. Detta leder sammantaget till 

att de upplever en bristande känsla av sammanhang (KASAM). Genom att eftersträva höga 

värden av samtliga tre centrala begrepp tror vi att fler elever kan uppmuntras och inspireras 

till att delta i undervisningen.  
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Om vi i vår kommande yrkesroll kan motivera varför vi utför valda aktiviteter samt 

individanpassar undervisningen och på så vis ökar känslan av sammanhang hoppas vi kunna 

inspirera eleverna till ett livslångt lärande.  

4. Diskussion och slutsats 

4.1 Tävling och prestation 

Syftet med studien var att undersöka vad som gör att elever med låg närvaro är aktiva eller 

inaktiva i ämnet idrott och hälsa. Resultaten visar att eleverna ofta väljer att inte närvara på 

lektionerna eftersom de känner att de är dåliga på vissa moment. Paradoxalt nog så svarar de 

allra flesta, på frågan vad de tycker om lektionsnivån och om de känner att de klarar av 

aktiviteterna, att de gör det. Det de dock anger som det största problemet är enligt vår mening 

hur de presterar i förhållande till andra elever i gruppen och hur det får dem att känna sig. 

Då andra i gruppen upplevs prestera bättre än dem själva eller omvänt att de själva upplevs 

prestera sämre än någon annan så leder detta till en mindervärdeskänsla och en rädsla för att 

göra fel. I slutändan leder denna olustkänsla till att de hellre väljer att inte går dit. Detta 

bekräftar det Lundvall (2004) nämner om att de elever som inte gillar idrott, tävling och 

lagarbete stöts bort av ämnet och känner frustrationen, känsla av inkompetens och ängslan. 

Medan det hos de “duktiga” eleverna som redan är aktiva på fritiden medför en social 

bekräftelse. Redelius (2004) nämner också denna indelning av eleverna i två grupper utefter 

deras inställning till ämnet. De som är positivt inställda är detta för att de får utföra aktiviteter 

de anser sig vara bra på medan de negativt inställda eleverna inte uppskattar vissa moment i 

undervisningen som de upplever sig vara dåliga på. Även Sandahl (2004) menar att elever 

som inte är aktiva inom föreningsidrotten blir lidande under lektionerna eftersom de elever 

som delar lärarens intresse för traditionellt stora idrotter, påverkar och styr innehållet mot 

aktiviteter som de är intresserade av. De inaktiva eleverna, som ämnet är till för att stimulera, 

blir på så vis lidande då lektionsinnehållet inte passar dem. 

 

Eleverna anger att tävlingsidrotten traditionellt dominerar lektionsinnehållet och förmedlar ett 

budskap om att prestationer bör mätas och att den definierar din duglighet eller status. Ett för 

stort utbud av tävling i undervisningen kan därför stöta ut elever som inte är vana vid idrott 

och tävling och istället gynna elever som redan är aktiva och kanske inte är i lika stort behov 

av skolidrotten för att tillgodose de dagliga rekommendationerna om fysisk aktivitet. 
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Även om vi som lärare väljer att ta bort tävlingsmomenten, tror vi att det kan vara svårt att 

undvika att eleverna jämför sig själva och sina prestationer med varandra. En lösning som 

eleverna själva lyfter är att nivåanpassa undervisningen vilket ibland förekommer i andra 

ämnen. Detta kan dock förstärka känslan av att det endast är prestationen som värderas och 

betygssätts. Istället anser vi att det är genom att uppmärksamma och uppmuntra samtliga 

elever man kan skapa en bättre känsla i gruppen och minska rädslan för att göra fel. En annan 

tänkbar lösning som eleverna lyfter fram är att samma lektion ha olika aktivitets alternativ för 

olika individer. Vi anser att även detta är för att undvika att prestera framför andra. Kan man 

på något sätt komma åt prestationsångesten genom att variera, det för alla gällande, 

lektionsinnehållet så tror vi att behovet av olika aktiviteter under samma lektion inte blir lika 

stort.  

4.2 Variation och duglighet 

Tidigare forskare (Sandahl 2004, Annerstedt 2007 samt Redelius 2004) har redan fastslagit 

vikten av ett varierat lektionsinnehåll för att på så vi kunna aktivera och inspirera fler elever 

till ett aktivt deltagande på lektionerna. När den enformighet som idag råder domineras av 

avskräckande tävlingsmoment så kan det leda till att man tappar de elever som är i allra störst 

behov av att delta i undervisningen.  

Lundvall (2004) menar att de elever som anses vara duktiga i ämnet höjer sig och får en 

starkare känsla av kompetens medan de “sämre” eleverna upplever motsatt effekt. Det kan 

mycket väl vara så att de “duktiga” eleverna får en social bekräftelse genom att sänka de 

“sämre” vilket leder till att dessa elever väljer att inte gå på lektionerna. I slutändan leder det 

till att de “duktiga” eleverna tar över ett ämne, som kanske egentligen är till för de elever som 

inte är fysiskt aktiva på fritiden, som ämnet enligt Sandahl (2004) ursprungligen var skapat 

för att hjälpa. 

Eleverna i vår undersökning nämnde även de att de ville göra mer av just det som de var 

duktiga på och tyckte var roligt. Eleverna känner att det är viktigt att de uppmärksammas och 

uppmuntras för att alla skall få känna sig delaktiga, sedda och meningsfulla. Det är alltså av 

största vikt att alla någon gång måste få känna sig dugliga, bli bekräftade och känna att man 

klarar av de aktiviteter som utförs. Detta för att få en positiv inställning och glädje till ämnet. 

Med en större variation och individuell anpassning kan eleverna få utföra aktiviteter som de 
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själva behärskar vilket kan bidra till en stärkt självbild och göra att alla eleverna kan hitta en 

aktivitetsform som passar just dem. På så vis ökar sannolikheten till att eleverna är aktiva 

senare i livet. Även uppmuntran från läraren är viktigt för att de ska vara mer aktiva på 

lektionerna (Strandell 2002).  

4.3 Lektionsinnehåll och motivering  

När Folkhälsoinstitutet (2001) genomförde en studie om elevers inställning till fysisk aktivitet 

i skolan angavs att ämnet var tråkigt, jobbigt och onödigt, som skäl för att avstå från 

undervisning. Även enligt Redelius (2004) anger eleverna att de “gör” saker på lektionerna 

snarare än att lära sig olika färdigheter. 

Det är därför viktigt att läraren förmedlar, till eleverna, varför ett moment genomförs och 

vilken nytta eleverna har av att lära sig de olika färdigheterna. Detta för att skapa en ökad 

meningsfullhet och förståelse som idag saknas hos eleverna.  
 

Det är viktigt att veta varför lektionsinnehållet ser ut som det gör idag för att kunna få till en 

förändring. Tidigare har lektionsinnehållet utgjorts av aktiviteter som varit aktuella för just 

den tiden när det gäller motion, träning och fysisk aktivitet (UR Samtiden 2013). Björn 

Sandahl (2004) diskuterar att lektionsinnehållet idag även har påverkats av läroplanens 

utveckling. Undervisningen har gått från gymnastik till fysisk träning av kroppen och har 

sedemera kommit att handla om de stora föreningsidrotterna med övervägande fokus på 

bollsporter. Vad som dock visat sig är att andelen som tränar organiserat minskar med åldern 

till förmån för att man då istället tränar på egen hand med mer indivuell träning så som gym, 

löpning, olika gruppträningsklasser. 

Vi tror att boven i dramat precis som vid tidigare reformer, är svårigheten för lärarna att tolka 

läroplanens angivelser om både vad som skall uppnås och då även vad som skall bedömas. I 

och med att det är avgörande för vad läraren kommer att fylla sina lektioner med så tror vi att 

det är just här som en stor del av problematiken ligger. Allt för många lärare vet helt enkelt 

inte själva vad de skall fylla sina lektioner med och ännu mindre hur de skall motivera detta 

lektionsinnehåll för sina elever. 

  

 



23 
 

4.4 Avslutning: 

Vi tror att man generellt måste ta reda på vad man har för mål och syfte med sin undervisning 

och ifrågasätta om den väg man tänkt sig verkligen passar alla. Man bör även lyssna på 

samtliga av sina elever.  

Om man som lärare vill följa vad som står i läroplanens syfte för ämnet, att undervisningen 

skall utgöras på ett sådant vis att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar, 

behov, syften och mål, så bör man uppmärksamma de elever som idag inte är aktiva på 

fritiden. Detta för att även de skall ges möjlighet att finna en aktivitet som de trivs med. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur elever som idag inte aktivt deltar på lektionerna 

motiverar sina val och som skulle krävas för att de aktivt skulle vilja deltaga.  

 

 

Frågeställning: 

Vilka faktorer påverkar eleverna till aktivitet/inaktivitet på lektionerna? 

Vad anser eleverna att man kan förändra för att de ska bli mer aktiva? 

 

Vilka sökord har du använt? 

“non-attendance” “awayness” “absenteeism” “skolk” “frånvaro” “närvaro” “inställning” 

“motivation” “physical education” “idrott och hälsa” “attendance” 

 

Var har du sökt? 

Ebsco 

PubMed 

Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco: Physical education and attendance 

 

 

 

Kommentarer 

Vi har mestadels använd oss av litteratur från GIH:s bibliotek då den var varit väldigt 

relevant för vårt syfte. Vi ansåg att den internationella forskningen inte motsvarade vårt 

valda forum och valde därför att lägga mer energi på den tryckta litteraturen.  
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Bilaga 2 - Intervjumall 
 

Är du aktiv idag? 

Har du varit aktiv tidigare? 

Hur mycket tror du man måste vara aktiv under en vecka? 

Om du skulle tänka dig framtiden, hur skulle din fysiska aktivitet se ut då? 

Om vi tittar på lektionerna idag, vad får ni göra? 

Varför tror du att det är just de aktiviteterna? 

Vad skulle du vilja göra på lektionerna? Varför? 

Varför tror du att ni har idrott i skolan? Vad är målet? Vad ska man lära sig? 

Vad har du för inställning till ämnet idrott & hälsa? 

Får ni vara med och planera lektionsinnehållet? 

Finns det någon aktivitet som om du vet att det är på schemat idag, så går du inte dit? 

Är det något som är jobbigt runt omkring undervisningen? 

Har du någon nytta av det du lär dig på lektionerna? 

Vad skulle du vilja ändra på i ämnets upplägg? 

Förstår du vad ni ska göra på lektionerna? Vad tycker du om lärarens instruktioner? 

Vad tycker du om nivån på lektionerna? Känner du att du klarar av aktiviteterna? 
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Bilaga 3 - Transkribering 
 

Nike 18 

Är du aktiv idag? 

Nej i princip inte, promenader kan jag gå ibland med min lillasyster. 

Har du varit aktiv tidigare? 

Jag har spelat fotboll i 6 år när jag var liten, förskolan typ. Kanske till 5an.  

Om du skulle tänka dig framtiden, hur skulle din fysiska aktivitet se ut då? 

Jag skulle alltså vilja träna mer. Jag har bara inte orken liksom. Gym eller motion, typ springa 

eller så.  

Hur mycket tror du man måste vara aktiv under en vecka? 

Gud det var svårt, ja men några timmar i alla fall, kanske 2-3.  

ÄMNET 

Om vi tittar på lektionerna idag, vad får ni göra? 

Mycket bollsport och en del motion. Typ dom här rundorna vi springer. Det är typ det vi gör 

mest. 

Varför tror du att ni gör det på lektionerna? 

Mycket för att man ska röra på sig med motion och det. Och sen är det väl, jag vet inte, 

motorik kan väl vara bra med olika bollsporter. Men man kanske skulle kunna göra banor som 

man gjorde när man var liten fast för vår ålder och sånna grejer. Asså dem försöker väl lära 

oss att man ska röra på sig, det är väl målet tänker jag men det är väl mest att, ibland känns 

det mest som en plåga liksom, vissa lektioner.  

Var det som är plågsamt? 

Att det är sån skillnad mellan grupperna, eller att vissa är jätteduktiga och dom andra är lite 

sämre, och för dom som är sämre blir det att man känner sig dålig och misslyckad, för jag är 

inte en av dom som är jätteduktig och det gör att man inte vill gå dit. Det blir mycket fokus på 

dem som kan och vill och så. Det är inte så mycket stöttning för dem som har svårt eller så. 

Man kanske skulle kunna pusha mer och anpassa och så.  

Varför tror du att ni har idrott i skolan? Vad är målet? Vad ska man lära sig? 

Asså jag tycker att det borde vara mer att liksom tänka på att man måste röra på sig för att 

man ska må bra. Jag tycker att dom fokuserar mer på att nu på idrottslektionerna skall vi bara 

få tiden att gå. Nu ska vi ha idrottslektion och nu ska vi få tiden att gå typ. Nu ska vi ha 

bollsport för att det står liksom i läroplanen. Det tycker jag är lite tråkigt. 
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Vad har du för inställning till ämnet idrott & hälsa 

Typ kanske inte så bra. 

Vad beror det på? 

Att det är så enformigt. Jag tycker liksom att man borde fokusera på att må bra typ. Typ hälsa 

och så.  

Får ni vara med och planera lektionsinnehållet? 

Nä det har vi inte gjort, inte alls. Eller ja kanske ibland får vi välja mellan typ badminton eller 

fotboll kanske eller volleyboll eller så.  

Vad skulle ni vilja göra på lektionerna? Varför? 

Asså typ fokusera på motion och att må bra och att dom kanske ska försöka att motivera en 

lite för att det är bra och varför man ska göra grejorna och så. Att man får veta mera om 

kanske till och med matvanor. Det har vi kanske ingenting, kanske bara två lektioner eller 

nått. Man borde lära sig saker som man kan göra hemma liksom. För det blir liksom bara att 

man gör det på idrotten och sen går man hem och då är det, jaha okej, slut liksom. Man har 

ingen motivation heller. Mer hälsa.  

Finns det någon aktivitet som om du vet att det är på schemat idag, så går du inte dit? 

Ibland har vi det här att man klättrar och håller på, i ringarna och så, och gör volter och sånna 

grejer med plintar och sånt, det är min mardröm. Och friidrott också, när jag gick i högstadiet. 

Då vill jag inte gå på idrotten.  

Varför tror du att det är just de aktiviteterna? 

För jag känner liksom inte för det, kommer jag göra det när jag blir vuxen. Man vill ha grejer 

som man har fördel av när man blir äldre känner jag och det har jag inte av friidrott. Jag vill 

lära mig att röra på mig, typ löpning och matvanor och det som jag sa förut. 

Är det något som är jobbigt runt omkring undervisningen? 

Omklädningsrummen och duscharna är i allmänt dåligt skick, men annars är det inget så. 

Har du någon nytta av det du lär dig på lektionerna? 

Ja men kanske vissa grejer, typ som de här löprundorna när vi springer och lite av men vi har 

väldigt få teorilektioner men dem är bra de vi har eller så. Vi har om kroppen och vilka 

muskler och hur man ska stretcha och sådär. 

Vad skulle du vilja ändra på i ämnets upplägg? 

Innehållet och det vi får göra, så att det ska passa mig mer. Mer mot hälsa och varför man ska 

lära sig saker, inte nu ska vi göra det här bara för att tiden ska gå. Det känns som ett 

tidsfördriv och man vet inte varför man gör det förutom på typ simningen. 
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Förstår du vad ni ska göra på lektionerna? Vad tycker du om lärarens instruktioner? 

Ja, mestadels, instruktionerna är utförliga när han går igenom. Vissa svårare saker är svårare 

och så i och med att han inte visar så ofta. 

Vad tycker du om nivån på lektionerna? Känner du att du klarar av aktiviteterna? 

Det beror på vad vi gör, bollsport och springa och så kan ju de flesta. Orientering kan bli olika 

om man inte tränar så mycket, även redskap är olika. 

 

Hestia 18 

INDIVIDEN 

Är du aktiv idag? 

Jag simmar och så håller jag på med yoga. Typ 5 gånger i veckan blir det väl. 

Har du varit aktiv tidigare? 

Jag är mer aktiv nu, jag var mindre aktiv tidigare. Jag känner att jag har mer kraft nu, för när 

jag gick i lågstadier var jag mobbad. 

Om du skulle tänka dig framtiden, hur skulle din fysiska aktivitet se ut då? 

Kanske inte simning, men yoga skulle jag vilja fortsätta med och gym kanske, det är en enkel 

och smidig grej. 

Hur mycket tror du man måste vara aktiv under en vecka? 

Jag vet inte, det är väl olika från person till person. 

Varför ska man vara aktiv? 

Man mår bättre både fysiskt och psykiskt. 

ÄMNET 

Om vi tittar på lektionerna idag, vad får ni göra? 

Det är sånna här typ hinderbanor och grejer, typ volleyboll ibland, fystest och sånna saker. 

Varför tror du att ni gör det på lektionerna? 

Jag vet inte, för att vi gör olika saker varje lektion. De förklarar inte varför, det hade varit 

bättre. Då kanske man tänker lite mer än att jag kan skippa den här lektionen, för att det inte 

är så viktigt. 

Finns det någon aktivitet som om du vet att det är på schemat idag, så går du inte dit? 

Det kan vara test för att man ska se hur bra och duktig man är och då kan man känna sig 

pressad för att man inte är lika duktig som alla andra, och då känner man, nä jag hoppar den 

lektionen. 

Vad skulle ni vilja göra på lektionerna? Varför? 
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Det är väl när man gör såna här saker tillsammans, som lite lekar och sånt, typ 

samarbetsövningar. 

Får ni vara med och planera lektionsinnehållet? 

Ibland men det är inte alls ofta, när vi inte har helklass får vi välja ibland. 

Vad har du för inställning till ämnet idrott & hälsa 

Jag tycker det är bra men jag tycker inte om det. Jag tycker det är bra att de försöker hålla 

igång eleverna som går på skolan och som inte är så aktiva på fritiden. Jag tycker inte att vi 

får göra så speciellt roliga saker eller vi är en så stor grupp. 

Vad skulle du vilja ändra på i ämnets upplägg? 

Jag tycker att de ska dela in oss i två gruppen när vi är så många och sen att de gör mer 

samarbetsövningar. När det är en så stor grupp så kan man bli bortglömd, man trivs inte i 

stora grupper. Inte mer stränga saker som nu ska vi göra det här och det här, de kan ju fråga 

vad vi vill göra. Vi vill vara med och påverka lite själva. Om det är något jag skulle vilja 

ändra på så är de det. 

Är det något som är jobbigt runt omkring undervisningen? 

Inte nu men innan var det omklädningsrummet, alla är så tätt inpå och alla kollar ner på 

varandra och så. Jag tycker att man borde ha mer koll på vad som pågår inne i 

omklädningsrummen. 

Har du någon nytta av det du lär dig på lektionerna? 

Det vi gör nu har vi la ingen nytta av i framtiden mer än det vi har nytta av idag. 

Varför tror du att ni har idrott i skolan? Vad är målet? Vad ska man lära sig? 

Det är väl för att hålla igång eleverna, alla är ju inte aktiva på fritiden. 

Vad skulle du vilja ändra med undervisningen? 

Att man kanske inte gör de där sakerna som man typ alltid har gjort, utan att man kanske typ 

frågar eleverna mer vad dem vill göra, att inte alltid läraren bestämmer. Man kanske inte alltid 

behöver ha en idrott, man kanske kan gå på en promenad eller hitta på någon annan aktivitet 

istället för det gamla tråkiga. 

När du väl deltar, varför gör du det? 

För att jag måste. När man går på gymnasiet så kan man väl få välja till idrott, för då har man 

ändå haft idrott i grundskolan. 

Förstår du vad ni ska göra på lektionerna? Vad tycker du om lärarens instruktioner? 

Ja, det tycker jag.  
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Vad tycker du om nivån på lektionerna? Känner du att du klarar av aktiviteterna? 

Ibland är det ju svårt, när vi gör sånt jag inte kan. Men annars går det för det mesta bra. 

 

Afrodite 18 

INDIVIDEN 

Är du aktiv idag? 

Jag gör ingenting på fritiden. Jag går på promenader. 

Har du varit aktiv tidigare? 

Jag spelade fotboll tidigare men det var mest killar där så jag slutade. Det var inget för mig. 

Hur mycket tror du man måste vara aktiv under en vecka? 

Tre-fyra dagar i veckan för att få bättre kondition och kanske kan hitta något som är roligt. 

Om du skulle tänka dig framtiden, hur skulle din fysiska aktivitet se ut då? 

Jag skulle vilja röra på mig mer, jag tycker om att dansa men skulle också vilja gymma. 

ÄMNET 

Om vi tittar på lektionerna idag, vad får ni göra? 

Jag tycker att det är mest killgrejer som typ fotboll, handboll och sånt som kanske inte tjejer 

tycker är lika roligt som killar. Jag tycker att sport är mer killigt kanske. Alla kan ju göra det 

men det är mest killar som gör det. 

Varför tror du att ni gör det ni gör på lektionerna? 

Det är väl för att lärarna har läroplanen för att man ska uppnå ett visst mål enligt skolverket, 

och kunna sporter. 

Varför tror du att ni har idrott i skolan? Vad är målet? Vad ska man lära sig? 

För att man ska röra på sig i skolan. Jag tror att målet är att man ska röra på sig men jag 

tycker att man rör på sig på fel sätt, jag vill ha mer olika saker på lektionerna, inte alltid 

samma. 

Vad har du för inställning till ämnet idrott & hälsa 

Jag tycker att det är bra så att man inte bara sitter i skolan. 

Får ni vara med och planera lektionsinnehållet? 

Nej, inget. 

Vad skulle ni vilja göra på lektionerna? Varför? 

Jag tycker att man borde få välja mellan olika saker. Vissa kanske vill hoppa hopprep eller 

vissa kanske vill göra något annat. Rocka rockring eller något annat som är roligare än det vi 

gör idag, det är olika från person till person. Det finns andra saker att göra än bara bollsporter, 

det räcker inte att bara göra bollsporter hela tiden, alla tycker inte det är roligt. 
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Finns det någon aktivitet som om du vet att det är på schemat idag, så går du inte dit? 

Simning, jag gillar inte att simma för jag är inte så bra på och är jobbigt att andra ser på, så då 

hoppar jag över det. Orientering är inte heller roligt, jag är rädd för att tappa bort mig och inte 

veta var jag är. 

Är det något som är jobbigt runt omkring undervisningen? 

Ibland på vintern är det jobbigt att duscha håret, och så är vattnet kallt. 

Har du någon nytta av det du lär dig på lektionerna? 

Jag vet inte. Man kanske ska nån slags kondition eller nått, att man ska orka med det och inte 

bara sitta inne. För att man ska röra på sig under skoldagen. 

Vad skulle du vilja ändra på i ämnets upplägg? 

Jag tycker att man ska blanda så att det är mer tjej och killgrejer, inte bara massa sport. Man 

kanske ska fråga i början av terminen vad eleverna vill göra så man vet det liksom, så att vissa 

lektioner bestämmer läraren och vissa så gör man det som eleverna valt. 

Förstår du vad ni ska göra på lektionerna? Vad tycker du om lärarens instruktioner? 

Ja det gör jag, om man frågar så förklarar han igen.  

Vad tycker du om nivån på lektionerna? Känner du att du klarar av aktiviteterna? 

Det är väl bra tycker jag. De brukar säga vad som krävs för olika betyg.  

 

Artemis 18 

INDIVIDEN 

Är du aktiv idag? 

Nej jag är med vänner. 

Har du varit aktiv tidigare?  
Ridit, spelat fotboll och spelat innebandy. Jag slutade när jag flyttade från min gamla stad och 

sen blev det aldrig att jag började igen. 

Hur mycket tror du man måste vara aktiv under en vecka? 

Kanske inte varje dag men inte för sällan heller, 3-4 timmar i veckan kanske. Man mår bättre 

om man får röra på sig. Man slipper vara sjuk och allt sånt. 

Om du skulle tänka dig framtiden, hur skulle din fysiska aktivitet se ut då? 

Jag skulle kunna tänka mig att vara aktiv om jag fastnar för någonting. Kanske innebandy 

eller ridning igen. 

ÄMNET 

Om vi tittar på lektionerna idag, vad får ni göra? 
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Mest killsaker tycker jag. Typ fotboll, det är inte så många tjejer som håller på med fotboll 

tycker jag, sen vill typ killarna alltid spela fotboll och då gör vi det. 

Varför tror du att ni har idrott i skolan? Vad är målet? Vad ska man lära sig? 

Det är en svår fråga. För att vi ska röra på oss och för att vi ska må bra och orka med 

skoldagen. Det är bra för de som gillar att sporta, de andra tycker inte att det är så kul. 

Vad har du för inställning till ämnet idrott & hälsa? 

Det är bra att det finns men jag tycker inte om det. Det är bra för dem som tycker att det är 

kul, jag tycker att man borde få välja om man ska ha det eller inte. 

Får ni vara med och planera lektionsinnehållet? 

Ja ibland, men då är det oftast killarna som tar för sig och säger vad de vill göra och då blir 

det så. När halva klassen är och simmar kan vi ibland få det. 

Vad skulle ni vilja göra på lektionerna? Varför? 

Badminton, innebandy och sånt, jag tycker att det är kul. 

Finns det någon aktivitet som om du vet att det är på schemat idag, så går du inte dit? 

Ja så kan det bli ibland om det är något jag inte tycker om, som fotboll för att alla ska va så 

duktiga hela tiden och då blir det inte roligt. 

Är det något som är jobbigt runt omkring undervisningen? 

Nej, det är trångt i omklädningsrummen så jag byter om hemma för jag bor så nära. 

Har du någon nytta av det du lär dig på lektionerna? 

Det vet jag inte, man kanske inte får sjukdomar lika lätt. Vi har egentligen ingen nytta av det 

men man får prova på saker. 

Vad skulle du vilja ändra på i ämnets upplägg? 

Nu blir det inte att jag är med så ofta för vi har en väldigt stor grupp och då får man typ ångest 

och alla ska vara bättre än alla hela tiden så det blir bara jobbigt att gå dit. Jag gillar inte att 

tävla när andra tittar på. Jag hade tyckt att det varit roligare om det inte var så mycket tävling. 

Förstår du vad ni ska göra på lektionerna? Vad tycker du om lärarens instruktioner? 

Det gör jag väl tycker jag, ja det gör jag. De förklarar ganska tydlig och sen frågar de om det 

är någon som inte förstår, och om det är det så förklarar de igen, lite lättare typ och visar om 

det är någon som fortfarande inte förstår.  

Vad tycker du om nivån på lektionerna? Känner du att du klarar av aktiviteterna? 

Jag klarar av gör jag men jag känner mig dålig för de som är bättre får mer uppmärksamhet än 

de andra, dom typ skiter han i.  
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Athena 18 

INDIVIDEN 

Är du aktiv idag? 

Jag rider varje dag. 

Har du varit aktiv tidigare? 

Jag har bara ridit hela livet. 

Hur mycket tror du man måste vara aktiv under en vecka? 

Någon gång i veckan, två timmar i veckan kanske. 

Om du skulle tänka dig framtiden, hur skulle din fysiska aktivitet se ut då? 

Jag skulle vilja fortsätta rida, när jag är vuxen också. 

ÄMNET 

Om vi tittar på lektionerna idag, vad får ni göra? 

Fotboll och handboll, vi brukar spela väldigt mycket bollsporter. Det är mest killarna som 

tycker om det. 

Varför tror du att det är just de aktiviteterna? 

Jag vet inte, dem tycker väl att det är smidigt att ha. 

Vad skulle ni vilja göra på lektionerna? Varför? 

Jag tycker att vi borde få ha flera olika val, typ så man får välja lite själv vad man ska göra. 

Typ simning får vi bara göra två gånger om året, jag skulle tycka det var bättre om vi hade det 

fler gånger för jag tycker det är roligt. Mer bad och ta bort lite bollsporter. Roligare lekar. 

Varför tror du att ni har idrott i skolan? Vad är målet? Vad ska man lära sig? 

– Ja men det är väl för att man ska typ inte sitta stilla hela dagen och röra på sig.  

Vad har du för inställning till ämnet idrott & hälsa 

Det var värre i högstadiet för läraren gillade bara de som var bäst. Nu är det okej men vi gör 

inte så roliga saker och samma jämt. 

Får ni vara med och planera lektionsinnehållet? 

Nej, kanske ibland får vi komma med förslag men vi får inte bestämma, det gör lärarna. 

Är det något som är jobbigt runt omkring undervisningen? 

Ja, vi är så många så det är trångt när man byter om och så. Så får man vänta typ aslänge på 

att få en dusch.  
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Finns det någon aktivitet som om du vet att det är på schemat idag, så går du inte dit? 

Jag känner oftast att jag inte vill vara med men jag måste för betyget. 

Har du någon nytta av det du lär dig på lektionerna? 

Jag vet inte, vi har det för att det är bra att man får röra på sig. Det kanske är meningen att 

man ska röra på sig på fritiden också, kanske börja på någon sport för att röra på sig. 

Vad skulle du vilja ändra på i ämnets upplägg? 

Jag skulle vilja ha mindre grupper på lektionerna, det är jobbigt när så många tittar på. Sen 

skulle jag vilja göra lite lättare saker, inte så komplicerade, det är mycket som man inte fattar, 

man förstår inte när dem förklarar. Dom förklarar på ett konstigt sätt, de gör om massa regler 

så att det blir konstigt. Jag tycker att det skulle kunna vara ett valfritt ämne. 

Förstår du vad ni ska göra på lektionerna? Vad tycker du om lärarens instruktioner? 

Ibland, han är otydlig i sina förklaringar och så blir han arg om man inte fattar och då vågar 

man ju typ inte fråga.  

Vad tycker du om nivån på lektionerna? Känner du att du klarar av aktiviteterna? 

Olika, det är rätt lagom, ibland är det för svårt och han kräver för mycket av alla, alla är ju 

inte lika bra och kan lika mycket och så, man kan ju ha olika grupper för de som inte har så 

höga krav och en för de som vill lite mer. 

 

Hera 18 

INDIVIDEN 

Är du aktiv idag? 

Jag tränar lite på gym men jag skulle vilja vara mer aktiv och röra mer på mig. 

Har du varit aktiv tidigare? 

Jag har gått på gymnastik, dans och friidrott. Jag hade ingen lust att fortsätta, det blev tråkigt. 

Hur mycket tror du man måste vara aktiv under en vecka? 

Jag vet inte, jag tycker att man ska vara aktiv tre timmar i veckan. 

Om du skulle tänka dig framtiden, hur skulle din fysiska aktivitet se ut då? 

Jag skulle vilja vara mer aktiv, röra på mig mer och vara mer intresserad, hålla på med mer 

konditionsträning. Springa länge, långt och fort kanske. 

ÄMNET 

Om vi tittar på lektionerna idag, vad får ni göra? 

Mycket bollsporter tycker jag, jag tycker inte det är så roligt för jag tycker inte om att tävla, 

jag är rädd för att göra fel och så. 
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Varför tror du att det är just de aktiviteterna? 

Ingen aning. Killarna tycker väl det är roligt med bollsport, det är många som gör det på 

fritiden. 

Vad skulle du vilja göra på lektionerna? Varför? 

Mer träning i grupp kanske, box, spinning och sånt tycker jag är roligt. Då får man röra på sig 

och sånt. 

Varför tror du att ni har idrott i skolan? Vad är målet? Vad ska man lära sig? 

Att man ska röra på sig så att man inte blir tjock, och ha en bra hälsa. 

Får ni vara med och planera lektionsinnehållet? 

Nej det gör lärarna, dem har gjort en planering för varje vecka. Jag tycker alla borde få vara 

med och bestämma lite, fast då kanske det blir mycket fotboll om killarna får vara med och 

bestämma. 

Vad har du för inställning till ämnet idrott & hälsa 

– Jag tycker väl det är typ bra kanske, jag vet inte. För det mesta kanske. 

Finns det någon aktivitet som om du vet att det är på schemat idag, så går du inte dit? 

Bad, jag hatar att bada. Jag tycker bara att det är jobbigt. Jag gillar inte vattnet och så känner 

jag mig osäker när det är så många och så, jag är inte så duktig på att simma. Det är roligare 

att göra saker man är duktig på. 

Är det något som är jobbigt runt omkring undervisningen? 

Det är dåligt med duschar och det är kallt, sen kommer det typ inget vatten heller. 

Har du någon nytta av det du lär dig på lektionerna? 

Att man inte blir tjock och får en god hälsa. 

Vad skulle du vilja ändra på i ämnets upplägg? 

Att man får vara med och bestämma och så lite. 

Förstår du vad ni ska göra på lektionerna? Vad tycker du om lärarens instruktioner? 

Nä, ibland kanske otydligt. Ibland så här tar han för givet att vi vet typ så.  

Vad tycker du om nivån på lektionerna? Känner du att du klarar av aktiviteterna? 

Nä det är typ lagom tror jag. Det är lite olika, jag vet inte, beror på vad det är liksom. Oftast 

kan jag typ det.  
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Demeter 18 

INDIVIDEN 

Är du aktiv idag? 

Ja, jag rider två gånger i veckan och går promenader. 

Har du varit aktiv tidigare? 

Jag har alltid ridit, sen jag var liten och kunde gå typ.  

Hur mycket tror du man måste vara aktiv under en vecka? 

Inte så mycket, en timme per dag kanske.  

Om du skulle tänka dig framtiden, hur skulle din fysiska aktivitet se ut då? 

Jag skulle vilja börja med typ boxning eller dans, men alla är redan hyfsat bra så det är svårt 

att platsa, annars skulle jag vilja hitta något som är kul bara.  

ÄMNET 

Om vi tittar på lektionerna idag, vad får ni göra? 

Vi håller på mycket med basket, volleyboll och orientering. Det är alltid killarna som får säga 

vad de vill göra och tjejerna bara hänger på typ, men lärarna bestämmer vad som görs. Alla år 

har det alltid varit samma sak, volleyboll, innebandy, basket, fotboll, bollsporter hela tiden.  

Varför tror du att det är just de aktiviteterna? 

Antar, typ, vet inte, många tycker typ om det, så ingen säger emot då, det blir liksom smidigt 

för läraren.  

Vad skulle du vilja göra på lektionerna? Varför? 

Jag har inga problem med det vi gör idag men jag vill ha mer variation, bollsporter är okej 

men inte hela tiden och varje gång. Lite mer olika saker. 

Varför tror du att ni har idrott i skolan? Vad är målet? Vad ska man lära sig? 

Man lär sig ingenting, man lär sig inte något direkt. Det är en lektion bara. Man har lagt till 

den bara för att. För att en del ska få motion. Många sitter bara vid datorn hela dagarna. Vi har 

lite teori, om styrketräning för killarna ville det. Alla gymmar idag, både killar och tjejer och 

de ville det för att få så bra resultat som möjligt.  

Vad har du för inställning till ämnet idrott & hälsa 

Jag tycker väl det är okej men jag vill göra lite mer olika saker typ, inte samma hela tiden. 

Får ni vara med och planera lektionsinnehållet? 

Lärarna planerar, vi har inte mycket att säga till om.  

Finns det någon aktivitet som om du vet att det är på schemat idag, så går du inte dit? 

Ja, när det bara är konditionspass, hård kondition, det är jag inte så bra på så då vill jag inte gå 

dit, jag vill ta det i min takt liksom, på min nivå. 
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Är det något som är jobbigt runt omkring undervisningen? 

En del är för tävlingsinriktade, när liksom inget står på spel så är det ju inte så viktigt men 

folk bara klagar och skäller och det är ju inte så kul och man är rädd för att göra fel så folk 

blir arga på en. 

Har du någon nytta av det du lär dig på lektionerna? 

Det beror på vad man har tänkt sig i framtiden, vissa vill ju bli idrottslärare och då är det ju 

bra att man kan regler i olika idrotter, men jag har ingen nytta av det personligen. 

Vad skulle du vilja ändra på i ämnets upplägg? 

Jag skulle vilja dela in grupperna efter vilken nivå man är på, och kanske typ hur motiverad 

och duktig man är på olika saker, då sabbar inte nån för någon och ingen klagar eller behöver 

bli arg liksom. 

Förstår du vad ni ska göra på lektionerna? Vad tycker du om lärarens instruktioner? 

Ja han förklarar rätt bra i alla fall. Men det är ju mest samma saker så man vet ju vad man ska 

göra, men han förklarar rätt bra ändå. 

Vad tycker du om nivån på lektionerna? Känner du att du klarar av aktiviteterna? 

Asså, jag är ju inte med så mycket, jag väljer ju när jag är med själv, men det är väl hyfsat bra 

nivå ändå. Man kan ju va med i sin egen takt.  

 

 

 

 


