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Sammanfattning 
Syfte 
Syftet med studien var att försöka finna bakomliggande faktorer till varför elever inte vill vara med 

på lektionerna i ämnet Idrott och Hälsa.  

 

Metod 
Studien var kvalitativ och strävade efter att få en djupare insikt i elevers attityder och 

förhållningssätt till idrott. Studien utfördes i en mindre ort i södra Sverige. De intervjuade bestod av 

nio elever i årskurs åtta, fem pojkar och fyra flickor, alla med negativ inställning till ämnet Idrott 

och Hälsa. För att finna dessa elever användes enkäter som urvalsmetod. Själva intervjuerna 

utfördes enskilda, en och en, i ungefär i 15-20 minuter. Allt bandades och skrevs ut ordagrant för att 

sedan bearbetas och analyseras. Intervjufrågorna bestod av öppna frågor, utan redan givna 

svarsalternativ. Detta för att på bästa sätt hitta de olika orsaker som kan tänkas finnas för att inte 

vilja vara med på skolidrotten. 

 

Resultat och slutsats 
Orsaker till varför eleverna upplevde ämnet Idrott och Hälsa tråkigt, var bland annat att variationen 

på lektionernas innehåll var för litet. Eleverna upplevde sig ha ett lågt inflytande på lektionerna. 

Oftast är det lärarna själva som bestämmer innehållet. Lektionerna upplevdes för tävlingsbetonade 

samt att de dominerades av för många olika sorters bollsporter. Lärarna ansågs lägga sig på fel nivå 

samtidigt som kunskapskraven ansågs högre och mer betungande än i tidigare åldrar. Vissa moment 

på idrottslektionerna upplevdes obehagliga att utföra eftersom eleverna kände sig utsatta och 

utpekade av klasskamraterna. Flera av de intervjuade har svårt att se att de har någon nytta av ämnet 

Idrott och Hälsa, vare sig nu eller i framtiden. Resultatet av denna studie bör vara av intresse för 

idrottslärare såväl som andra ledare. Med en ökad förståelse för varför vissa elever inte tycker om 

ämnet Idrott och Hälsa är idrottsläraren bättre utrustad för att försöka aktivera de barn och 

ungdomar som idag inte deltar i fysisk aktivitet.  
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1. Inledning 
I olika dagstidningar och rapporter kan man läsa att den svenska folkhälsan blir allt sämre. 

Svenskarna ökar i vikt och ohälsan vandrar allt längre ner i åldrarna. I Socialstyrelsens 

folkhälsorapport 2001 står det till exempel att de svenska barnen blir allt tyngre och att den främsta 

orsaken är ett alltmer stillasittande liv, vilket ökar risken för både åldersdiabetes och hjärt-

kärlsjukdomar i framtiden.1   

 

En av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död är idag inaktivitet.2 Fysisk inaktivitet 

ökar risken för hjärtinfarkt, slaganfall, höga blodfetter, högt blodtryck, vuxendiabetes, benskörhet 

och vissa cancerformer.3 Fysisk inaktivitet tenderar att bli ett stort samhällsproblem med höga 

sjukvårdskostnader som följd. En svensk studie visar att 75 procent av den vuxna svenska 

befolkningen över trettio år inte är tillräckligt fysiskt aktiva ur hälsosynpunkt.4   

 

Samhällets utveckling har skett snabbt och det krävs idag ingen fysisk ansträngning för att överleva. 

Vår vardag består av allt fler bekvämligheter. Den ursprungliga och nödvändiga rörelsen i att samla 

mat, jaga och försvara sig, är inte längre självklar. Istället har vi tillgång till mat 24 timmar om 

dygnet och kan dessutom få den hemlevererad ända fram till dörren.  

 

Genom åren har antalet undervisningstimmar för ämnet Idrott och Hälsa successivt minskat i 

skolan5 samtidigt som samhällets bekvämligheter ökat. Idag är Sverige det land i Europa som ligger 

näst sist vad det gäller schemalagd tid för ämnet Idrott och Hälsa.6 Med tanke på dagens olika 

bekvämligheter med bland annat rulltrappor och skolskjuts är det underligt att man skulle behöva 

färre antal timmar av ämnet Idrott och Hälsa än vad man behövde förr i tiden.7 Fler lektioner hade 

snarare varit mer rimligt med tanke på samhällsutvecklingen. 

 

För många elever är idrottslektionerna den enda tid då de är fysiskt aktiva.8 Forskning som 

behandlar europeiska skolbarns hälsovanor har visat att man motionerar mindre och mindre ju äldre 

                                                 
1 Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2001, (Stockholm, 2001), s. 168 
2 Mats Börjesson, Claes Mannheimer, Jon Karlsson, ”Fysisk aktivitet ger bättre hälsa”, Idrottsmedicin, (1998:5), s. 4 
3 Jan Henriksson, ”Forskning om sambandet kroppsaktiviteter och hälsa”, Svensk Idrottsforskning, (1998:3), s. 42 
4 Lars-Magnus Engström, Björn Ekblom, Artur Forsberg, Mariav Koch, Jan Seger, Livstil-Prestation-Hälsa, LIV90, 
rapport 1- Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och hälsotillstånd bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 
år, (Stockholm, Folksam, 1993), s. 156 
5 Sten Eriksson, En beskrivning av idrotten i skolan 1996, (Farsta: Riksidrottsförbundet, 1996), s. 17 
6 Folkhälsoinstitutet, Fysisk aktivitet för nytta och nöje, (Stockholm: Folkhälsoinstitutet, 1999), s. 71 
7 Anders Raustorp, ”Fysisk aktivitet och hälsa”, Gymnastik & Idrott, (1999:2), s. 24 
8 Lars-Magnus Engström, Idrottsvanor i förändring, (Stockholm, HLS/GIH, 1989), s. 99 
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man blir.9  Även den naturliga och dagliga spontanidrotten har minskat kraftigt.10 Kroppen behöver 

dock fysisk aktivitet för att fungera så optimalt som möjligt. 

 

Skolans målsättning med idrottsundervisning är att ge bestående intresse och goda erfarenheter av 

fysisk aktivitet.11 I skolan finns det ändå elever som mer eller mindre vägrar delta i 

idrottsundervisningen. Intresset för idrott minskar hos många ungdomar i slutet av grundskolan.12  

Hur ser framtiden ut för dessa elever? De elever som inte finner skolidrotten intressant och som har 

en negativ syn av ämnet? Det ligger på lärarens ansvar att kunna motivera alla elever till fysiskt 

aktivitet.  

 

Som blivande idrottslärare är jag givetvis intresserad av att veta hur det kommer sig att vissa elever 

inte vill vara med på idrottslektionerna. Varför en del elever väljer att inte ens gå till 

idrottslektionerna, medan andra hittar på ursäkter för att slippa delta. Vilka är de bakomliggande 

orsakerna till detta agerande?  

Hur kan jag som lärare motivera och engagera dessa elever så att de vill delta på idrottslektionerna 

samt väcka ett bestående intresse för ämnet Idrott och Hälsa? 

 

Ungdomars fysiska kapacitet har förändrats under de senaste tjugo åren.13 Konditionen har 

försämrats och armstyrkan har minskat, samtidigt som att kroppsvikten och benstyrkan ökat.  

 

Min förhoppning är att jag i och med detta arbete kan få ta del av de bakomliggande orsaker som 

gör att elever inte vill delta i idrottsundervisningen och få förståelse för varför de inte finner ämnet 

intressant. 

                                                 
9 Claes Annerstedt, Anna Jordö, Louise Karlsson, Tomas Rosberg, ”Fysisk aktivitet hos svenska skolbarn”, Gymnastik 
& Idrott, (1994:5), s. 26 
10 Engström, 1989, s. 71 
11 Skolverket, Kursplaner för idrott och hälsa, http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html, (2003-03-03) 
12Skolverket, Skolämnet Idrott och Hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002,  
http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1118.pdf, s. 24, (2003-05-18) 
13 Eva Jansson, Maria Westerståhl, ”Har ungdomars fysiska kapacitet förändrats under de senaste 20 åren”, Svensk 
Idrottsforskning, (1998:2), s. 36 
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2. Bakgrund 
För att bredda kunskaperna i ämnet gjordes en grundlig litteraturstudie. I detta kapitel diskuteras 

vikten av att röra på sig. Vilka positiva respektive negativa effekter man får av fysisk aktivitet 

kontra fysisk inaktivitet. Hur utvecklingen av fysisk aktivitet har skett såväl i ämnet Idrott och 

Hälsa i skolan, såsom i resten av samhället. Likaså åskådliggörs skolans styrdokument, samt hur 

skolans undervisning i ämnet Idrott och Hälsa skall utformas enligt dem.  

 

Vilka de tänkbara orsaker är till varför man inte vill idrotta. Faktorer som har betydelse för 

ungdomar och påverkar deras intresse för fysisk aktivitet visades bland annat vara attityder, 

kamrater, lärare och föräldrar.14 Intresset väcktes även för att skriva om ungdomars 

självuppfattning, puberteten och själva rörelsens betydelse. Det kändes också viktigt att belysa 

genusperspektivet, för att se om det finns någon skillnad mellan flickor och pojkar.15 

 

2.1 Varför behöver vi fysisk aktivitet? 

Undersökningar visar att nästan alla människor idag är medvetna om att det är viktigt för hälsan att 

vara fysisk aktiv. Trots denna kunskap är det inte bara detta som avgör ifall man blir fysisk aktiv 

eller inte, utan såväl attityder och beteende har stor betydelse.16   

 

Begreppet fysisk aktivitet omnämns i många av de genomgångna rapporterna och därför bör dess 

innebörd förtydligas. Ekelund definierar fysisk aktivitet som all kroppsrörelse som utförs av 

skelettmuskel och som resulterar i energiåtgång, det vill säga varje rörelse som ökar 

energiförbrukningen över basal nivå.17 Liknande beskrivning gör även Folkhälsoinstitutet som 

definierar begreppet fysisk aktivitet som ett generellt begrepp ”som innefattar kroppsrörelser under 

såväl arbete som fritid och olika former av kroppsrörelser såsom exempelvis idrott, lek, motion och 

friluftsliv”.18  

 

2.1.1 Historisk aspekt/samhällsutvecklingen 

I dagens moderna samhälle ställs det allt mindre krav på människans muskelkraft och fysiska 

prestationsförmåga i såväl arbetet som fritiden. Tunga arbetsmoment ersätts med maskiner och livet 

                                                 
14 Annerstedt, 1994, s. 30 
15 Ibid., s. 27 
16 Björn Ekblom, Johnny Nilsson, Aktivt liv: Vetenskap och praktik, (Farsta: SISU Idrottsböcker, 2000), s. 97 
17 Jan-Eric Ekberg, Bodil Erberth, Fysisk bildning – om ämnet Idrott och Hälsa, (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 49 
18 Folkhälsoinstitutet, Vårt behov av rörelse: En idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa, (Stockholm: Gothia: 
Folkhälsoinstitutet, 1996), s. 10 
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i allmänhet innebär mycket stillasittande och fysisk inaktivitet. Den vardagliga motionen har 

minskat avsevärt.19   

 

Om vi jämför dagens samhälle med hur samhället såg ut för 100, 500 eller 10000 år sedan, finner vi 

en oerhörd skillnad. Människan rörde sig mer naturligt förr, eftersom man var tvungen att själv jaga 

och samla mat för att överleva. Idag räcker det att gå in i närmaste servicebutik för att köpa sig 

något att äta eller att lyfta på telefonluren för att beställa hem något färdiglagat. Det krävs inte 

längre någon större kraftinsats för att få det vi behöver. Trots att samhället ser såpass annorlunda ut 

idag, så är människan genetiskt sett likadan som stenåldersmänniskan. Dagens människor är alltså 

fysiologiskt utrustade på samma sätt som för tusentals år sedan trots att livssituationen är helt 

förändrad. Människokroppen är inte byggd för vila utan för aktivitet.20  

 

Den totala mängden fysisk aktivitet har även minskat hos barn och ungdomar. Forskning visar att 

fetma ökar hos yngre barn. I Sverige är idag mellan 10-25 procent av alla 10-åriga barn överviktiga 

och 2-3 procent är feta.21 Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, definieras fetma som ett 

sjukdomstillstånd vid Body Mass Index, högre än 30 kg/m2. Body Mass Index, BMI, beräknas 

genom att kroppsvikten (i kilogram) divideras med kroppslängden i kvadrat (i meter). Övervikt ses 

som en riskfaktor för sjukdom och anses vara när BMI ligger mellan 25 till 29,9 kg/m2. 22 

 

Fritidens livliga lekar har ersatts med Internet, TV- och dataspel.23 Engström undersökningar om 

ungdomars idrottande visar att det naturliga spontana idrottandet sjunkit kraftigt.24                                                

En av samhällets största riskfaktorer för ökad sjuklighet är just fysisk inaktivitet.25 Fysisk 

inaktivitet innebär många negativa konsekvenser såsom nedsatt fysisk arbetsförmåga, ökad allmän 

sjuklighet, ökad korttids- och långtidsfrånvaro, för tidig död, ökad belastning på sjukvården och 

försämrad ekonomi för individ och samhället.26 Benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och 

övervikt är några av de sjukdomar som tenderar att bli vår tids stora folksjukdomar.  

                                                

 

 
19 Agneta Ståhle, ”Mat och fysisk aktivitet – från forskning till praktik i nordiskt perspektiv”, Svensk Idrottsmedicin, 
(2003:1), s. 27  
20 Per-Olof Åstrand, Kondition och hälsa, (Stockholm: Skandia, 1999), s. 6 
21 Ståhle, s.25 
22 World Health Organization, BMI Classification,  
http://www.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html, (2003-06-02) 
23 Claes Annerstedt, ”Idrott som friskfaktor”, Gymnastik &Idrott,  (1996:6), s. 13,14 
24 Engstöm, 1989, s. 71 
25 Ekblom, Nilsson, 2000, s. 14 
26 Folkhälsoinstitutet, 1999, s. 41 
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2.1.2 Vikten av fysisk aktivitet som barn 

Barn är i behov av rörelse för att kunna utvecklas optimalt.27 Rörelsen är viktig för barnets 

motoriska, sociala och personliga utveckling, samt för dess fysiska prestation och kroppsutveckling. 

Den är även viktig för att kunna orientera sig i omgivningen och för att kunna ta kontakt med andra 

människor. Genom den spontana leken och rörelsen finns goda möjligheter att få ett livslångt 

intresse för rörelse. Om barn och ungdomar får möjlighet att utveckla egna rörelseformer, ger detta 

bra förutsättningar för ett aktivt liv som vuxen. Barns och ungdomars syn på hälsa och deras 

hälsovanor grundläggs alltså redan under uppväxttiden och påverkar deras framtida syn på hälsa.  

 

Positiva upplevelser av idrott som barn leder till goda attityder till hälsa i som vuxen.28 Raustorp 

anser att man kan spara mycket pengar i framtida vårdkostnader om man redan idag investera på att 

utöka skolans idrottsundervisning.29 Detta för att skolan är en arena där man når samtliga 

ungdomar, även de som inte har det sociala och kulturella stödet att vara fysiskt aktiva. Grunden för 

ett aktivt och hälsofrämjande liv bör läggas redan i skolan.30  

 

Ekblom och Nilsson har studerat den fysiska aktivitetsnivån hos barn i åldrarna 7-15 år från två 

skolor i Stockholm. De har med hjälp av hjärtfrekvensregistrering undersökt hur aktiva dessa barn 

varit under tre skoldagar. De fann att spontanidrotten under rasterna för eleverna i årskurs 7 -9 var 

låg, jämfört med eleverna ifrån årskurs 1-6. En ytterliggare reducerande nedskärning av 

idrottslektionerna kan därför påverka framtiden negativt för de inaktiva elever som inte är fysiskt 

aktiva på fritiden.31 För de inaktiva eleverna är skolans idrottslektioner den enda arena där de 

kommer i regelbunden kontakt med fysisk aktivitet. Detta gör att den fysiska aktiviteten under 

skoltid har stor betydelse för de grupper som inte är aktiva på sin fritid.32  Det har visat sig att 

klyftan mellan de fysisk aktiva och passiva barnen ökar och ju lägre socialgrupp desto större 

riskbeteende och högre förekomst av ohälsotal.33  

 

European Heart Network, som är en organisation bestående av nationella föreningar med inriktning 

på hjärt- och kärlsjukdomar i 28 nationer, rekommenderar att unga människor, 5- 18 år, bör röra sig 

                                                 
27 Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 14 
28 Ekberg, Erberth, 2000, s. 63 
29 Anders Raustorp, Att lära fysisk aktivitet: bildning i rörelse: livsstil och hälsa, (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2000),  
    s. 12 
30Annika Strandell, Lars Bergendahl, Sätt Sverige i rörelse 2001: Förskola/Skola,  (Stockholm: Statens 
Folkhälsoinstitut, 2002), s. 9 
31 Ekblom, Nilsson, 2000, s. 71 
32 Ekblom, Nilsson, 2000, s. 68 
33 Ingegerd Ericsson, Per Gärdsell, Claude Marcus, ”Utökad skolidrott hjälper de sämst ställda barnen och 
ungdomarna”, Gymnastik & Idrott, (2003:1), s. 22 
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sammanlagt en timma varje dag.34 Detta för att barnen ska få optimal tillväxt och utveckling, samt 

för att utveckla ett intresse i vuxen ålder. 

 

Ett projekt i Bunkeflo, Skåne, som undersökt sambandet mellan motorik, koncentrationsförmåga 

och skolprestationer, har visat att barn med daglig fysisk aktivitet och motorisk träning har bättre 

genomsnittlig skolprestation och koncentrationsförmåga mätt i nationella prov i svenska och 

matematik i årskurs två.35 Svartbo och Sjöström studie visade liknande resultat.36 Studenter med ett 

fysisk aktivt liv hade bättre studieresultat än de studenter som var mindre aktiva. Dessutom visade 

det sig att de elever som hade bäst studieresultat tränade tre till fyra gånger i veckan. 

 

En undersökning gjord i Landskrona visade att elever med negativa attityder till eller frånvaro i 

idrottsundervisningen slåss mer, har oftare huvudvärk och ensamhetskänslor och trivs sämre med 

livet än de elever som tycker om idrott.37  

 

2.1.3 Fysiologiska och psykologiska effekter 

Forskning har visat att fysisk aktivitet ger en mängd olika positiva effekter, såväl fysiologiska som 

psykologiska.38 Undersökningar visar tydligt att regelbunden fysisk aktivitet motverkar uppkomsten 

av många sjukdomar.39 En stor populationsstudie har visat att fysisk aktivitet ger ökad benmassa 

och minskad frakturrisk.40 Tiden före puberteten är viktig för benmassans utveckling och det krävs 

fysisk aktivitet för att bygga upp ett starkt skelett och minska risken för benskörhet som vuxen. 

Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för att barn och ungdomar ska få en optimal och allsidig 

kropps- och intellektuell utveckling.41 Det förbättrar även astmabarns situation, motverkar fetma, 

minskar insulinbehovet vid diabetes, sänker blodtrycket, negativa effekter av cystisk fibros och 

muskelsjukdomar.42 Exempel på psykologiska effekterna är ökad välbefinnande, självförtroende, 

självtillit, målmedvetenhet, livskvalitet, snabbare återhämtning från stress, samt minskar karaktären 

och graden av spänning.43  

  

                                                 
34 The European Heart Network: Annual Report, 1999, http://www.ehnheart.org/ , p. 17, (2003-05-12) 
35 Ericsson, Gärdsell, Marcus, 2003, s. 22 
36 Boo Svartbo, Michael Sjöström, ”Sambandet motion och studieresultat”, Svensk Idrottsforskning, (1996:1), s. 36ff 
37 Ann-Marie Nenzell, ”Fysisk aktivitet: för mycket eller för lite av det goda”, Idrottsläraren, (1998:1), s. 15 
38 Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 111 
39 Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 42 
40 Ståhle, 2003, s. 25 
41 Ekblom, Nilsson, 2000, s. 13 
42 Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 112 
43 Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 111 
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2.2 Styrdokument 

Grunden i lärarens yrkesverksamhet utgörs av läroplanen och kursplanerna och det är ifrån dessa 

lärares undervisning måste utgå. I styrdokumenten, skollagen, läroplanen, kursplanerna och 

timplanerna, anger staten de krav och ambitioner som ska gälla för att värna om likvärdigheten i 

skolan. Läroplanerna visar de grundläggande värdena som ska gälla skolans verksamhet, samt dess 

mål och riktlinjer. Kursplanerna talar om vad alla elever ska lära sig i respektive ämne. De talar 

dock inte om arbetssätt, metod eller organisation, utan klargör istället de kunskapskvaliteter som 

undervisningen skall utveckla. Det är sedan upp till den enskilda skolan att välja innehåll och 

arbetssätt för att uppnå de mål som staten satt upp. Det som är gemensamt för alla ämnen är att de 

ska förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära.44   

  

2.2.1 Läroplanerna 

Enligt läroplanen är skolans uppgift dels att förbereda eleverna för ett yrkesverksamt liv genom att 

ge kunskap och färdigheter som är nödvändiga för att klara sig i livets olika perioder, dels att fostra 

till medvetna och ansvarstagande samhällsmedborgare. Skolan ska se till att alla barn får denna 

fostran oavsett behov och förutsättningar.  

 

Man ska även sträva mot att varje elev utvecklar en nyfikenhet och lust att lära, att de utvecklar sitt 

eget lärande, samt att de lär sig använda sina kunskaper som redskap. Skolan ska sträva efter att 

skapa en trygg och social miljö för eleverna. Alla ska ha rätt att utvecklas, göra framsteg, övervinna 

svårigheter och känna tillfredställelse.45   

 

Undervisningen skall vara utformad så att flickor och pojkar skall få ett lika stort inflytande och 

utrymme. I läroplanen står vidare att läsa att skolan aktivt och medvetet skall främja kvinnors och 

mäns lika rätt och möjligheter för att motverka traditionella könsmönster. Skolans krav, 

förväntningar och bemötande av flickor och pojkar påverkar deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och mannligt. Skolan har ett ansvar gentemot eleverna för att ge dem utrymme att pröva, 

utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.46 

 

                                                 
44 Skolverket, Grundskolan: Kursplaner och betygskriterier 2000, (Stockholm: Statens skolverk, 2000), s. 5 
45 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsende, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo94 
(Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1998), s. 11   
46 Utbildningsdepartementet, 1998, s. 2 
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2.2.2 Kursplan för Idrott och Hälsa 

I tidigare kursplaner var ämnet inriktat på att ge kunskaper och färdigheter i vissa huvudmoment 

och ställde därför krav på fysiska prestationer i vissa olika idrotter. Idag har ämnet istället övergått 

till att ge fördjupade kunskaper inom området Idrott och Hälsa. Ämnet är ett medel för att uppnå 

skolans övergripande mål det vill säga att skapa förutsättningar för att alla ska kunna delta i 

aktiviteterna på sina egna villkor samt att bidra till att stärka gemenskap, respekt, förståelse och 

samarbetsförmåga med andra. 

 

Enligt nu gällande kursplan syftar ämnet Idrott och Hälsa till att utveckla elevernas fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.47   

 

I kursplanerna kan man läsa att skolan bör ge eleverna ett gott förhållningssätt till fysisk aktivitet, 

en positiv kroppslig självbild och en god kroppsuppfattning. Skolans målsättning med 

idrottsundervisning är att ge bestående intresse och goda erfarenheter av fysisk aktivitet.48  

Förmedla kunskaper om olika motions- och idrottsaktiviteter samt ge en omväxling i de teoretiska 

ämnena. Ämnet ska förmedla hur man främjar en god och hälsosam livsstil, livsmiljö, hälsa och 

livskvalitet. Fritiden är också av stor betydelse för den egna livskvalitén, vilket innebär att ämnet 

bör ge eleverna allsidiga och grundläggande kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att 

kunna delta i olika aktiviteter.49   

 

2.2.3 Ämnet Idrott och Hälsas timplan 

Under hela 1900-talet har ämnet reducerats tidsmässigt och tendenser tyder på att antalet timmar för 

ämnet Idrott och Hälsa i skolan fortfarande minskar. Bara under 90-talet har ämnets timmar 

reducerats med 40 procent, detta trots att forskning visar hur viktigt det är med fysisk aktivitet.50  

Riksidrottsförbundet har i en rikstäckande undersökning funnit att, 75 procent av skolorna själva 

anser att, den genomsnittliga tiden för en elev i ämnet Idrott och Hälsa har minskat i och med den 

senast förändringen i läroplaner och kurs/timplaner.51   

 

                                                 
47 Skolverket, 2000, s. 22 
48 Skolverket, Kursplaner för idrott och hälsa, http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html, (2003-03-03) 
49 Skolverket, 2000, s. 23 
50 Raustorp, 2000, s. 55 
51 Eriksson, 1996, s. 17 
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2.3 Orsaker till varför man inte vill idrotta 

Olika forskningsrapporter och studier tar upp vilka faktorer som kan ligga bakom negativa 

upplevelser av ämnet idrott. Under våren 2001 genomförde Folkhälsoinstitutet och Skolverket en 

enkätundersökning på 24 grundskolor och 24 gymnasieskolor i Sverige för att få en förståelse om 

hur lärandet av fysisk aktivitet främjas och integreras som en del av barnens vardag i skolan och 

under fritiden.52 I studien fann man att en tredjedel utav de elever som aldrig eller sällan deltar i 

idrottslektionerna har angett medicinska orsaker till att de inte deltar, medan två tredjedelar angett 

en psykologisk eller social orsak. Med medicinska orsaker åsyftar de alltifrån sjukdom, mens, 

skador till att de inte får träna. Med psykologiska och sociala orsaker har eleverna bland annat 

uppgett att ämnet är tråkigt, äckligt, att de inte orkar, hatar läraren och att de inte vågar byta om. På 

grundskolan är det lika vanligt att ange medicinska som sociala och psykiska skäl att inte delta, 

medan det på gymnasiet är fler elever, 75 procent, som avstår på grund av sociala eller psykologiska 

skäl.53  

 

2.3.1 Läraren 

Läraren skall verka för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.54 Undervisningen 

skall vara varierande och ha en balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.  I 

Skolverkets rapport om attityder till skolan 2000 framkommer det att bara hälften av eleverna anser 

att flertalet lärare har förmåga att engagera och skapa intresse.55   

 

Lärare agerar många gånger olika tillsammans med flickor respektive pojkar. Lärarna ger pojkar 

mer instruktioner och berömmer dem för sina resultat. Flickor får mer kritik och beröms istället för 

sina försök. De kvinnliga lärarna klagar oftare över att undervisa pojkar och tvärtom. Även 

idrottslärarnas språk- och ordval är olika beroende på om de talar till flickor respektive pojkar. 

Flickor uppmuntras att delta i fysiska aktiviteter men samtidigt hålls de tillbaka i de praktiska 

aktiviteterna. Lärarna uppmuntrar flickorna att vara utseendemedvetna, försiktiga och allmänt 

återhållsamma i sitt beteende. Vad det gäller pojkarna hindras de enbart av lärarna av 

säkerhetsskäl.56 

 

                                                 
52 Strandell, Bergendahl, 2002, s. 11 
53 Strandell, Bergendahl, 2002, s. 18 
54 Skolverket, 2000, s. 16 
55 Skolverket, Attityder till skolan 2000 – Elevers, lärares, skolbarns föräldrars och allmänhetens attityder till 
grundskola och gymnasieskola, (Stockholm: Liber distribution: Statens skolverk, 2001), s. 90 
56 Claes Annerstedt, ”Idrottsdidaktisk forskning och god undervisning”, Idrottsundervisning: Ämnet Idrott och Hälsas 
didaktik, (Claes Annerstedt, Birger Peitersen, Helle Rønholt), (Göteborg: Højberg: Multicare: Hovedland, 2001), s. 164 
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2.3.2 Lektionernas upplägg 

I kursplanerna står det att elevinflytandet skall ha en framträdande roll och att ämnet ska vara 

utformat så att alla elever ges utrymme att utvecklas efter sin egen förmåga.57 Det är viktigt att 

betona rörelseglädjen och kvalitet i undervisningen framför själva prestationstänkandet.58  

 

Folkhälsoinstitutet och Skolverkets undersökning visar att det i grundskolan oftare är pojkar än 

flickor som påverkar undervisningen på idrottslektionerna.59 Ämnet bemöter i större omfattning 

pojkars behov och intressen.60 De aktiviteter som är vanligast är de aktiviteter som ger högst 

deltagande bland pojkar. Bollaktiviteter är det vanligaste förekommande aktiviteten, som också är 

de mest populära aktiviteterna hos pojkarna.61 Dans och aerobic, som är de populäraste aktiviteterna 

hos flickor, kommer inte förrän på sjunde plats över de vanligaste aktiviteterna. Pojkar får alltså 

oftare än flickor sysselsätta sig med de aktiviteter som de tycker bäst om på lektionerna i Idrott och 

Hälsa. 

 

I Skolverkets utvärdering i ämnet Idrott och Hälsa under hösten 2002, fann man att de elever som är 

fysisk inaktiva på fritiden i större utsträckning känner sig dåliga och klumpiga, jämfört med de 

fysisk aktiva.62 De inaktiva eleverna upplever i mindre utsträckning att de får inspiration eller att de 

får visa vad de kan på lektionerna. Rapporten visar också en tydlig skillnad mellan hur flickor och 

pojkar upplever lektionerna i Idrott och Hälsa.63 Pojkarna upplever oftare att lektionerna är roliga, 

att de får visa vad de kan, att de är duktiga, känner sig trygga, blir trötta och svettiga. Flickorna 

upplever däremot oftare att de är sämre, klumpiga, rädda och blir i mindre utsträckning trötta och 

svettiga. De får även i mindre omfattning visa att de är duktiga på lektionerna. På lektionerna är den 

genomsnittliga pojken mer fysiskt aktiv och mer intresserad än den genomsnittliga flickan är.  

 

Tävlingsinriktade spel dominerar i högstadiets idrottsundervisning, vilket kan vara en orsak till att 

flickor har låg fysisk aktivitet på lektionerna.64 Anledningen är att många flickor tar avstånd till 

tävling och lagspel.  

                                                 
57 Skolverket, Kursplaner för idrott och hälsa, http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html, (2003-03-03) 
58 Ericsson, Gärdsell, Marcus, 2003, s. 23 
59 Strandell, Bergendahl, 2002, s. 23 
60 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 3, (2003-03-15)  
61 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 47, (2003-03-15)  
62Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 3, (2003-03-15)  
63 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 30, (2003-03-15)  
64 Ekberg, Erberth, 2000, s. 110 
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2.3.3 Motivation, inställning och attityder   

För att kunna känna sig motiverad till något, krävs det att man samtidigt upplever glädje och 

välbefinnande i det man gör.65 Elevinflytande kan vara ett sätt att öka elevernas motivation i ett 

ämne, eftersom de då får ta ett större ansvar och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.66 För 

att kunna främja fysisk aktivitet är det därför en förutsättning att utgå från individens egna 

perspektiv och förutsättningar.67    

                                                

 

Resultat från WHO-studien, som gjordes 1985-86 om europeiska skolbarns hälsovanor med 

huvudintresse på fysisk aktivitet, visar att de svenska flickorna tycker sämre om idrottslektionerna 

ju äldre de blir, medan pojkarna däremot har lika positiv inställning till idrottslektionerna oavsett 

ålder.68 I Folkhälsoinstitutets och Skolverkets undersökning från 2001 fann man att en annan 

skillnad mellan könen är att pojkarna i grundskolan i högre utsträckning än flickorna, tycker om 

aktiviteterna, anser att det är roligt och fysisk ansträngande, att de känner sig duktiga, trygga samt 

att de lär sig mycket på idrottslektionerna.69 De anser även att ämnet är viktigt och att de får 

inspiration av lektionerna. Det är högre andel av flickorna som känner att de är dåliga på 

lektionerna och 16 procent uppger att de inte känner sig trygga på lektionerna. Ett fåtal elever 

uppger även att de är rädda under lektioner. En senare rapport från Skolverket visar att dessa 

skillnader mellan flickor och pojkar fortfarande finns.70 Under lektionerna har flickor negativa 

känslor medan pojkar upplever mer positiva känslor. Fler pojkar än flickor uppger att de utvecklat 

sin trygghet när de rör sig. 

 

I Skolverkets rapport från 1992, där man bland annat redovisar elevernas attityder till idrottsämnet 

och till idrott och motion på fritiden, fann man att betydligt fler flickor än pojkar tycker att det är 

obehagligt när andra tittar och att de mår dåligt av att jämföras och tävla med kamraterna.71  

 

I en nationell utvärdering fick elever i årskurs nio bland annat svara på frågan vilket ämne som de 

anser ger mest kunskap. Av de 22 ämnen i grundskolan rangordnades idrottsämnet som nummer 21. 

 
65 Ekberg, Erberth, 2000, s. 71 
66 Ekberg, Erberth, 2000, s. 133 
67 Staffan Hultgren, Sätt skolan i rörelse 2001 – Hur främjar vi lärandet av fysisk aktivitet?, (Göteborg: Gothia, 2001), 
s. 28 
68 Annerstedt, Jordö, Karlsson, Rosberg, 1994, s. 27 
69 Strandell, Bergendahl, 2002, s. 19 
70 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 51, (2003-03-15) 
71 Skolverket, Idrott: Huvudrapport: Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992, (Stockholm: 
Skolverket, 1993), s. 29 
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Annerstedt menar att en förklaring till ämnets låga rangordning, kan vara elevernas annorlunda syn 

på kunskap. Idrott är ett praktiskt ämne och handlar mer om att ha roligt eller att få fysik träning och 

räknas därför inte in i kunskapsföreställningen.72 

 

2.3.4 Egna kroppen 

I alla tider har kroppen varit föremål för människans uppmärksamhet. Kroppen har på olika sätt 

böjts, formats och disciplinerats efter samhällets och människans krav och önskemål. Kroppen är en 

del av vår identitet. Att kroppen i vårt samhälle tilldrar sig ett stort intresse ser vi idag i press, 

reklam, television och film som exponeras med bilder på slanka, vältränade och sexuellt utmanande 

kroppar. Det är den vältränade kroppen som uppfattas som ett moraliskt föredöme och är ett bevis 

på god hälsa och självdisciplin. Däremot är det den otränade kroppen som associeras med ohälsa, 

slöhet och bristande karaktär.73    

Viktiga förutsättningar för välbefinnande är god självkänsla och gott självförtroende. Social 

säkerhet under uppväxttiden har samband med välbefinnande senare som vuxen.74 Pojkar har en 

positivare uppfattning om sin egen kropp jämfört med flickor.75 För barn är den egna 

kroppsuppfattningen av stor betydelse för hur man upplever sig själv och sin egna fysiska förmåga. 

Beroende på om man själv anser sig vara duktig eller klumpig påverkar i sin tur lusten att vilja delta 

i en idrottsaktivitet.76  Om tonvikten i undervisningen läggs på elevernas egna prestationer, kan 

misslyckanden leda till olustkänslor och skada elevernas självförtroende.77 De elever som har 

”kroppen emot sig” har svårt att mäta sig med de duktigare kamraterna.78 De har ett sämre 

utgångsläge, vilket troligtvis också påverkar deras attityd till ämnet.  

 

2.3.5 Puberteten 

Grundskolans senare del är en period där det händer mycket med ungdomars utveckling och hälsa. 

Många elever kommer in i puberteten. Det som är utmärkande för puberteten är att kroppen 

förändras mycket under kort tid och att man vill hitta sig själv, finna egen identitet. Synen på sig 

själv och sin omvärld förändras. Man testar och ifrågasätter gränser, regler och normer. Känslorna 

                                                 
72 Claes Annerstedt, ”Vad lär sig eleverna i idrott”, Gymnastik & Idrott, (1996:4), s. 17 
73 Claes Annerstedt, ”Från fysisk fostran till hälsoarbete”, Idrottsundervisning: Ämnet idrott och hälsas didaktik, (Claes 
Annerstedt, Birger Peitersen, Helle Rønholt), (Göteborg: Højberg: Multicare: Hovedland, 2001), s. 111 
74 Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 17 
75 Skolverket, 1993, s. 27 
76 Engström, 1989, s. 78 
77 Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 18 
78 Skolverket, 1993, s. 26 
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svänger mycket, ena stunden vill man vara vuxen och den andra vill man vara barn. Kamraternas 

åsikter har stor inflytande, eftersom man vill passa in.79   

 

2.3.6 Omklädningsrum 

Bergendahl har gjort en studie som inriktar sig på att förstå elevers attityder till och värderingar av 

fysisk aktivitet.80 I en gruppintervju med några elever som har hög frånvaro i ämnet framgick att en 

del elever upplever att själva omklädningen är ett sådant problem så att man hellre struntar i 

lektionerna. I Skolverkets undersökning av 665 elever från grundskolan, fann man att 12 procent av 

de tillfrågade eleverna inte tycker om att byta om med de andra eleverna.81 Dessa elever har redan 

innan lektionens början en negativ syn på ämnet idrott. 

 

2.3.7 Kamrater / Föräldrar / Uppväxtmiljö / allmänhetens attityder 

Livsstil och vanor i fysisk aktivitet påverkas av faktorer såväl som personliga, sociala och 

kulturella.82 Redan som barn lär vi oss vad som är viktig och vad som är mindre viktigt. Är fysisk 

aktivitet viktig i ens närhet är den sannolikt viktig senare i livet. Om man lever i en social miljö där 

fysisk aktivitet är naturligt, så är många också regelbundet fysisk aktiva. Lever man istället i sådana 

sociala miljöer där inte denna livsstil bejakas är få regelbundet fysiskt aktiva.  

 

Barns attityder och värderingar till skolämnet Idrott och Hälsa grundas ofta innan skolan, utav 

vuxnas upplevelser av ämnet.83 Det anses finnas ett samband mellan barnets idrottsaktivitet och 

föräldrarnas, främst med föräldern av det egna könet. Många vuxna har en negativ bild av ämnet 

och förknippar även fysisk aktivitet med prestation och tävling.84 Många har även uppfattningen om 

att idrott är populärt och roligt, men att det inte är viktigt eller nödvändigt i livet.85 Man betraktar 

inte att ämnet Idrott och Hälsa tillhandahåller några livsnödvändiga kunskaper, vilket även speglar 

idrottslärarnas yrkesstatus. Teoretiska kunskaper värderas av tradition högre än praktiska 

kunskaper, så även i skolan.86  

 
                                                 
79 Raustorp, 2000, s. 40 
80 Hultgren, 2001, s. 24  
81 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 30, (2003-03-15) 
82 Folkhälsoinstitutet, 1999, s. 35 
83 Hultgren, 2001, s. 17 
84 Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 25 
85 Claes Annerstedt, ”Från fysisk fostran till hälsoarbete”, Idrottsundervisning: Ämnet idrott och hälsas didaktik, (Claes 
Annerstedt, Birger Peitersen, Helle Rønholt), (Göteborg: Højberg: Multicare: Hovedland, 2001), s. 127 
86 Claes Annerstedt, ”Professionalsim och idrottslärarens kompetens”, Idrottsundervisning: Ämnet idrott och hälsas 
didaktik, (Claes Annerstedt, Birger Peitersen, Helle Rønholt), (Göteborg: Højberg: Multicare: Hovedland, 2001), s. 111 
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I WHO-projektet fann man att boendeort, utbudet av fritidsaktiviteter och familjens 

socioekonomiska status är faktorer som påverkar barnens val av och inställning till fysisk aktivitet. 

Även den bästa kamraten är av stor betydelse vid valet av fysisk aktivitet.87   

 

Hultgren påpekar att forskningsresultat tyder på att det även finns ett samband mellan barns och 

ungdomars intresse och skolans förhållningssätt till fysisk aktivitet.88 Hur skolan förhåller sig till 

fysisk aktivitet speglar också elevernas intresse.  

 

2.4 Vilka elever är det som inte är med på idrottslektionerna? 

I Skolverkets utvärdering av skolämnet Idrott och Hälsa hösten 2002 fann man att lärarna inte ansåg 

att frånvaro på idrottslektionerna var något problem.89 Ändå var det var tionde elev i skolår nio som 

uppgav att de sällan eller aldrig var med. Däremot var skolledare, lärare och elever mer överens om 

frånvaroproblemet i årskurs två i gymnasiet.  

 

2.4.1 Fler flickor än pojkar? 

I grundskolan är det flickorna som har högst frånvaro på idrottslektionerna.90 Hela 15 procent 

svarar att de aldrig eller sällan deltar i undervisningen. Bland flickorna som deltar i lektionerna är 

det 15 procent som uppger att de inte rör sig särskilt mycket på lektionerna. Slutsatsen är den att 

mer än en fjärdedel av flickorna inte får önskvärd fysisk aktivitet på idrottslektionerna. Bland 

pojkarna är det däremot tre procent som svarar att de sällan eller aldrig är med på lektionerna. 

Förändras inte situationen i skolan för de fysiskt inaktiva eleverna är risken att de istället för 

stimulans får en ökande motvilja mot fysisk aktivitet.91 Vilket i sin tur kan leda till ohälsa senare i 

vet. 

 

                                                

li

2.4.2 Påverkar betygen? 

1975 gjordes en studie för att undersöka attityder och betyg samt fysiologisk status hos 

svagmotiverade elever i gymnastik i årskurs 7 och 8.92  För att kunna urskilja eventuella skillnader 

 
87 Annerstedt, Jordö, Karlsson, Rosberg, 1994, s. 30 
88 Staffan Hultgren, ”Nya arbetsformer för ämnesutvecklingen av skolämnet idrott och hälsa”, Gymnastik & Idrott, 
(2002:10), s. 45 
89 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 3, (2003-03-15) 
90 Strandell, Bergendahl, 2002, s. 17 
91 Strandell, Bergendahl, 2002, s.36 
92 Sven Setterlind, Svagmotiverade elever i gymnastik: En jämförande studie över attityder och betyg samt fysiologisk 
status hos elever i åk 7 och 8, (Mölndal: Lärarhögskolan, 1975), s. 83 
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använde man sig även av en kontrollgrupp. Undersökningen visade bland annat att de 

svagmotiverade eleverna som finner ämnet negativt, har lägre betyg i just detta ämne än 

ontrollgruppen. 

ämnet idrott, idrottar 

te heller på sin fritid i samma utsträckning som de elever med höga betyg.94  

a betyg som 

ojkarna. Det är färre andel pojkar som har icke godkänt i ämnet än vad det är flickor. 

ionde klass uppger att de enbart är med på idrottslektionerna för att man får betyg i ämnet.  

 

2.5 Genusperspektiv- Skillnader mellan flickor och pojkar? 

gift var 

tt fostra pojkarna till modiga och starka män. Idrott är en manlig företeelse skapad av män. 

avkomman skulle bli sämre om kvinnan ansträngde sig hårt fysisk. Det fanns även en rädsla i att 

                                                

k

 

I Skolverkets rapport Idrott år 9 framkommer det att en procentuellt större andel av elever med högt 

betyg i Idrott och Hälsa har positivare upplevelser än elever med låga betyg.93 Bland de elever som 

har låga betyg känner sig endast en femtedel glada och lyckliga på idrottslektionerna. En fjärdedel 

av eleverna känner sig klumpiga och bortkomna. De elever med låga betyg i 

in

 

I Skolverkets utvärdering under hösten 2002, framkom det att flickor har lägre betyg i ämnet Idrott 

och Hälsa än pojkarna.95 Flickorna anser även själva att de inte ska ha lika hög

p

 

Flera lärare anser inte att betygen är avgörande för de elever som redan innan finner ämnet 

intressant.96 Däremot framkommer det att lärarna tror att betyg i ämnet kan motivera de elever som 

i puberteten tycker det är ansträngande och besvärligt att röra på sig. De menar att eleverna på 

grund av betygsättningen är med på lektionerna. Ur elevernas svar finner man att var femte elev i 

n

2.5.1 Historiskt perspektiv 

Ända till början av 1900-talet var idrott något bara vissa samhällsmedborgare ägnade sig åt.97  

Förändringar skedde först när olika folkrörelser och idrottsföreningar bildades. Idrottens upp

a

 

Det ansågs olämpligt att kvinnor skulle idrotta, bland annat för att man var helt övertygad om att 

 
93 Skolverket, 1993, s. 28 
94 Skolverket, 1993, s. 20 
95 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 52, (2003-03-15) 
96 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 41, 50 (2003-03-15) 
97 Eva Olofsson, ”Kvinnoidrottens utveckling”, i Utveckling, inlärning, idrott - En artikelsamling, red. Lars-Magnus 
Engström & Birgitta Fagrell, (Stockholm: HLS, 1988), s. 99  
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mensen skulle upphöra och att kvinnan skulle börja se ut som en man. Däremot ansågs gymnastik 

och aktiviteter som utvecklade kvinnans skönhet och charm vara mer lämpliga.              

 

2.5.2. Åtgärder? 

Staten har sedan 1985 försökt avstyra de skillnader som finns mellan flickor och pojkar i samhället, 

genom att i statsbudgeten ge ett anslag för särskilda jämställdhetsåtgärder.98   Resurser har tilldelats 

skolor som drivit projekt för att pröva nya metoder och arbetssätt för att främja jämställdheten i 

undervisningen. Personal inom skolan har fått fortbildning om flickors och pojkars olika villkor i 

skolan och kunskap om att öka flickors självförtroende för att de ska kunna göra ett otraditionellt 

studieval. Även läromedel och undervisningsmaterial har förändrats för att passa flickor.  

 

Även inom idrotten finns en officiellt uttalad riktningsförändring där man strävar efter att pojkar 

och flickor i många avseenden är olika och att undervisning och träning måste ta hänsyn till detta.99  

Sveriges Riksidrottsförbund arbetar för jämställd idrott, och sammanställde 1989 idrottens 

jämställdhetsplan inför 90-talet.100 Oberoende könstillhörighet skall det ges lika möjlighet att utöva 

sin idrott, ha lika stort inflytande i beslutande organ, medverka i olika uppdrag samt att både 

kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara på för att utveckla idrotten. 

 

2.6 Hur får vi veta vad eleverna tycker? 

Tidigare forskning om barn och ungdomars attityder är baserade på enkätundersökningar. Ofta med 

redan färdig svarsalternativ, utan utrymme för några öppna svar. Av de kvalitativa studier som är 

gjorda, är intervjuerna utförda i mindre grupper. Vid gruppintervjuer är det inte säkert att man vågar 

tala om vad man egentligen tycker och tänker. För att i högre grad skapa förutsättningar för 

eleverna att kommunicera sina attityder skulle djupintervjuer, där eleverna intervjuas en och en vara 

att föredra. Med öppna frågor, utan givna svar, vore det lättare att få reda på tänkbara orsaker till 

varför man inte vill vara med på skolidrotten. 

                                                 
98 Skolverket, Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor: En kunskapsöversikt om könsskillnader i skolan: 
Rapport 47,( Stockholm, 1994), s. 48  
99 Barbro Carli, ”Myt och verklighet – Könsperspektiv på ämnet idrott och hälsa”, Gymnastik & Idrott, (1995:7), s. 28 
100 Riksidrottsförbundet, Jämställdhetsplan, http://www.rf.se/t3.asp?p=26606, 2003-05-12 
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3. Syfte 
Att försöka finna de bakomliggande faktorer till varför elever inte vill vara med på lektionerna i 

Idrott och Hälsa, för att som blivande idrottslärare kunna motivera och engagera alla elever. 

 

3.1 Frågeställningar 

- Vilka är de bakomliggande orsakerna till att vissa elever inte vill vara med på 

idrottslektionerna? 

- Hur vill eleverna själva att ämnet Idrott och Hälsa ska utformas för att de ska passa dem 

bäst? 

- Hur kan man motivera och engagera elever till att vilja vara med på idrottslektionerna? 

- Finns det någon skillnad mellan flickors och pojkars intresse, attityder och inställningar? 
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4. Metod 

4.1 Urval av studieobjekt  

Undersökningen genomfördes i tre åttondeklasser, med sammanlagt 49 elever, varav 26 flickor och 

23 pojkar. Skolan är en 1-9 skola, belägen några mil utanför en svensk småstad i södra Sverige. I 

skolan går det ungefär fyrahundra elever.  

 

Försöksledaren tog personlig kontakt med rektorn på skolan och framförde sina önskemål om att 

intervjua elever i syfte att få ta reda på bakomliggande orsaker till varför man inte finner ämnet 

Idrott och Hälsa intressant. Efter medgivande av rektorn skedde en hänvisning till olika ämneslärare 

i åttondeklasserna. 

 

För att på ett smidigt sätt kunna urskilja elever med negativ inställning till ämnet Idrott och Hälsa 

användes en enkätundersökning. Enkäten konstruerades efter att ha gjort en grundlig litteraturstudie 

om tänkbara orsaker till varför elever inte vill vara med på lektionerna i Idrott och Hälsa. Med hjälp 

av boken Enkät101 utformades därefter frågorna. En provenkät utformades och testades på två elever 

från årskurs 8. En mindre revidering och korrigeringen fick göras för att förtydliga frågorna. Via 

frågorna i enkäten var förhoppningen att kunna finna de elever som har negativ inställning till 

ämnet Idrott och Hälsa. (Enkät, se bilaga 1). 

 

Enkätundersökningen genomfördes under ledning vilket innebar att försöksledaren lämnade ut 

enkäterna personligen i klasserna. Dels för att eleverna skulle kunna ställa frågor om det var något 

de upplevde otydligt och dels för att betona att det enbart var försöksledaren som skulle läsa svaren. 

En kort introduktion om enkäterna gavs till eleverna i varje klass och vikten av att svara så ärligt 

som möjligt på frågorna framhölls. Det tog ungefär fem till tio minuter för eleverna att besvara 

enkäterna. 

 

Enkätundersökningen genomfördes på en annan ämneslektion än Idrott och Hälsa, i syfte att 

verkligen kunna hitta de elever som inte tycker idrott är intressant.  

 

Enkäterna gicks först igenom, en och en, fråga för fråga, för att få en översikt på elevernas svar. För 

att få struktur på svaren delades enkäterna upp i två grupper. Beroende på om eleverna hade 

graderat ämnet idrott såsom tråkigt eller roligt. De elever som tyckte att ämnet Idrott och Hälsa var 

roligt lades direkt åt sidan.  
                                                 
101 Kerstin Burell, Enkät, (Stockholm: Utbildningskonsulter, 1983) 
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De enkäter som krävde ytterliggare bearbetning var de som svarat att ämnet var tråkigt. För att 

kunna utläsa vilka elever som var mest negativa till idrotten, men för den delen inte trötta på alla 

ämnen i skolan, krävdes en systematisk genomgång av varje fråga. 

 

Ett stort papper delades in i ett rutmönster, där varje elev som tyckte idrott var tråkigt fick en egen 

rad. Elevernas namn skrevs upp lodrätt och enkätfrågorna vågrätt. Exempel på enkätfrågorna var att 

man ville ha färre lektioner, rör sig sällan på lektionerna, sällan glad eller trygg. De elever som 

svarade att de hade en negativ upplevelse av en enkätfråga fick ett kryss i respektive ruta. De elever 

med flest kryss valdes därefter ut till en djupare intervju. Nio elever valdes ut till en djupintervju, 

varav fem var pojkar och fyra var flickor. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Efter enkätundersökningen återkom försöksledaren till respektive klass för att göra en personlig 

intervju med de utvalda eleverna. Detta för att få insikt i elevernas personliga uppfattningar om 

varför de inte finner ämnet Idrott och Hälsa intressant. Intervjuerna gjordes ostörda, en och en, i 

grupprum, i lugn och ro. Varje intervju tog 15-20 minuter att genomföra. Bandspelare användes för 

att dokumentera intervjuerna. Dels för att kunna följa upp intervjufrågorna med följdfrågor utan att 

störas av febrilt antecknande. Dels för att kunna tolka de intervjuades kroppsspråk samt för att hela 

tiden ha ögonkontakt med den intervjuade. En annan anledning till bandningen var att senare, i lugn 

och ro, kunna analysera och bearbeta intervjuerna.  

 

Eftersom syftet var att hitta de bakomliggande orsakerna till att eleverna ej vill delta i 

idrottsundervisningen, utfördes en intervju med förhoppningen att få en djupare insikt i elevers 

attityder och förhållningssätt till idrott. 

 

Som hjälpmedel till att konstruera frågor till intervjuerna användes böckerna Som man frågar får 

man svar102 och Intervju.103 Detta för att få hjälp med vad man bör tänka på när man intervjuar och 

hur man formulerar frågor. (Intervjufrågor se bilaga 2). 

 

                                                 
102 Bengt-Eric Andersson, Som man frågar får man svar – En introduktion i intervju och enkätteknik, (Stockholm: R&S, 
1985)   
103 Jan Krag Jacobsen, Intervju – konsten att lyssna och fråga, (Lund: Studentlitteratur, 1993) 
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Undersökningen fokuserades på elevernas upplevelser och åsikter om ämnet Idrott och Hälsa. För 

att få svar på undersökningsfrågorna har en strukturerad intervju används. Med den kvalitativa 

metoden kan man gå mer på djupet och ställa följdfrågor om så behövs.  

 

En struktur på intervjun är viktig, men det är också viktigt att lämna en viss frihet för respondenten 

att prata om det som är väsentligt för honom eller henne. En svårighet med metoden är att tekniken 

för varje intervju förbättras. Detta kan medföra olika kvaliteter på intervjuerna.   

 

4.3 Bearbetning av intervjuerna 

Intervjuerna skrevs först ut ordagrant efter noggrann avlyssning av bandinspelningarna och 

sparades i en word-fil i en dator, som enbart försöksledaren hade tillgång till. Det nämndes inga 

namn i texten utan eleverna namnges enbart med nummer. Efter utskrifterna lästes intervjuerna 

noga igenom. Elevernas svar analyserades för att finna likheter och olikheter i svaren. Efter att ha 

läst igenom textmaterialet ett antal gånger bearbetades materialet ytterliggare genom att 

sammanställa alla elevers svar under respektive fråga.  

 

Den strukturerade intervjun underlättar när man vill jämföra olika intervjusvar. Genom att upprätta 

ett rutsystem med nyckelord eller nyckelmeningar för varje intervjuad elev får man en överblick på 

likheter och skillnader. Varje intervjufråga bearbetades alltså var för sig och elevernas svar 

kategoriserades så gott det var möjligt. För att få en bättre överblick av elevernas åsikter 

sammanfattades frågorna och svaren, varefter de placerades in under olika huvudrubriker.   

 

4.4 Validitet och reliabilitet  

Validiteten är ett mått på om frågorna mäter och beskriver det man vill att de ska mäta och 

beskriva.104  Intervjufrågorna är konstruerade utifrån undersökningens syfte och frågeställningar för 

att öka validiteten. Validiteten i undersökningen anses därför vara god. Eftersom försöksobjekten 

inte randomiserats ur en stor population elever utan snarare valts ut, kan dock studien ej sägas vara 

gällande för alla svenska åttondeklassare, utan snarare belysa ett gällande exempel på hur attityden 

till ämnet Idrott och Hälsa kan se ut. 

 

                                                 
104 Runa Patel, Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 86  
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De intervjufrågor som ställdes till eleverna var formulerade så att eleverna lätt skulle förstå vad 

frågan innebar. Var en fråga svår att förstå, ställdes följdfrågor för att om möjligt undvika 

missförstånd. Frågorna i intervjuerna hade hög grad av standardisering, vilket innebar att alla elever 

svarade på samma frågor under liknande betingelser. 

Reliabiliteten betyder tillförlitlighet och är ett mått på hur tillvägagångssättet ger samma resultat vid 

olika tillfällen.105 Reliabiliteten har inte testats i denna studie, men skulle ha påverkats negativt om 

intervjutekniken utvecklas under undersökningens gång.  

 

4.5 Etiska övervägande 

Risken finns att kränka människors integritet genom att komma dem nära i en intervjusituation då 

metoden bygger på att människor delar med sig av sina tankar och upplevelser. Det är viktigt att 

bearbeta intervjumaterialet med ödmjukhet och respekt för intervjupersonerna. För att säkerställa 

anonymiteten nämns varken namn, skola eller kommun i undersökningen. Vid första kontakten och 

vid intervjutillfället informerades intervjupersonerna om sin anonymitet i undersökningen. Det är 

viktigt att ta största möjliga hänsyn till individen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Runa Patel, Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 86  
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5. Resultat 
De intervjuade bestod av nio elever, fem pojkar och fyra flickor, alla med negativ inställning till 

ämnet Idrott och Hälsa. Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet från de utförda 

intervjuerna med eleverna. Redovisningen är uppdelad i olika huvudområden för att få bättre 

överblick av elevernas svar och åsikter. Inom varje huvudområde redovisas elevernas svar på 

intervjufrågorna. För att presentera representativa resultat av undersökningen används citat och 

utdrag ur intervjuerna.  

 

5.1 Elevernas erfarenheter och upplevelser av ämnet Idrott och Hälsa 

Eleverna förknippade ordet idrott med olika sporter, främst bollsporter men även friidrott och 

löpning. Några associerade till skolidrotten, med såväl gymnastiksal och olika slags bollar. Alla 

uttryckte en negativ syn på idrott och tyckte att det var allmänt tråkigt. På frågan varför det är 

tråkigt hade de däremot svårt att precisera en anledning.  

 

”Jag tänker på ingenting för det är så himla tråkigt, för… absolut ingenting. Bara negativt.” 

 

”Bollar!  Basketbollar, fotbollar, gympasal å sånt.” 

 

”Åh, just idrott då tänker jag på skolgympan så. Det är lite negativt, jag tycker inte det är så kul, 

inte skolgympan det tycker jag inte är rolig.” 

 

Deras tidigare upplevelser av skolidrotten skiljde sig något åt. Några hade positiva erfarenheter 

medan andra hade negativa. Gemensamt för de med positiv bild av skolidrotten var att de ansåg att 

lektionerna var lättare, inte så allvarliga utan snarare mer lekfulla. De uppfattade idrotten som rolig 

och enkel. De upplevde heller inga höga krav på sig själva och tyckte det var skönt att inte ha några 

betygskrav. 

 

”På lågstadiet var det mycket bättre än vad det är nu. Fick göra mycket mer. Det var bättre lärare 

och så. På mellanstadiet var det mycket…äh  mycket mer roligare och så. Vi gjorde mer så där… 

redskap och sånt. Den var rolig då, den var enkel.”  

 

”På låg och mellanstadiet var det bra. Man hade inga krav på sig då. Inga betyg och så.” 
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De betonade även att lärarna var bättre. En bättre egenskap hos lärarna var att de kom med goda råd 

och tips under lektionernas gång. Exempelvis blåste lärarna av under lektionernas gång för att 

påpeka vad eleverna skulle tänka på. Det var även mindre tjat på lektionerna och därför upplevde 

eleverna att de hann med mycket på lektionerna. 

 

De två flickor med negativa upplevelser av idrotten under mellanstadiet tyckte att en av anledningen 

till att det var tråkigt var att de hade en jobbig och stökig klass. En annan anledning var att 

lektionerna innehöll mycket bollsport, vilket de inte hade någon större kunskap i. 

Tävlingsmomentet var stort hos klasskamraterna och deras egna bollrädsla gjorde det inte heller 

lättare. 

 

”Äh… ja mellanstadiet var väldigt jobbigt, för vi hade en jättejobbig klass. Om vi typ hade 

bollekar, så kastade de bollar på läraren istället liksom så. Det var… ja, det var inte kul. Istället för 

att skjuta på mål så sköt de på målvakten, det var en väldig stökig klass. Det var inte roligt, det var 

inte alls kul och dessutom är jag väldigt bollrädd.” 

 

”…men på mellanstadiet så var det väl mest bollsporter… Nej det är småsaker, vi fick inte chansen 

att lära oss riktigt, utan det var mest några stycken som spelade då, alla andra fick mest stå å kolla 

då fick man aldrig tid att lära sig heller då tycker man det inte är så roligt heller. ” 

 

Dagens idrottsundervisning upplevde alla som tråkig. På frågan varför de tyckte att 

idrottslektionerna var tråkiga varierar svaren. Några menade att läraren är tråkig och dålig. Att 

läraren inte utgår ifrån elevernas kunskapsnivå, utan lägger sig på för låg nivå. Att läraren har för 

mycket genomgångar och att lektionerna blir lidande genom att de förkortas ner och att man därför 

inte hinner genomföra något under lektionerna. Andra ansåg att variationen på lektionernas innehåll 

är för litet. Vissa framhävde att läraren är bra, men att det är för mycket bollsporter på lektionerna.  

 

Några elever betonade att det känns obehagligt att utföra vissa moment i redskapsgymnastiken. En 

del upplever kraven på att bli godkända som betungande och att det är en stor orsak till varför de 

finner ämnet tråkigt.  

 

”Det är väl mindre bra nu … Man har mer press på sig. Det är läraren som säger vad man ska 

göra för att bli godkänd.” 
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En elev tyckte att de är för många elever på lektionerna. De har slagit ihop två klasser och är därför 

dubbelt antal elever och lärare. Han kände sig inte trygg eller bekväm inför alla elever och upplevde 

därför lektionerna som tråkiga. 

 

5.2 Idrottslektionernas utformning 

Alla elever uttryckte att det är läraren som bestämmer lektionernas innehåll. Däremot har de i viss 

mån möjlighet att påverka innehållet på vissa fåtal lektioner genom röstning eller önskemål. Det 

rådde däremot delade meningar om hur ofta detta skedde, hur det gick till och vems förslag som 

genomfördes.  

 

”Det är lärarna som bestämmer. Vi får ha önskemål, men det är alltid killarnas önskemål som 

blir.” 

 

”Läraren bestämmer... Någon lektion i slutet på året… som vi får lov att vara med och bestämma 

själva. Eller så tar hon de lektionerna till något som vi har missat.” 

 

Såväl flickor som pojkar upplevde att det var för mycket bollsport på lektionerna. Samtidigt var det 

några som tyckte att de hade för lite av innebandy, badminton och friidrott. 

Pojkarna framhävde att det var för mycket dans på lektionerna. Några av flickorna önskade mer 

cirkel och stationsträning, i mindre grupper, främst då stationer med olika styrkeövningar. 

 

”Ja, bollsport har vi för mycket. Jo men såhär vad ska man säga, styrkelektioner....äh, 

konditions…stationsövningar…det är väl bollsporter också, men det är på ett annat sätt, då är det 

ju en boll med…” 

 

En elev påpekade vikten av att göra sådant på idrottslektionerna som man inte har någon möjlighet 

att utöva hemma.  

 

Lärarna fick ett gott betyg av eleverna, när det gällde lärarnas egenskap att vara hjälpsam. Alla 

elever ansåg att de får den hjälp de behöver på lektionerna, om det är så att de behöver hjälp. I 

första hand var det läraren som hjälpte till, men klasskamrater var också hjälpsamma. 
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5.3 Attityder, upplevelser och motivation under idrottslektionerna 

På frågan om de skulle agera annorlunda på idrottslektionerna ifall de inte tilldelades betyg i ämnet 

gick meningarna isär. Vissa uttalade tydligt att de skulle göra mindre eller ingenting alls på 

lektionerna om det inte hade varit för betygens skull.  

 

”Jag hade nog inte rört mig som jag gör nu….Jag hade inte varit med. Hade vi inte haft betyg, så 

hade jag ju inte gått på lektionerna… Kanske inte alltid…men…” 

 

”Ja…Ingenting skulle jag gjort då. Nu gör man ju lite bara för att man måste.” 

 

En annan elev uttryckte att det känns jobbigt med betyg, eftersom hon känner sig pressad att 

prestera och klara olika uppgifter på lektionerna.  

 

”Det tror jag, för när man har betyg så känner man att man måste klara detta, då har man ständig 

press på sig om man har betyg.” 

 

Flera ansåg inte att betygen har någon betydelse. De anser inte betyg som något viktigt och skulle 

därför inte heller ha agerat annorlunda om inte betygen funnits.  

Många elever uppgav att de känner sig uttråkade på lektionerna. Att de inte gör något som 

inspirerar eller tilltalar dem är en av anledningarna till att de inte vill engagerar sig i lektionerna.  

 

Gemensamt för det som upplevs pinsamt eller mindre intressant är sådant som eleverna inte riktigt 

förstår eller när de utför sådant som de inte anser sig vara duktiga på. Några känner sig utpekade när 

andra i klassen kan se vad de kan och inte kan.  

 

”…Ja att alla kollar på en, när man typ ska göra kullerbytta och sånt. Det är pinsamt när man gör 

fel och så. De andra skrattar.” 

 

En annan elev menade att det inte alls är obehagligt, utan att det mesta istället är tråkigt. På frågan 

vad som är tråkigt svarade han att han inte har något intresse av idrott eller sport.  

En elev nämnde att tävling var något som han aldrig brytt sig om. Han tyckte inte att det var så noga 

att räkna poäng eller mål och hade helst sett att man inte gjorde det på lektionerna.  

En flicka talade om att hon är väldigt bollrädd. En av anledningarna till obehaget var rädslan att bli 

träffad av bollarna. 
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”Nä, Jag är väldigt bollrädd, så det är väl inte jättekul men det...  Det gör ont att få bollarna på 

sig.” 

 

Det var ingen av de intervjuade som uttryckte någon egentligen fasa att vara med på 

idrottslektionerna, men inte heller någon entusiasm. Någon uttryckte att det berodde på lektionernas 

innehåll, medan andra tyckte att allt är tråkigt och är ständigt uttråkade på lektionerna. En pojke 

tyckte att de var för många elever på lektionerna och att det var anledningen till att det inte kändes 

roligt att gå på lektionerna. En flicka upplevde att det ibland kändes pinsamt och jobbigt att ha idrott 

med pojkar.  

Några elever berättade att de sällan gör sitt bästa på lektionerna, just för att de tycker det är 

ointressant. En pojke uttryckte att han aldrig gör mer än vad som behövs. Han gör alltid lagom 

mycket för att slippa klagomål ifrån läraren. 

 

”Jag känner väl att man får göra lite grann sådär eller så… Man gör väl precis så att man rör sig 

lite grann sådär så att de inte börjar klaga. Håller på lite lagom... Är allmänt uttråkad på 

lektionerna.” 

 

På frågan vad de ansåg att de har lärt sig på idrottslektionerna, krävde en stunds betänketid för 

samtliga att svara på. Några hade svårt att precisera vad de hade lärt sig. Vissa ansåg att de inte lärt 

sig någonting alls eller ingenting nytt som de inte kunde tidigare.  

 

”…Nä, inget särkilt…jaa… Lärt å lärt mig, det är väl inget sådär...Inga nya saker, bara gamla.” 

 

En flicka nämnde att hon har fått bättre spelförståelse i olika bollsporter. En annan att hon lärt sig 

mycket regler och även hur hon ska spela volleyboll och basket. Samma flicka talade även om att 

hon vågar pröva på fler saker än vad hon gjorde tidigare.   

När eleverna jämförde idrott med andra ämnen gick meningarna isär. Några talade om att de gillade 

de teoretiska ämnena bättre. Att idrott är tråkigare än andra ämnen, men förklarade inte varför de 

ansåg det som tråkigt. Andra nämnde att det var bra att de får röra på sig under idrotten, men för 

den sakens skull innebar det inte att de tyckte om idrotten. 

 

”Andra ämnen sitter man ju bara ner. På idrotten ska man ju röra på sig, springa runt och så … 

men idrotten är inte rolig direkt.” 
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5.4. Elevernas förslag på hur man kan göra ämnet Idrott och Hälsa intressantare 

Eleverna tyckte att en lärare ska vara glad, trevlig och lagom sträng. Vara schysst, rättvis och inte 

för tjatig. En lärare måste ha kunskap i sitt ämne och utgå ifrån elevernas olika kunskapsnivåer. 

Måste också vara lyhörd för vad eleverna har att säga och även låta eleverna få komma med förslag 

till lektionerna. En annan viktig egenskap är att läraren måste se alla elever, se till allas intressen. 

 

 ”Man måste ju se så att alla..öh.. liksom får del av vad man gör och så. Så att man inte bara har 

om till exempel nittio procent av klassen tycker om fotboll, så har man inte bara fotboll ändå.  Så 

att även om det är en liten skara får komma till tals. Och att man ser vilka det är som försöker och 

säger till dem som, att de som är duktiga passar och så, det är viktigt, för annars lär man sig ju 

inte. Man lär ju sig inte, får man inga pass så lär man sig ju inte.”  

 

De ska kunna förklara bra och på ett enkelt sett så att eleverna förstår, fast för den skull inte utgå 

ifrån att eleverna inte kan någonting. Viktigt att veta var eleverna befinner sig rent 

kunskapsmässigt. Inte ha för långa genomgångar, för då anser eleverna att det blir tjatigt och 

lektionerna försvinner utan att de genomfört någonting. De vill ändå att läraren ska förklara tydligt 

vilka regler som gäller, och hjälpa de som inte förstår. Ifall det är några som inte förstår, tycker de 

att det är bättre att gå igenom en gång till med bara de eleverna.  

 

”Läraren ska hjälpa till mycket om det är något man inte kan, typ. Om man inte riktigt kan några 

regler eller någonting, för det är ganska många som spelar på fritiden. Då ska man ha en speciell 

genomgång för dem tycker jag. Så man har det från början. Så man inte springer runt och spelar 

utan att inte kunna några regler.” 

 

En elev påpekade att han skulle vilja att lektionerna skulle vara mer fria. Att det skulle finnas mer 

att välja på, fler valbara alternativ på samma lektion. Poängterade att eleverna själva skulle kunna få 

påverka utformningen av lektionerna. 

Även andra elever ville att det skulle finnas fler valmöjligheter på lektionerna. Förslag på lektioner 

var cirkelträning och olika styrkeövningar, där man skulle få möjlighet att pröva på många olika 

saker. De framhöll även att de ville ha kortare genomgångar för att hinna med det praktiska 

genomförandet på lektionerna. 

 

”Det skulle vara mer fritt. Att det finns mer alternativ att välja på lektionerna. Att alla kan välja. 

Att man ska rösta på vad man ska ha.” 
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En flicka tyckte att det hade varit bättre om flickor och pojkar hade haft lektioner var för sig. Hon 

upplevde att det var jobbigt att ha lektioner med pojkar. En annan flicka såg däremot flera fördelar 

med blandade klasser, såsom att slippa viss skitsnack och tjafs. 

 

”Ja men att killarna gör en grej och att tjejerna gör en grej och så byter man och så. Det är jobbigt 

att killarna är med.”  

 

Förslag på hur man kan göra ämnet Idrott och Hälsa intressantare var svårt för eleverna att 

precisera. De tog god betänketid på sig. En flicka eftersträvade fler flickidrotter, istället för de 

traditionella pojkidrotterna.  

 

”Ha mycket mer grejer som tjejerna vill göra… Ja, typ bollekar, det är mycket roligare än typ 

fotboll. ” 

 

En annan flicka ville hellre lära sig mer om hälsa och kroppen, om vad man ska äta och hur man ska 

träna. En pojke ville ha fler och längre lektioner, eftersom han ansåg att den mesta tiden av 

lektionen gick bort åt diskussioner. De andra ville ha friare lektioner med fler valmöjligheter. 

 

”Jag vet inte…mer fritt eller så…öh…om typ det är lika många som vill göra två olika saker, så kan 

man dela upp planen och göra två saker samtidigt. Så man får mer valmöjligheter.” 

 

5.5 Anser eleverna att ämnet Idrott och Hälsa är mer riktat mot något kön? 

De flesta upplever att ämnet är lika inriktat mot flickor som mot pojkar. En flicka klargjorde att det 

idag är lika vanligt att flickor tycker om bollsporter som pojkar gör, men i nästa mening talade hon 

om att ifall alla flickor skulle vara som hon så skulle det vara mer inriktat mot pojkar. En annan 

flicka uttrycker ordagrant att idrotten är mer inritad mot pojkar och menar att flickor är intresserad 

av andra saker.  

 

”Nej, i alla fall inte… eller det beror på. För några tjejer spelar ju fotboll och samma sporter som 

killar gör. Så det kan jag ju inte säga. Men om alla skulle vara som JAG, då skulle det vara mer 

inriktad till killar då…men det tycker jag inte.” 

 

”Ja, till killar. Det är typ deras grej gympa, det är inte så många av tjejerna som gillar gympa. Vi 

tjejer är väl mer intresserade av andra grejer.” 
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En pojke tyckte att de har mycket bollsporter och att det då är mer inriktat mot pojkar än mot 

flickor.  

 

”Det är nog både och. Fast det är väl mest bollsporter ibland. Då är det nog mer inriktat till killar” 

 

En pojke framhöll att läraren betedde sig annorlunda beroende på om de talade med flickor eller 

med pojkar. Han ansåg att lärarna var strängare mot pojkarna än vad de var mot flickorna.  

 

”Öh.. det är nog ungefär lika tror jag…Fast det är bara det att de klagar inte lika mycket på 

tjejerna när de inte gör någonting, som de gör på oss killar. Jag tycker de behandlar oss olika. För 

typ när en tjej sitter på bänken så säger de nästan…de så säger de mer ”ja kan du inte gå upp och 

spela lite nu…” men sen blir de skitsura när vi killar sitter där. De säger att de ska ringa hem och 

håller på sådär.” 

 

5.6. Ämnet Idrott och Hälsas betydelse för elevernas framtidssyn  

På frågan om vad eleverna tyckte att idrottsundervisningen ska ge dem varierade svaren mycket. 

Alltifrån motion, hälsa, bra betyg, en ljus framtid till att det var totalt onödigt med idrott. Några 

framhävde vikten av motion och att det var viktigt att ha kunskap om hur kroppen fungerade och 

hur man ska träna. En ville lära sig mer och bli bättre på bollsporter eftersom eleven inte hade 

någon kunskap om det. En annan elev betonade vikten av att få lära sig nya saker istället för att hela 

tiden repetera och förbättra saker som de redan ansåg sig ha kunskap om. Några ansåg det vara helt 

onödigt med idrott och tyckte därför inte att ämnet kunde ge dem någonting matnyttigt. 

 

” Det är väl inget så. Jag behöver väl inte kunna något så, när jag ska arbeta som jag lär mig i 

idrotten. Det är väl inget man lär sig i idrotten som man har nytta av sedan.” 

 

Endast en elev trodde att ämnet Idrott och Hälsa kommer att påverka hennes idrottsutövande 

positivt som vuxen. De andra ansåg inte att skolgymnastiken var rolig och såg därför inget motiv till 

att den skulle påverka motionsvanorna positivt senare i livet. 

 

”Knappast. Jag tycker det är tråkigt nu, så varför skulle jag tycka det var roligare sen?” 
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5.7 Den sociala miljöns betydelse för fysisk aktivitet 

De flesta eleverna kommer från hem där anhöriga motionerar eller idrottar. Några har syskon och 

andra har någon av sina föräldrar som idrottar.   

 

Utav de intervjuade var det endast en elev som inte var fysisk aktiv på fritiden. Han hade spelat 

handboll men slutat på grund av att tränarna inte brydde sig tillräckligt. 

 

”…Det var roligt med handboll då.  Men sen vad det tränarna, de brydde sig inte sen. Det var inte 

några riktiga planerade träningar. Det kändes bara som man kom dit å gjorde nåt.” 

 

De andra eleverna var däremot regelbundet fysiskt aktiva. Anledningen till varför de började var 

just att deras äldre syskon eller föräldrar hållit på eller håller på med aktiviteten. De utövar allt från 

att springa, rida, spela golf, gå på Friskis och Svettis, utöva bollsporter till skateboard. Några ansåg 

det roligare att träna i grupp, istället för än att utöva något ensamt.  

 

”Jag gillar att träna i grupp eller så…hmm… inte när man är själv då är det inte lika kul.” 
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6. Diskussion 
En förutsättning för att bli intervjuad, var att eleverna skulle ha negativa erfarenheter av skolämnet 

Idrott och Hälsa. Flera av de intervjuade hade däremot en positiv bild med sig från de tidigare åren i 

skolan. Dessa elever blev extra intressanta, eftersom något uppenbarligen har hänt mellan de olika 

stadierna i skolan. Undersökningar styrker just att intresset i ämnet Idrott och Hälsa avtar i den 

senare delen av grundskolan.106 Frågan är då varför detta sker. Utifrån intervjusvaren kan inga 

generaliserande slutsatser dras, eftersom antalet intervjuade elever utgör ett för litet underlag, men 

man kan ändå få en inblick i vad de bakomliggande orsakerna kan vara. 

 

6.1 Erfarenheter och upplevelser 

Många av eleverna förknippade främst ordet idrott med bollar och olika sporter. En bidragande 

orsak kan vara att idrottslektionerna i allmänhet domineras av bollspel?107  

En förklaring kan vara att eleverna i först hand förknippar ämnet med det man gör mest. En annan 

förklaring kanske kan vara att eleverna är bollrädda och därför upplever att allt som har med bollar 

att göra är obehagligt och läskigt. Idrottsämnet förknippas då istället med obehag och olustkänslor 

och det upplevs därför som om man alltid har bollspel. 

 

Det som framgick i intervjuerna var att flera elever tyckte att det var roligare och lättsammare i de 

lägre åldrarna eftersom lektionerna var mer lekbetonade. Eleverna upplevde heller inga större 

kunskapskrav, bland annat på grund av att de inte hade några betyg. Jämför man ämnets 

uppnåendemål i femte skolåret med det nionde skolårets, ser man att kraven för att bli godkänd 

ökar.108 Kanske blir kunskapskraven extra tydliga för eleverna, eftersom läraren för första gången 

ska betygsätta dem när de går i åttan. I studien framkom det att några elever fann det betungande att 

ha krav på sig. 

 

I studien betonade några elever att de ansåg att lärarna var bättre förr, eftersom de kom med tips och 

råd under lektionernas gång. De elever som även hade en negativ bild av idrottslektionerna i de 

lägre klasserna, ansåg att anledningen var att deras klasser i sig var stökiga och jobbiga. De tyckte 

även att lektionerna innehöll för mycket bollspel och att de var för tävlingsbetonade.  

                                                 
106 Skolverket, Skolämnet Idrott och Hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002,  
http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1118.pdf, s. 24, (2003-05-18) 
107 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 47, (2003-03-15) 
108 Skolverket, Kursplaner för idrott och hälsa, http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html, (2003-03-
03) 
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Gemensamt för alla elever var att de nu ansåg att dagens idrottsundervisning var tråkigt. 

Anledningarna var många. Några påpekade att variationen på lektionsinnehållet var för liten och att 

de hade för mycket bollspel. Bollspel innebär ofta både tävling och lagspel.109 Undersökningar visar 

att många flickor tar avstånd från tävling och lagspel. I studien framkom det dock också att 

pojkarna inte fann bollspel intressant. Viktigt att tänka på som blivande lärare är att man inte bör 

stirra sig blind på vilket könstillhörighet eleven har, utan snarare elevens egentliga intresse. Jag tror 

det är mycket viktigt att man försöker tona ner tävlingsmomenten och istället strävar efter att 

behålla lekmomenten och det lustfyllda i lektionerna.  

 

Andra elever i studien upplevde ofta lärarna som tjatiga och att lektionerna försvinner allt för 

snabbt, utan att något praktiskt genomförts någon längre stund. De känner även att lärarna lägger 

sig på en för låg nivå. I kursplanen står det att läraren ska utgå ifrån elevernas kunskapsnivå och att 

eleverna ska utvecklas på sina egna villkor.110 Frågan är om det är praktiskt möjligt att tillgodose 

alla elevers behov på lektionerna, med tanke på att alla elever är olika utvecklade rent fysiskt och 

kan olika mycket rent kunskapsmässigt. Hänsyn måste tas till att ungdomar mognar olika snabbt 

och att pojkar och flickor utvecklas olika. En förklaring kan vara att lärarna försöker lägga sig på en 

mellannivå för att lektionerna ska passa de flesta eleverna. Kanske är det därför eleverna i studien 

upplever att läraren lägger sig på fel nivå och att lektionerna inte blir någon utmaning. Ungdomar är 

olika och därför måste undervisningen individualiseras så mycket som möjligt. 

 

Antalet timmar i ämnet Idrott och Hälsa har minskat de senaste åren.111 Att eleverna upplever 

lärarna tjatiga kanske kan bero på att lektionstimmarna är korta och för få till antalet. Lärarna vill 

hinna med mycket, såväl teoriskt som praktiskt, på kort tid. Det verkar som att lärarna har 

gemensamma genomgångar för eleverna istället för att ge eleverna personlig feedback. Vilket leder 

till att lektionerna kortas ner och upplevs som hattiga.  

 

Studien visar att några elever upplever det obehagligt att utföra vissa moment på idrottslektionerna. 

De nämner själva att det beror på att det är för att andra klasskamrater kan se vad de kan respektive 

inte kan. Idrott är ett ämne där man direkt får bekräftelse på hur duktig man är, eftersom man ofta 

ska prestera något med sin kropp och jämförs med klasskamraterna. Forskning visar att om 

undervisningens betoning läggs på elevernas egna prestationer, kan misslyckande påverka elevers 

                                                 
109 Ekberg, Erberth, 2000, s. 110 
110  Skolverket, Kursplaner för idrott och hälsa, http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html,  
(2003-03-03) 
111 Ericsson, 1996, s. 17 
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självförtroende negativt.112 Detta innebär att de elever som har kroppen emot sig har ett sämre 

utgångsläge vilket påverkar inställningen till ämnet.113     

 

Ett tryggt klimat i klassrummet/idrottssalen, där det är tillåtet att vara sig själv, med ett rikt utbud av 

metoder, inlärningsmodeller eller arbetsformer borgar för förståelse för varandra och positiva 

kamratrelationer. Detta är extra viktigt eftersom forskning visar att elever trivs allt sämre i skolan ju 

äldre de blir.114  

 

En elev betonade att det upplevdes som obehagligt att de var så många i klassen, eftersom han inte 

kände sig trygg eller bekväm i den stora klassen. Färre elever i klasserna skapar förutsättningar för 

att fler elever blir sedda och hjälpta.  

 

6.2 Idrottslektionerna och lärarna 

I intervjusvaren framkom det att det oftast är läraren som bestämmer innehållet på lektionerna. I 

viss mån får de dock vid enstaka tillfällen komma med förslag. Marklund skriver att elever får 

mindre och mindre av inflytande med stigande ålder.115 En flicka påpekar att det alltid är pojkarnas 

önskemål och förslag som genomförs. Detta rimmar väldigt illa med vad som står i läroplanen om 

att läraren ska se till att undervisningens innehåll och upplägg ska spegla både manliga och 

kvinnliga perspektiv.116 Undersökningar visar dock att pojkar påverkar idrottslektionerna i 

grundskolan mer än flickor.117 En teori kan vara att pojkar i regel hörs, syns och vågar ta för sig mer 

än flickor. Viktigt att man som blivande lärare är medveten om detta, så att även flickors åsikter och 

önskemål tillgodoses.   

 

Från intervjuerna framkom det att eleverna själva vill vara med och bestämma och utforma 

lektionerna i större utsträckning. Genom att lyssna till elevens önskemål, för att på bästa sätt 

anpassa undervisningen, ges eleven möjlighet att påverka, känna sig delaktig och ta större ansvar.118  

En anledning till varför eleverna så sällan får vara med och bestämma lektionerna kan vara att det är 

tidskrävande för läraren.  

                                                 
112 Folkhälsoinstitutet, 1996, s. 18 
113 Skolverket, 1993, s. 26 
114 Ulla Marklund, Skolbarns hälsovanor under ett decennium: tabellrapport, (Stockholm; Folkhälsoinstitutet, 1997),  
s. 9 
115 Ulla Marklund, ”Hur mår skolbarnen”, i Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk? – En antologi om 
hälsoarbete i skolan, red. Agneta Nilsson, 2. uppl. (Stockholm: Statens skolverk: Liber Distrubition, 1998), s. 54 
116 Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6 
117 Strandell, Bergendahl, 2002, s. 23 
118 Ekberg, Erberth, 2000, s. 133 
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Jag tror det är viktigt med elevinflytande för att öka glädjen i idrottsämnet. Ett förslag till större 

elevinflytande skulle kunna vara att eleverna själva får vara med och utforma vissa lektioner under 

terminen. 

 

En elev framhävde vikten att göra sådant på idrottslektionerna som man inte har någon möjlighet att 

utföra praktiskt hemma. De flesta eleverna ansåg att det för mycket bollspel på lektionerna. Bollspel 

har i undersökningar visats vara den vanligaste aktiviteten.119 En skillnad mellan flickor och pojkar 

som kunde urskiljas i studien, var att pojkarna ansåg att de hade för mycket dans på schemat. 

Undersökningar visar dock att dans och aerobic är den sjunde vanligaste aktiviteten på schemat.120 

Kanske kan det vara så att det man inte tycker om, upplevs som man har alldeles för ofta. 

 

Några av flickorna önskade däremot att lektionerna skulle innehålla cirkel- och stationsövningar så 

att man istället för helklass var i mindre grupper. Genom att arbeta i mindre grupper, vid olika 

stationer får man bort momentet och fokuseringen på varandras utförande. Är man i mindre grupper 

pekas man inte ut på samma sätt som man gör i helklass.  

Lärarna får dock bra betyg av eleverna, då det handlar om deras hjälpsamhet på lektionerna. 

Lärarnas ambition, med att alla elever ska få den praktiska hjälp de behöver för att klara av de 

moment som ska utföras, verkar det inte vara något problem med. Frågan är istället hur lärarna 

lyckas motivera och inspirera eleverna i ämnet.  

 

6.3 Elevernas attityder, känslor och motivation 

Flera av eleverna talar om att de är uttråkade på lektionerna. Att lektionerna varken inspirerar, 

tilltalar eller engagerar dem. De gör inte mer än vad som precis krävs utav dem. Forskning visar att 

inaktiva elever i mindre utsträckning upplever att de får inspiration.121 Kan en lärare motivera en 

elev, som inte har det minsta intresse av idrott? En lärares uppgift och intention måste ändå vara att 

vilja motivera och inspirera. Kanske är det låga elevinflytandet en orsak till att eleverna saknar 

inspiration till ämnet. Att det så gott som alltid är läraren som väljer innehållet och utformningen av 

lektionerna.  

 

                                                 
119 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 47, (2003-03-15) 
120 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 47, (2003-03-15) 
121 Skolverket, Pojkars intressen styr ämnet hälsa och idrott, 
http://www.skolverket.se/publicerat/press2003/press030312.shtml, s. 3, (2003-03-15) 
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Det finns flera moment som kan kännas obehagliga under en idrottslektion. Studien visar att några 

har bollrädsla medan andra känner sig utpekade och upplever obehaglig när klasskamraterna tittar 

på. Den egna kroppen exponeras och bedöms hela tiden. Är man inte trygg i sin kropp, påverkar 

detta viljan att delta i idrottsundervisningen.122 En flicka framhävde också ett obehag att ha 

samundervisning i vissa situationer. Hon uttryckte att det var jobbigt att pojkarna var med på 

lektionerna. Mycket händer under puberteten och kanske särskilt mycket för flickorna. Som lärare 

är det extra viktigt att ta hänsyn till att ungdomar mognar olika snabbt och att flickor och pojkar 

utvecklas olika. Jag tror det är viktigt att man i emellanåt försöker dela in klasserna i pojkar för sig 

och flickor för sig. Detta för att öka flickors självkänsla och självförtroende.  

 

Anmärkningsvärt är att flera elever i studien inte ser någon nytta med ämnet Idrott och Hälsa. I en 

nationell undersökning bland elever i årskurs nio, hamnar just ämnet Idrott och Hälsa på 21 plats, 

när det gäller ämnen som de anser ger dem mest kunskap.123 En anledning till varför ämnet hamnar 

på så låg plats rent kunskapsmässigt kan i och för sig bero på hur man definierar kunskap. I ämnet 

Idrott och Hälsa har man traditionellt sett fler praktiska moment än teoretiska. Det är viktigt att 

alltid ha ett syfte och mål med lektionerna, kanske just extra viktigt i ämnet Idrott och Hälsa. Detta 

för att åskådliggöra att man faktiskt lär sig något och belysa vad man har för användning av den 

nyvunna kunskapen.  

 

Behöver man då betyg i ämnet Idrott och Hälsa? Flera av de intervjuade anser att det gör varken till 

eller ifrån med betyg, eftersom de inte skulle agera annorlunda på lektionerna vare sig med eller 

utan betyg. En flicka uttrycker däremot att hon känner krav och press för att klara av de olika 

momenten i undervisningen. Andra elever talar om att de skulle göra ännu mindre om det inte hade 

varit för betygens skull. Frågan är då om betygen är det rätta sättet att ”motivera” eleverna?  

För vissa elever kan det nog vara bra med betyg för att höja motivation i ämnet, medan andra elever 

hämmas av betyg. 

 

6.4 Elevernas olika förslag till förbättring  

Eleverna anser att lärarens personlighet har en avgörande roll om undervisningen blir intressant 

eller inte. En lärare bör vara rättvis, tydlig, glad, trevlig, lagom sträng och inte för tjatig. De betonar 

                                                 
122 Engström, 1989, s. 78 
123 Claes Annerstedt, ”Vad lär sig eleverna i idrott”, Gymnastik & Idrott, (1996:4), s. 17 
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även att läraren måste tillgodose alla elevers behov, utgå ifrån varje elevs kunskapsnivå och låta 

eleverna få inflytande i lektionerna. Vilket man även kan läsa i läroplanen.124   

 

Ett förslag ifrån eleverna om hur man kan göra lektionerna intressantare är att låta varje lektion 

bjuda på fler valmöjligheter. Låta lektionerna vara friare och tillåta ett större elevinflytande. Detta 

skulle praktiskt genomföras genom att ha olika stationsövningar med flera alternativa övningar på 

varje station, samt ha kortare genomgångar. Elevinflytande har visat sig öka elevernas 

motivation.125   

 

En flicka uttryckte att hon ville ha fler traditionella flickidrotter och en annan flicka föredrog 

könshomogena klasser. Även teoretisk kunskap om kroppen och hälsa efterfrågades.  

 

6.5 Skillnad flickor och pojkar? 

De flesta elever tycker inte att idrottslektionerna är inriktad åt en speciell grupp. Ändå framkommer 

det att lektionerna innehåller mycket bollspel som traditionellt är mer inriktad åt pojkar. Det 

framkom dock att lärarna agerar annorlunda gentemot flickorna än mot pojkarna. Även andra 

undersökningar visar att lärare använder olika språk- och ordval beroende på om de tilltalar flickor 

eller pojkar.126 Undersökningar visar att det är fler flickor än pojkar som har högre frånvaro på 

idrottslektionerna i grundskolan.127 Denna studie undersöker inte detta, men det kan vara viktigt att 

vara medveten om det. Olika orsaker gör att en skara elever inte finner ämnet intressant, frågan är 

bara varför. En teori kan vara att elever med låg självkänsla och låg självförtroende tycker det är 

obehagligt att visa upp sig och göra bort sig inför andra. 

 

6.6 Framtiden 

Eleverna gav varierande svar på vad de ansåg att skolidrotten skulle ge dem. Från att det var totalt 

onödigt med idrott till att lära sig mer om hälsans betydelse och att vilja lära sig nya saker. De flesta 

ansåg att det var tråkigt att idrotta nu och såg därför ingen anledning till att idrotta senare i livet. 

Om positiva upplevelser av idrott som barn leder till goda attityder som vuxen128, borde ju även det 

motsatta förhållandet gälla. Slutsatsen blir att skolidrotten påverkar elevernas framtida intresse för 

                                                 
124 Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6 
125 Ekberg, Erberth, 2000, s. 133 
126 Claes Annerstedt, ”Idrottsdidaktisk forskning och god undervisning”, Idrottsundervisning: Ämnet Idrott och Hälsas 
didaktik, (Claes Annerstedt, Birger Peitersen, Helle Rønholt), (Göteborg: Højberg: Multicare: Hovedland, 2001), s. 164 
127 Strandell, Bergendahl, 2002, s. 17 
128 Ekberg, Erberth, 2000, s. 63 
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fysisk aktivitet såväl negativt som positivt. Jag tror det är viktigt att man som idrottslärare försöker 

upplysa eleverna om vilka olika positiva effekter fysisk aktivitet har. 

 

6.7 Sociala miljöns betydelse 

Det var intressant att se att alla utom en motionerade på fritiden. De flesta uppgav att de har 

anhöriga som är fysisk aktiva. Ofta var det också de anhöriga som har gjort dem intresserade av sin 

idrott på fritiden. Vad är det som skiljer aktiviteterna på fritiden med skolans aktiviteter? Är det att 

eleven själv kan göra ett medvetet val av idrotten och att eleven väljer något på sina egna villkor?  

  

Som lärare vill man att eleverna ska testa på så många olika moment som möjligt inom ämnet samt 

att eleverna ska uppnå de olika målen i ämnet. Frågan är om det är rätt att försöka få med alla 

eleverna på allt? Alla människor är olika med olika förutsättningar. Jag tror ändå att det är viktigt 

med stor variation under lektionerna för att alla elever ska hitta något som de tycker om att göra. 

 

En av målsättningarna med ämnet Idrott och Hälsa är att stimulera eleverna till ett bestående 

intresse för regelbunden fysisk aktivitet och att ta ett personligt ansvar för sin egen hälsa.129 Kanske 

är det viktigare att titta i ett längre perspektiv, rent samhällsmässigt perspektiv. Om man verkligen 

vill minska inaktiviteten i samhället, kanske är det viktigare att skapa ett intresse för idrott genom 

att låta eleverna gör någonting som de tycker om, istället för att de inte gör någonting alls.   

 

6.8. Avslutande reflektion 

Den svenska skolans idrottsundervisning har hela tiden syftat till att tillgodose kroppens fysiska 

behov. Detta krav blir allt större med tanke på samhällsutvecklingen, stillasittande, stress och olika 

vällevnadssjukdomar.130 Vi måste se det som naturligt att röra på oss, samt att det är kul med idrott. 

Detta beteende måste grundläggas tidigt i människans liv, där skolan har en stor möjlighet att 

påverka. För vissa elever är skolans undervisning i Idrott och Hälsa deras första och kanske enda 

kontakt med regelbunden fysisk träning. Det gäller även att försöka skapa ett bestående intresse för 

fysisk aktivitet i framtiden. För att lyckas med detta är det viktigt att vi som lärare lyssnar på vad 

eleverna vill göra och vad de tycker är roligt, så de inte tappar intresset för ämnet på vägen. 

Eleverna tycker det är roligt med idrott i de lägre åldrarna, men sen händer något. Går det att 

                                                 
129 Skolverket, Kursplaner för idrott och hälsa, http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html,  
(2003-03-03) 
130 Socialstyrelsen, 2001, s. 168 
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undvika? I studien framgick det tydligt att eleverna själva vill vara med och påverka lektionernas 

innehåll. Kanske är det en av lösningarna för att få fler intresserade. 

 

Ämnet Idrott och Hälsa bör sträva efter att ge en positiv bild av att vilja röra på sig. Det bör även ge 

eleverna positiva upplevelser så att de blir motiverade och trivs. Detta för att undervisningen ska 

upplevas som så meningsfull och lärorik som möjligt. Denna studies resultat visar att eleverna 

saknar inspiration och motivation under lektionerna och att de inte ser någon nytta med idrott. 

Lektionerna bör därför förändras till att innehålla mer variation och fler lustfyllda övningar så att 

eleverna får en mer positiv bild av fysisk aktivitet. Att de får kunskap om varför det är bra att 

idrotta. Om eleverna får känna delaktighet och inflytande på utformningen av lektionerna tror jag 

det kan skapa ett långsiktigt intresse för fysisk aktivitet.  

 

Det gäller att skapa ett behov hos eleverna och påverka attityder till rörelse. Attityder skapas tidigt, 

och föräldrars påverkan har stor betydelse för de attityder som eleverna har gentemot ämnet i 

skolan. Eleverna talade själva om att de faktiskt idrottar på fritiden och att det just var deras 

anhöriga som påverkat dem. 

  

Det behövs engagerade och kunniga lärare, elever och föräldrar som förstår och respekterar ämnets 

betydelse för den personliga hälsan, samt ett samhälle som ger ämnet de resurser som behövs. Jag 

anser det viktigt att satsa resurser på skolidrotten eftersom det är i barn- och ungdomsåren som en 

fysiskt aktiv eller inaktiv livsstil läggs till grund. Vidare är det viktigt att alla vuxna som arbetar i 

skolan visar tilltro till elevens förmåga och viljan att lära sig. För att möta eleven på hans/hennes 

nivå är det betydelsefullt att pedagogen alltid tar elevperspektiv. 

 

6.9. Förslag till fortsatt forskning 

Exempel på vidare forskning kan vara att genomföra djupintervjuer med lärare för att ta reda på hur 

de agerar när elever inte vill vara med på idrottslektionerna. Försöka ta reda på hur lärarna 

motiverar elever som har negativ inställning till ämnet. Vilka åtgärder anser de vara viktiga för att 

öka motivationen hos eleverna. 
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Bilaga 1. - Enkät 

 

 
 
Namn: …………………………………………….. 
 
 
I skolan trivs jag:                               inte alls   mycket bra  
       
    
     1             2                3                4                5 
 
 
Detta ämne tycker jag är :                  tråkigt     roligt  
       
Svenska 
 
Matte     
 
Engelska 
 
Idrott 
 
Musik 
     
Hemkunskap 

 
 1             2                3                4                5 

 
Jag skulle vilja att idrottstimmarna på skolan var: 
       
      färre 
 
      fler 
 
      lika många som nu 
 
På idrottslektionerna rör jag mig :    aldrig     sällan      ibland      ofta      alltid      
 
      
 
Varför?....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
På idrotten skulle jag vilja ha mer utav: ……………………………………………...…….. 
..…………………………………… ……………………………………………………….. ... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
På idrotten skulle jag vilja ha mindre utav…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 



 

 
 
När jag har idrott i skolan brukar jag ofta känna mig: 
 
                    aldrig         sällan      ibland         ofta          alltid 
 
Glad 
 
Trygg           
 
Duktig          
 
Utanför         
 
Uttråkad      
 
Rädd   
 
Dålig  
 
Osäker         
 
 
         
 
På fritiden brukar jag: 
 

                   aldrig         sällan      ibland         ofta          alltid 
 
vara med kompisar 
 
titta på TV         
 
spela TV/data-spel  
 
lyssna på musik 
 
vara fysisk aktiv 
 
annat som t.ex ……………………………………………………………… 
 
 
 
                                       tråkigt                                                   roligt 
På lågstadiet tyckte jag att idrott var:  
       
 
På mellanstadiet tyckte jag att idrott var: 
 
                      1              2             3             4             5 
 

 



Bilaga 2. - Intervjufrågor 

 

 
 
1). Om jag säger idrott, vad tänker du då på? 
 
2). Hur tycker du att idrottsundervisningen var på  - lågstadiet? 

                - mellanstadiet? 
(innehåll/lärare/….) 
 
3). Hur tycker du att idrottsundervisningen är nu? Varför? 
 
4). Vem bestämmer vad ni ska göra på lektionerna? 
 
5). Är det något som du tycker att ni har för mycket eller för lite av? 
   
6) Tycker du att du får den hjälp du behöver på idrottslektionerna? 
 
7). Skulle du agera annorlunda på idrottslektionerna om ni inte hade haft betyg? 
 
8). Är det något som känns obehagligt/mindre intressant med idrott?  
     ( dusch/ ombyte /redskap/ bollar/tävlingar/….) 
 
9). Hur känner du dig på idrottslektionerna? 
     Vad beror det på?- Beskriv- Uttråkad? 
         Rädd? 
         Osäker? 
         Dålig? 
 
10). Vad anser du att du lärt dig i idrott? 
 
11). Hur upplever du ämnet idrott jämfört med andra ämnen? 
 
12). Vilka bra egenskaper ska en lärare ha? 
 
13). Hur skulle du vilja att en lektion i idrott skulle var utformad, för att passa dig? 
       
14). Hur tycker du att man kan göra ämnet idrott intressantare? 
 
15). Tycker du ämnet idrott är mer inriktat till killar än tjejer? Tjejer än killar? 
 
16). Vad tycker du att idrottsundervisningen i skolan ska ge dig? 
 
17). Tror du ämnet idrott och hälsa kan påverka dina motionsvanor när du blir äldre? 
 
18). Är det någon hemma som idrottar?( Föräldrar/syskon/kamrater/grannar) 
 
19). Är du fysiskt aktiv på fritiden?  - i så fall, med vad? 
                                     - hur länge har du hållit på? 
                - vad fick dig intresserad? 



Bilaga 3. – Käll – och litteratursökning 

 

 
 
Vad? 
 
Ämnesord Synonymer 
Fysisk aktivitet 
Fysisk inaktivitet 
Motivation 
Skolidrott 
 

Idrott 
 
 
Skolgymnastik 

 
 
Varför? 
 
Eftersom examensarbetet handlar om orsaker till varför vissa elever inte finner skolidrotten 
intressant valdes dessa ämnesord. 

 
 
Hur? 
 
Databas Söksträng Antal träffar 
Idrottshögskolans 
bibliotekskatalog 

Fysisk aktivitet 
Fysisk inaktiv 
Motion, ungdomar 
Motivation, idrott 
Ohälsa 
Skolidrott 
Skolgymnastik 

387 
34 
39 
82 
55 
116 
77 
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