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Sammanfattning 

 

Uppsatsen belyser skolk och dess existens i skolämnet idrott och hälsa. Skolk börjar och 

förekommer främst i grundskolans senare del. Det finns både för- och nackdelar med att träna, 

och skolan vill lära alla elever hur de ska skapa och/eller bibehålla en sund livsstil som 

främjar deras hälsa fysiskt och psykiskt. De elever som inte deltar i idrottsundervisningen går 

miste om detta och avsikten med uppsatsen var att ta reda på hur skolkandet ser ut och få 

exempel på hur det går till, samt av vilka anledningar vissa elever gör detta. De 

frågeställningar som besvarades var: 

 

1. Varför skolkar elever från idrott och hälsa? 

2. Vad påverkar eleven att skolka? 

3. Bidrar skolkandet i idrott och hälsa till en negativ syn på idrott? 

 

Syftet var att få en kvalitativ studie, genom att undersöka exempel på fenomenet skolk i idrott 

och hälsa. Att bara skrapa på ytan av problemet eller att få generella svar var inte önskvärt, 

utan undersökningens intention var att erhålla djupare orsaker till skolk. För att få kvalitativa 

svar valdes intervju som metod. Fyra personer i skiftande ålder, som skolkat från 

idrottslektioner under deras högstadieperiod, deltog i studien och alstrade i ett fylligt material 

att utgå ifrån. 

 

Anledningarna och förklaringarna till skolkande och bakomliggande åsikter var väldigt 

varierande. Det fanns mycket som kunde spela in på varför personerna skolkade, och många 

knöt an till lärarens inverkan på deras val. Förståelsen för vikten av att ta hand om sin kropp 

och hälsa var gemensamt för de intervjuade, men att utföra det praktiskt, (det vill säga träna), 

var det inte alla som gjorde. Det kom även fram goda förslag på hur de hellre hade sett att 

idrott-och-hälsa-lektionerna utspelat sig. Svaren på forskningsfrågorna blev följande: 

 

1. Eleverna hade dåligt förhållande till sin lärare, som kunde utspela sig på olika sätt, 

men det gjorde att de valde att hitta på ursäkter att inte delta. Det fanns en ointresserad 

lärare, en nedvärderande lärare, ouppmärksam lärare, en för sträng lärare och så 

vidare. I stort sett ingen av de förklaringar de gav sina undervisande lärare, var 
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detsamma som den egentliga orsaken till att inte delta. Eleverna kände inte motivation 

att vara med på lektionerna. 

2. Den dåliga relationen till respektive lärare påverkade att de inte ville delta. Vänner 

påverkade också eleverna att skolka, och i ett fall var det att inte ha några vänner som 

inverkade. Föräldrar uppgavs inte ha påverkat dessa elever. 

3. Skolkandet medförde inte att dessa personer hade dålig inställning till motion och 

rörelse idag, vilket motsäger vad statistik visar. Samtliga visste fördelar med att se 

över sin hälsa, men alla var inte aktiva för att främja sitt välmående. 

 

Ytterligare aspekter som blev tydliga i arbetet, var hur man kan arbeta som lärare för att 

motverka skolk. Många bra åsikter om vad som hade kunnat göras för att dessa elever skulle 

ha deltagit, kom upp. Enligt eleverna kunde mycket skolk ha förhindrats genom en mer 

demokratisk lärare som lyssnat och sett till alla elever och deras behov. Mycket kom upp om 

vad som kan göras för, att i största möjliga mån, undvika att elever skolkar från lektioner, men 

det kräver en stor insats och engagemang för en lärare. Dock kommer aldrig alla elever att 

delta i idrott och hälsa. Har en lärare som mål att alla elever ska delta, kan denne komma en 

bit på vägen. Denna uppsats utgör en grund för att skapa förståelse hos skolans lärare och 

ledning till hur skolk kan uppstå och motverkas. Frågan kvarstår dock: Hur ska det kunna 

ske? 

 

Nyckelord: 

• Skolk 
• Idrottsundervisning 
• Motivation 
• Lärare 
• Elever 
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Förord 

 

Jag har, under mina praktikperioder, märkt en stor variation i elevers deltagande i 

idrottsundervisningen i årskurs 4-9. Jag började fundera på varför det är på det sättet och vilka 

faktorer som spelar in när elever väljer att inte vara med på idrotten. 

 

Som blivande idrottslärare vill jag undervisa och vägleda elever till en sund livsstil, 

uppmuntra till idrott och rörelse och få eleverna motiverade och känna glädje av det. De 

elever som av någon anledning tar avstånd från detta genom att inte delta, anser jag gå miste 

om ett vitalt inslag i deras liv. Jag vill förstå vad som utgör skäl till frånvaro, från deltagande i 

idrottsundervisningen. 

 

Området behandlas ur elevers perspektiv. Sammanställningen riktar sig dock främst till lärare. 

Svaren på mina forskningsfrågor, kan jag som lärare ha nytta av i min egen undervisning. Att 

förstå vuxna, ”skolkande elever” är av stor vikt, då denna grupp sanningsenligt uppgav hur de 

tyckte i högstadiet som är den åldersgrupp jag ska undervisa i och då intresserar mig för. 

 

Jag vill tacka min handledare för allt tålamod med mina frågor, och mina arbetskamrater för 

de tips som dem gett mig. Ett varmt tack till de personer som hjälp mig med grammatiken i 

uppsatsen. Jag vill naturligtvis skänka ett hjärtligt tack till de personer som ställde upp på 

intervjuerna, utan er hade det inte blivit någon uppsats. Slutligen vill jag tilldela ett stort tack 

till min mamma och min sambo för att de drivit mig att slutföra denna uppsats. Tack! 
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Inledning 

 

Denna uppsats handlar om skolk i ämnet idrott och hälsa, i grundskolans senare årskurser. 

Syftet med uppsatsen var att belysa de aspekter en elev utgår ifrån när den medvetet inte 

deltar i idrottsundervisningen. Varför väljer elever att skolka, och vem påverkar eller driver 

dem till ett sådant beslut? Skolkande i idrott och hälsa får konsekvenser. Efter min erfarenhet 

under mina praktikperioder i idrott och hälsa, hade jag bland annat en hypotes som var att 

elever som inte deltar i undervisningen, bara hittar på lögner för att slippa vara med.  

 

Detta är viktigt att komma tillrätta med, enligt min mening, när det bland annat handlar om 

elevers hälsa, framtida inaktivitet och motionsvanor de tar med sig efter skolans slut. Ledde 

skolk på idrottslektionerna till att en person i framtiden inte har något intresse för träning och 

motion? Blev det ”soffpotatisar” av dem som skolkade från idrott och hälsa? 

 

Den empiri jag använde mig av var till stor del tidigare forskning, men även statistiska 

handlingar förekommer. 

 

Det som motiverade mig till denna undersökning var att jag ville, på ett djupare plan (än t.ex. 

praktiska exempel), få vägledning till hur man kan gå tillväga för att få alla elever vilja delta. 

För att detta ska ske, anser jag att jag först måste förstå av vilken anledning elever väljer 

skolkande som utväg. För att få mer reflekterande och uppriktiga svar fokuserade jag mig på 

”gamla elever” det vill säga vuxna människor, som av någon anledning var frånvarande på 

idrottslektioner när de var elever på högstadiet. Hur kan man som lärare påverka en elev till 

en hälsosam livsstil som denne behåller utanför skolan? Hur ska man få fram budskapet, som 

idrott och hälsa i mångt och mycket grundar sig på, så att eleven förstår vikten av motion och 

en sund livsstil? Frågorna har inga generella svar och jag ville heller inte undersöka detta. Jag 

ville ta reda på några orsaker till skolk hos tidigare elever, för att själv få insikt i vad deras 

skäl var och dra nytta av den kännedomen. Jag både vill och känner ansvar inför kommande 

generationer att kunna påverka och styra in barnen på sunda vägar. Lyckas jag förstå en elevs 

anledningar till att skolka och åtgärda detta, är det mycket värt. Har jag förändrat en elev till 

en positiv inställning till idrott och hälsa, betyder det inte att jag kan omvända alla skolkare, 

men det är ett steg mot målet; att få alla elever till hängivna deltagare i idrottsundervisningen. 

Eftersom jag är blivande idrottslärare, och har en åsikt om vad som är sunt och bra för en 
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individ, vill jag även att de elever jag kommer att få ska ta del av samma kunskap. Detta för 

att eleverna i alla fall ska ha möjligheten att kunna ta beslut om hur de vill ta hand om sin 

kropp, sig själv och sin hälsa. 
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Begrepp i uppsatsen 

 

Tre termer som anknyter till idrott, som återkommer i olika sammanhang i denna uppsats är: 

fysisk aktivitet, motion och träning. ”Definitionen av fysisk aktivitet är all typ av 

kroppsrörelse som ökar energiomsättningen.” Motion definieras som ”kroppsrörelse vilket 

utförs regelbundet i syfte att uppnå fysisk och/eller mental hälsa”. Den tredje kategorin är 

träning. ”En person som tränar har som målsättning att öka kroppens prestationsförmåga.” 

(Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 256-257) 

 

Dessa är skilda begrepp men jag valde att använda mig av alla tre som beskrivning för samma 

fenomen, det vill säga att röra på sig. Dessa tre begrepp står i skillnad till varandra när det 

handlar om intensitet i utövandet, men då det inte var relevant för min undersökning valde jag 

att inte särskilja dem. Jag använde mig av de begreppen när det handlar om att röra på sig, 

oavsett resultatet. 

 

Andra begrepp som återkommer är vad jag kallar idrott och hälsa. Det förstnämnda är vad 

ämnet heter idag, men när jag skrev till exempel: idrottsundervisning, idrotten i skolan, 

gymnastikundervisning, idrottslektion med mera, är det varianter av samma begrepp. Vad man 

kallar det är olika beroende på till exempel vad det hette när man själv gick i skolan. 

 

Ytterligare begrepp som återkommer är de som definierar skolk. Ordet skolk, betyder i 

uppsatsen det samma som exempelvis frånvaro utan skäl, ogiltig frånvaro och uteblivande 

från lektioner. 

 

Uppsatsen behandlar skolk från tidigare elevers synvinkel. Förutom begreppet tidigare elever, 

beskriver orden gamla elever, och före detta elever samma sak. 

 

Idag existerar inte begreppet högstadiet i skolans styrdokument, utan det heter nu 

grundskolans senare del eller årskurs 4-9. Dessa begrepp har jag i uppsatsen använt som 

synonyma. Då det i dagligt tal är vanligast att säga högstadiet är det också den versionen av 

begreppet som är mest frekvent i denna undersökning. 

 

Termerna personerna, respondenterna och de intervjuade omfattar samma sak.
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Bakgrund 

 

Detta avsnitt belyser hur samhället ser ut i dag ur hälsoaspekt. Denna del ger läsaren en insikt 

i varför det är viktigt att främja sin hälsa, och regelbundet motionera. En person som skolkat 

från idrott och hälsa, anser jag kan ha missat den kunskapen, och kanske aldrig fullt kommer 

att förstå varför det är viktigt, förutom den sida som media framhåller. Den sidan menar jag 

uteslutande uttrycker vikten av träning, för utseendets skull. En djupare inblick i varför detta 

är viktigt kan man läsa om i bilagan i slutet på denna uppsats. Där kan man se bland annat för- 

och nackdelar med att motionera, samt ett avsnitt om övervikt och inaktivitet. En motgång jag 

stötte på i efterforskningen kring skolk var att jag inte fann några dokument som behandlade 

skolk på högstadiet, vilket gör att Skolverkets rapport från 2005, handlar om skolk men från 

gymnasieskolan. 

 

Hälsoläget i Sverige 

Jag ville visa på motionerande, övervikt och vad som styrde barn i deras val av 

fritidsintressen, (främst idrott) och hur deras syn på ämnet idrott och hälsa färgades. Avsnittet 

tar upp bilden kring barns hälsa och välbefinnande. Det innefattar bland annat hur hälsan hos 

oss i Sverige ser ut. Som läsare får man även ta del av hur sociala sammanhang kan påverka 

idrottande och uppfattningen om företeelsen. Exempel på fakta kring skolk och hur skolledare 

ser på elevers deltagande i idrott och hälsa beskrivs. Mycket av det som uppsatsen tar upp är 

resultat av tidigare års undervisning i idrott, det vill säga, vuxna i samhället som var elever en 

gång i tiden. De är dessa som nu ger uttryck i undersökningar, som kan vara både alarmerande 

och positiva, men samtidigt ge sken av vilka resultat idrottslärare har haft i sina före detta 

elever. Dessa realiteter är något jag som blivande idrottslärare, antingen vill förstärka eller 

förhindra och är därför anledningen till varför det förekommer i bakgrunden till min 

undersökning.  

 

Det är av stor vikt att se hur följder av dålig hälsoinformation kan utspela sig i samhället idag, 

för vem hinner idag med allt vad man ”bör”? Hur skall föräldrar hinna med att ta hand om 

sina barn och ge dem den kost och stöd som behövs? Ökar försäljningen av snabbmat och 

leder det i sin tur till att fetman hos både barn och vuxna ökar? Får barn i sig näringsrik kost 

och sitter de alltför länge framför datorn och teven? Har alla dessa frågor negativa svar där 

vårat samhälle är på väg mot ett oroväckande hälsotillstånd? 
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Om man ser till antalet vuxna motionärer som rör på sig idag, minst en gång i veckan, 

minskar de i takt med stigande ålder1. Det låter rimligt om man ser till omständigheterna, med 

familj, arbete och övriga uppdrag. Vad som däremot är mer förvånande är statistiken om 

antalet motionärer som motionerar flera gånger i veckan, som har ökat de senaste åren. År 

1980-81 motionerade 49 procent av männen och 44 procent av kvinnorna i åldern 16-24 år 

regelbundet. År 1996-97 låg samma åldersgrupper på 54 procent respektive 56 procent.2  

 

Varför elever borde delta i idrottsundervisningen för att gagna deras hälsoutveckling är inte 

konstigt. Fetma och övervikt som resultat av inaktivitet kan bero på ett ointresse för idrott och 

hälsa i skolan.  

 

Idrottsintresset 

Undersökningar har visat på att föräldrars attityd till idrott och rörelse har stor påverkan på 

hur deras barn uppfattar detsamma. Det ursprung som barn påverkas mest av kommer från 

familjen. Den är den första informationskälla som ett barn kommer i kontakt med, och bygger 

upp sitt handlande efter. Främst hur man ska relatera sig till saker och ting i samhället.3 Även 

föräldrarnas egna motionsvanor inspirerar eller motverkar barns uppfattning om idrott och 

hälsa. Undersökningar visar att om föräldrarna är högutbildade, har de i genomsnitt bättre 

motionsvanor och är i mindre utsträckning överviktiga, jämfört med de vuxna som ”bara” har 

en förgymnasial utbildning4. Enligt en jämförelse mellan olika socioekonomiska grupper, 

syns tydliga skillnader i motionsvanor. Bland dem som motionerar regelbundet minst en gång 

per vecka, är motionsvanorna hos tjänstekvinnor på mellannivå eller mer, 21 procentenheter 

högre (71 %) än hos de icke facklärda arbetarkvinnorna (där 50 procent motionerar minst en 

gång i veckan). Bland männen visas samma symptom; 65 procent, respektive 48 procent5, 

(ofta tror man kroppsarbete innebär mer fysisk motion, och de arbetsområdena bör ha en lägre 

andel överviktiga, men faktum är att de oftast utför ensidiga, och/eller felaktiga rörelser som 

ej bidrar till optimal träning). 

 

                                                 
1  ULF, SCB 1999 
2  Sjöberg 2000, s 5 
3  Aggestedt & Tebelius 1977, s 43 
4  Persson, Sjöberg & Johansson 2004, s 58 
5  Persson, Sjöberg & Johansson 2004, s 45 
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När barnen möter tonåren har vänner stor inverkan på individen, och på vilka val de gör i 

idrotts- och hälsoaspekter. Här bildas gemensamt värderingar och normer för hur idrott ska 

tolkas. Denna grupp är viktig där barnet får känna trygghet och gemenskap, där gruppens 

attityd blir högst viktig. Avvikelse från en grupps allmänna värderingar kan kännas ödesdigert 

för en individ, i en ålder där det är viktigt passa in, och ej avvika. Kamraternas attityd till 

idrott, och deltagandet i lektioner i idrott och hälsa kan bidra till att en elev är med på 

lektionerna eller inte. Även aktiviteter utanför skolan bidrar till lust eller olust till medverkan 

på idrott och hälsas lektioner. Fritidsidrotten passar de barn (och vuxna) som är intresserade 

av en viss idrott och bara vill kunna fokusera på det man är hängiven till. Att sedan befinna 

sig i skolan där innehållet på idrottslektionen inte är valt av eleven och är mycket varierat, kan 

leda till konflikter om det inte tilltalar eleven.6 

 

Lusten till deltagande i idrott och hälsa är olika för killar och tjejer. Bollaktiviteter ska ha 

störst utrymme i undervisningen enligt pojkarnas önskemål. Flickor vill helst ha 

aerobics/dans. Vad lärarna sedan presenterar i sin undervisning, är att rörelse med boll 

kommer på första plats bland de vanligaste aktiviteterna och aerobics/dans hittar vi först på 

sjunde plats. Killarna får mest av det, de allra helst vill ha, och flickornas favoritaktivitet är 

inte högt prioriterat. 7 Kursplanen i idrott och hälsa uttrycker ordagrant att rörelse till musik 

ska vara ett obligatoriskt moment i undervisningen, men det står inget skrivet om bollspel.8 

Intresset för idrott och hälsa är större hos killarna än tjejerna och det är inte svårt att förstå när 

man ser vad utbudet på lektionerna är.9 Även idrottslärare kan i den meningen, vara hinder för 

idrottande, då eleverna inte kan utveckla intresse för rörelse, när de sällan får utöva den idrott 

de helst vill. 

 

Faktorerna kan vara många till hur elever uppfattar idrott och hälsa. Anledningar till 

deltagande i idrottsundervisningen är åtskilliga, men motivering av sin frånvaro i 

undervisningen kan vara desto fler. Faktum är att barn idag, hellre prioriterar sin tid framför 

datorn och tv:n i stället för att aktivera sig fysiskt. Detta innebär att folkhälsan inte kommer 

förbättras de kommande åren. ”I detta perspektiv inser man att skolämnet idrott och hälsa har 

                                                 
6  Aggestedt & Tebelius 1977, s 43 
7  Eriksson m.fl. 2002, s 19-21, 24 
8  Skolverket 2000 
9  Eriksson m.fl. 2002, s 19-21, 24 
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en viktig funktion att fylla vad gäller barns fysiska och psykiska hälsa och framtida 

motionsvanor”.10 

 

Motivation 

Motivation definieras som ”det tillstånd hos individen som disponerar till reaktion och 

handlingsberedskap inför vissa objekt och företeelser, det vill säga ingår som en del av 

individens mentala strategier” (Aggestedt, Tebelius, 1977, s.40). Motiv anses som sociala, då 

de ger uttryck för hur integrering mellan individer kan ske, till exempel vara tillsammans, 

vinna andras gillande, ha roligt och tävla. Det handlar om att uttrycka sin respekt, ställning 

och självkänsla.11 

 

Studier visar att det finns två olika grader av motiv till att delta i idrott och hälsas 

undervisning. Begreppen baseras utefter vilka värden de har för individen. De heter 

investeringsvärden och egenvärden. Fritt översatt, kan de kallas yttre och inre motivation. 

 

Investeringsvärdet som motiv till deltagande, innebär att aktiviteten eller aktiviteterna utförs 

därför att man vet att det är bra för en själv. Man vill nå ett resultat som ligger utanför själva 

aktiviteten. Det vill säga att det rör sig om en investering, för att uppnå bättre hälsa, snyggare 

kropp eller liknande. Det kan innebära att utövandet kan anses tråkigt, men syftet med 

träningen är att uppnå målet, inte vägen dit. Skolans idrott bygger till stor del på denna bit. 

Man vill få eleverna medvetna om att investerar de sin kropp i en motionsform. Resultaten 

kan sedan bli mycket positiva, även om det kan vara motigt att genomföra den. Denna del är 

hos föräldrar grunden till att deras barn tränar, (föreningsidrott), då de kan socialisera barnen 

in i en gemenskap.12 

 

Den andra delen, egenvärdet, kännetecknas av att utförandet har ett eget värde i sig. Det vill 

säga, utförs en aktivitet, sker det för att själva utövandet upplevs som ett värde i sig. Man 

motionerar i nuet. Det kan vara en person som klättrar i berg, cyklar långa cykelturer, eller 

leker lekar och så vidare. Då är inte resultatet efter träningen det väsentliga. En vanlig 

företeelse där egenvärdet beaktas är när barn delar in lag som ska bli så jämna som möjligt. 

                                                 
10  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 255 
11  Aggestedt & Tebelius 1977, s 40 
12  Engström, Lars-Magnus 1999, s 38-39 
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Då gör de det, för den jämna kampens skull, inte för att kunna gå hem med insikten att laget 

vann med 20-0 och då är själva utövandet viktigare än resultatet.13  

 

Vad händer då, när eleven känner att varken den inre eller yttre motivationen är tillräckligt för 

att vilja delta på idrottslektionerna? Då handlar det om olust som en tredje kategori i 

motivationsammanhang. Denna tredje typ kallas amotivation och karakteriseras av bristen på 

intention i en aktivitet, och därmed avsaknad av motivation. Mer ingående innefattar 

amotivation följande element: Det första är bristen på kapacitet (förmåga) att utföra en 

aktivitet. Nästa del handlar om individens inställning till utförandet. En känsla infinner sig 

som säger att det ändå inte kommer resultera i det som man vill. Den tredje punkten säger att 

det är en alltför ansträngande aktivitet (praktiskt eller känslomässigt) för att personen skulle 

vilja engagera sig. Den sista delen är känslan av att vara hjälplös och ej ha kontroll över 

situationen.14 

 

Skolk 

I forskningsrapporten SKOLK, sund protest eller riskbeteende (Karlberg & Sundell, 2004), 

har författarna betraktat skolk ur två perspektiv. Det ena är att skolk betraktas som en legitim 

demonstration mot en skola som inte ger eleven arbetsglädje, och är ett gott tecken på att 

eleven inte känner sig tillgodosedd. Det andra är att skolk leder till en riskfylld livssituation 

där eleven kan hamna i svårigheter som är relaterade till missbruk och kriminalitet.15 Vad de 

vill säga med det, är att om en elev skolkar från undervisningen kan det vara av två 

anledningar: Antingen känner de att undervisningen inte känns betydelsefull, tillräckligt för 

att gå dit, och då vill de visa det, medvetet eller omedvetet. Den andra aspekten säger att 

eleven har börjat utveckla ett riskbeteende som kännetecknar en blivande missbrukare, vilket 

innebär frånvaro från skolan. 

 

Definitionen av skolk är ”om du är frånvarande från undervisningen och inte har en giltig 

anledning, skolkar du. Som giltig frånvaro räknas exempelvis att du har fått ledigt eller är 

sjuk”, (Skolverket, (2005), s 14). 

 

                                                 
13  Engström, Lars-Magnus 1999, s 40 
14  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 170-172 
15  Karlberg, Martin & Sundell Knut 2004:1 
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Skolk i idrott och hälsa 

Att skolk verkligen förekommer hos en elev är upp till läraren att avgöra. Om en elev befinner 

sig under skolans tak behöver det inte räknas som om denne deltar i skolarbetet (vilket några 

tycks tro). Vad som kan vara problem (för skolan) vid skolk och som nog inte många elever 

vet är att om en elev säger sig vara sjuk ofta och därmed uteblir från skolarbetet, har inte 

läraren rätt att kräva sjukintyg. En lärare kan då få svårt att bedöma om det är olovlig frånvaro 

eller ej.16 Påstådd frånvaro på grund av sjukdom eller skada är mer vanligt i idrott och hälsa, 

då elever inte kan delta fullt ut av de orsakerna, men inte har några hinder att delta i annan 

undervisning, till exempel att befinna sig på en matematiklektion med ett gipsat ben. Därför 

kan elever utnyttja detta kryphål och hitta på ursäkter för att kunna skolka från idrott och 

hälsa och kan på så sätt undvika att vara med på de lektionerna, utan att behöva missa annan 

undervisning. 

 

Enligt Jan Trost och Irene Levin (2004) byggs alla sociala sammanhang upp av symboler. 

Symboler är något vi använder oss av i interaktion med andra eller oss själva i alla situationer. 

Begreppet kan delas upp i tre delar. Det handlar om ord som symboler, som vi använder i 

kommunikation med andra. Handlingar är symboler, som uppvisar en viss betydelse i ett 

sammanhang. Dessa utförs av oss både medvetet, och omedvetet. Föremål är den tredje 

beståndsdelen där till exempel ett hjärta, kännetecknar kärlek. Att välja att skolka från en 

idrottslektion exempelvis, visar på åsikten att undervisningen inte är bra, genom handlingen 

(skolkandet) som symbol.17 Detta ger en väldigt tydlig symbolism i idrottsundervisningen. 

 

Vad säger statistiken om skolk och är det ett bekymmer? Frånvaron på idrottslektionerna har 

ökat de senaste åren enligt de flesta skolledare. På grundskolan anser 75 procent av 

skolledarna det inte är ett problem. (21 % på gymnasiet). I lägre åldrar är det inte lika vanligt 

med skolk, och då ses detta inte som ett problem heller. På gymnasienivå menar skolledarna 

däremot att det är ett stort problem där 63 procent var av den åsikten, (32 % i grundskolans 

senare årskurser).18 Enligt samma studie visar det sig att, ”i gymnasiet är det 13 procent som 

var frånvarande ’den senaste skolveckan’ och i grundskolan fyra procent” (Eriksson, Hassmén & Plate 

2002, s.22).  

 

                                                 
16  Skolverket 2005, s 10 
17  Trost, Jan & Levin, Irene 2004, s 148 
18  Eriksson m.fl. 2002, s 14 
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Vad gör skolan för att motverka skolk? 

Idag finns handlingsplaner som ska styra upp hur skolan ska gå till väga om en elev skolkar. I 

läroplaner och kursplaner står det att alla ska vara delaktiga i skolarbetet och hur man ska få 

det att fungera. Det låter väldigt bra, men fungerar det i realiteten? Detta verkar inte vara 

tillräckligt. Skolk förkommer idag. Skolk medför många olika följder som inte är av någons 

intresse att bli utsatt för. Men vad är det som gör att skolan inte får bukt på skolkandet?  

 

Som exempel kan ingen lärare idag kräva ett läkarintyg för att få svar på om eleven har giltig 

frånvaro eller inte.19 Det är kanske dags för en förändring där? Jag tror att en regeländring på 

den fronten kan medföra att en del av skolkandet förhindras, främst hos de elever som inte har 

motivationen att delta i idrott och hälsas undervisning, och idag ser denna frånvaro av regel, 

som ett kryphål för att slippa vara med. Får läraren eleven att gå på lektionen, (oavsett om den 

vill eller inte), tror jag att läraren har större chans att få denne att förstå vikten av motion, än 

om eleven överhuvudtaget inte befinner sig där. 

 

Det finns inga regler för hur registreringen av frånvaro ska gå till. En tydlig dokumentation, 

tror jag, skulle visa på orsaker till varför en elev inte vill vara med och vid vilka tidpunkter 

(på dygnet, månaden, året) som den inte deltar. Om skolan sätter tydliga ramar och regler för 

hur en dokumentation ska gå till väga, vem som ska göra den, och i vilken utsträckning, får 

alla berörda även tydligare översikt över när, var och hur skolkandet utspelar sig. I dagens 

läge är det den undervisande läraren som bedömer om en elev är frånvarande eller inte. Det 

vill säga, det är upp till läraren hur denne ska tolka elevens förklaringar och ursäkter till 

frånvaro, vilket är en begränsning på så sätt att det är bara en individ som avgör om det är 

skolk eller inte.20 Jag menar att ett större samarbete i skolans kollegium kan bidra till en 

tydligare bild av hur en elevs frånvaro hanteras. 

 

 

                                                 
19  Skolverket 2005, s 21 
20  Skolverket 2005, s 21 



 17  
 

Problem 

 

Uppsatsen belyser problemet att alla elever inte deltar i undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa. Skolk blir ett bekymmer främst för eleverna själva, då de inte har fått den fysiska och 

psykiska (välmående) motion som idrott och hälsa förväntas bidra med, (se fördelar i bilaga). 

Kan indirekta konsekvenser som sämre betyg, bli realitet? Inte heller läraren blir oberörd av 

fenomenet skolk, eftersom detta kan medföra att planerad undervisning blir kullkastad på 

grund av deltagarbortfall. Även om flexibilitet är viktig för en idrottslärare kan en planerad 

lektion för tjugo elever bli svår att genomföra, om bara tio av dem dyker upp. Därför kände 

jag att det var av intresse, att undersöka fenomenet skolk i idrott och hälsa, då skolk medför 

att inte bara eleven blir drabbad. 

 

Skolk bidrar i stor mängd till identitetsskapandet hos en lärare. När elever väljer att inte delta i 

undervisningen, kan det kännas som ett misslyckande för läraren. Samtidigt kan vi inte lägga 

skulden på eleverna, det kan ha varit brister hos läraren eller undervisningen som bidrog till 

skolk. Var skolkandet ett ställningstagande från elevens sida? Fanns det något underliggande 

motiv till frånvaron som eleven medvetet ville göra lärare, skolkamrater, föräldrar 

uppmärksamma på eller skedde handlingen omedvetet? I huvudsak vill en skolkande elev 

berätta, att den saknar meningsfullhet med lektionerna. Har en skolkande elev inte förstått 

vikten av motion, håller den inte med om att träning är viktigt, eller är det så att eleven kan ha 

kännedom om vikten av idrott och hälsa i skolan, men helt enkelt inte bry sig om det?   

 

En av följderna med skolk är, att CSN (centrala studiestödsnämnden), kan frånta rätten till 

utbetalningar av studiemedel om frånvaron når en viss gräns. Detta gäller då främst 

gymnasieelever, men även vissa elever i högstadiet. För att en elev ska mista sitt studiebidrag, 

har CSN satt en gräns på att frånvaron måste överstiga 20 % av undervisningstiden.21 Andra 

konsekvenser av skolkandet kan vara att betyget inte blir tillräckligt för att elevens sedan ska 

kunna söka sig in på fortsatta studier, i det här fallet gymnasiet. Når eleven inte målen i 

kursplanen och läroplanen, då kan denne inte få godkänt.22 En annan tydlig koppling mellan 

skolk och en framtid i olycka, är den som påvisar att ”skolmisslyckande går hand i hand med 

missbruk och kriminalitet”. (Skolverket 2005, s 21) 

 
                                                 
21  Skolverket 2005, s 14 & 28 
22  Skolverket 2005, s 18 
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Enligt min kännedom, var det inte klargjort kring grundläggande orsaker för skolk. Kunde 

orsakerna förstås genom de observationer jag gjorde under min praktik, när till exempel 

eleverna uppgav att de hade ont i foten eller liknande, men jag anade att de inte ville delta 

överhuvudtaget? Eller fanns det andra betydelsefulla anledningar som jag då inte kände till? 
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Syfte och frågeställningar 

 

Studien syftade till att undersöka några elevers frånvaro från idrottslektioner. Jag undersökte 

vilka orsaker som ledde till elevers skolk, och om det stämde överens med vad de uppgav till 

sin lärare. Jag var intresserad av kännedom om vem eller vad som gjorde att skolkandet 

förekom. Genom att jag frågade tidigare elever, besvarade jag mina frågeställningar 

(forskningsfrågorna). Dessa var följande: 

 

• Varför skolkar elever från idrott och hälsa? 

• Vad påverkar eleven att skolka? 

• Bidrar skolkandet i idrott och hälsa till en negativ syn på idrott? 

 

Jag begränsade mitt område till tidigare elevers frånvaro från idrottslektioner. Det fanns 

många skäl till skolk och det var dessa jag ville ta del av, till en begränsad mängd. Jag tror att 

vissa argument till skolk kan förklaras med media samt dess bidragande syn på idrott och 

hälsa i samhället och dessa två källor har en enorm inverkan på elever. Hur dessa eventuellt 

skall motarbetas är intressant att lära sig, men mitt arbete undersökte orsakerna till skolk ur 

elevers synvinkel. 

 

För att kunna besvara mina frågeställningar, ville jag undersöka om till exempel bakgrunden 

hos de intervjuade kunde anknytas till skolkandet. Jag ville veta vad eleverna ansåg att man 

som lärare idag kan göra för att undvika fenomenet skolk. Berodde dessa elevers frånvaro på 

att kompisarna inte var med, eller hade deras familj en negativ bild på idrott? Hur såg 

eleverna på skolan i övrigt? Det var även intressant att undersöka om och hur idrotten 

påverkat dem och deras inställning till densamma, fram till idag. 
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Vetenskapsteorier  

 

Enligt tradition har två vetenskapsideal fått stark ställning inom idrottsforskning. Det handlar 

om positivism och hermeneutik. Även kritisk teori har på senare år trätt fram som ett 

betydande synsätt.23 

 

Positivism handlar om en vetenskapsfilosofi där teorier ligger till grund för den vetenskapliga 

kunskapen. Dessa teorier innehåller termer som man kopplar till något mätbart, och satser 

som visar på förhållandet mellan dessa företeelser. Man kommer fram till dessa genom att 

observation eller experimenterande för få fram kunskapen om verkligheten. För att en teori 

ska anses vetenskaplig måste alla termer vara tydligt definierade och korrekta.24 

 

Hermenutik handlar om förståelse eller tolkning. Teorin försöker beskriva hur världen ser ut 

för en individ eller en grupp individer. Även här gör de antaganden, men deras teorier skiljer 

sig från positivismens. Deras teorier grundas istället på individers uppfattningar. En individs 

livsvärld består av flera föreställningar i relation till varandra.25 

 

Kritisk teori kan användas för att se kritiskt på annan forskning. Främst har teorin varit 

framträdande hos hermeneutiker, men även till stor del hos positivismens område. Denna 

filosofi anser att grundläggande värderingar alltid ska ligga till grund för val som görs i 

forskningsprocessen, till exempel av forskningsproblem. Sociala sammansättningar är viktigt 

för denna grupp av forskare. Lagbundenheter bygger inte upp sociala fenomen, enligt dem, 

utan präglas istället av sociala faktorer, kulturella och historiska sammanhang. Det innebär att 

de hela tiden förändras i takt med samhällets reformationer. Kritikerna menar att det finns ett 

tätt sammanband mellan kunskap och makt. Kunskap är makt i den bemärkelse då det ger 

vägledning för människan att rätta sig efter. Makten är i detta fall ledsagande till normer och 

regler att följa.26 

 

                                                 
23  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 39 
24  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 39-40 
25  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 40 
26  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 41 
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Metodteori 

De grekiska orden meta och hodos betyder efter och väg, vilka tillsammans har gett oss ordet 

metod. Tolkningen av dess betydelse kan vara: den väg som ska leda till en viss plats. 

Metodteori handlar om hur vetenskapliga undersökningar skall genomföras med utgångspunkt 

i en viss vetenskapsteori. Metodteorin kan delas upp i två huvudkategorier, kvantitativ som 

bygger främst på positivistisk synvinkel, och kvalitativ som utgår från hermeneutiken.27 

 

Man kan välja mellan dessa två kategorier i vissa val under en forskningsprocess.28 

• Det kan vara när en undersökning kategoriseras i delar om kvalitativa eller 

kvantitativa.  

• En annan tillämpning är i valet av forskningsmetod, t.ex. enkät (oftast kvantitativ), 

eller kanske observation (ofta kvalitativ).  

• Ett tredje användningsområde är valet av vetenskaplig filosofi.  

 

Kvantitativ metodteori bygger mycket på positivismen, och metoderna forskare använder sig 

av är tämligen allmänna. Metodologin är hypotetisk-deduktiv och prövar alltid hypoteser med 

empiri. Utgångspunkten är att allt som skall studeras, skall kunna göras det med hjälp av 

mätningar. Viktiga begrepp inom området är validitet och reliabilitet.29 

 

Kvalitativ metodteori är således till större delen hermeneutisk, men kritisk teori har stärkt sin 

plats mer och mer. Generellt handlar det om att skapa förståelse för mänsklig existens, hur 

människor ser på världen, vilket värde de sätter på olika företeelser och vad de ser som 

värdefullt i sin vardag. Kvalitativa undersökningar styrs inte av termer och begrepp, men det 

betyder inte att de inte har riktlinjer att gå efter. Huvudsyftet är förståelse genom tolkning, 

utan att söka efter konkreta förklaringar. 30 

 

Den grundläggande teorin, inom vilken jag genomförde min undersökning på, är den 

hermeneutiska-tolkande forskningen. Syftet med forskningen är att förstå interaktionen och 

kommunikationen mellan individer i vardagen. Den är väldigt situationsbunden, vilket gör att 

företeelser som syns och tolkas, inte alltid kan sägas gälla allmänt. Varje fall blir unikt. Det 

                                                 
27  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 45 
28  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 46 
29  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 47-48 
30  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 47 
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ger samtidigt möjlighet till urskiljande av mönster som kan vara användbara för att förstå 

liknande situationer. Läsaren kan i dessa fallstudier antingen sympatisera med någon 

representant i undersökningen, eller konstatera att förhållandet är totalt skiljt från ens egen 

situation.31 

 

Min undersökning var kvalitativ, och processen kan förklaras genom den hermeneutiska 

spiralen. Det börjar med en förförståelse av området som sedan sätts in i en tolkningsprocess, 

där delarna tolkas utifrån helheten. Tolkningar av delarna inverkar sedan på helheten som då 

skapar en ny helhetsuppfattning och forskaren rör sig på detta sätt framåt i 

”förståelsespiralen”.32 

 

Spiralen kategoriseras i två delar. Dessa är objektiverande och aletisk hermeneutik. 

Objektiverande hermeneutik beskriver sin tankegång genom forskning utifrån delar. Dessa 

delar blir senare en helhet. Denna helhet skapas nya tankegångar i, och på det sättet skapas 

nya delar. Det är en cirkelprocess, där man växlar mellan delar och helhet för att skapa sig en 

vid uppfattning och förståelse för bäggedera. Aletisk hermeneutik utgår också från en cirkel. 

Men här pendlar man mellan förförståelse och förståelse.33 Men för att uppnå bästa 

hermeneutiska forskningsresultat bör dessa två förenas för att resultatet ska bli så 

allomfattande som möjligt och tillsammans bildar de denna spiral som för forskningen framåt 

(uppåt i spiralen). Utgår man från dessa två synsätt på ett problem, kan det vara tillräckligt för 

att skapa en insikt i ett område, till skillnad från ett enkelspårigt perspektiv.34 Detta är en 

beskrivning av det tillvägagångsmetod jag använde mig av. Jag samlade in fakta från 

intervjuer och fick på så sätt olika perspektiv på svaren, från dem. Samtidigt hade jag min 

egen förförståelse, som låg till grund för det jag undersökte, och dessa element bidrog senare 

till en förståelse, det vill säga svar på mina forskningsfrågor. Dessa två delar av 

hermeneutiken gav mig en vid uppfattning om området jag behandlat och gav mig svar på de 

forskningsfrågor som jag utgick ifrån. 

                                                 
31  Annerstedt, Peitersen, Rønholt 2001, s 29 
32  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 47 
33  Alvesson & Sköldberg 1994, s 116 
34  Alvesson & Sköldberg 1994, s 161 
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Metoder 

 

I undersökningen sökte jag efter kvalitativa svar till större delen, eftersom jag ville kunna 

urskilja motiv för vad frånvaron i idrott och hälsa kunde bero på. Jag använde mig således av 

ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av intervjuer. Intervju var en bra metod för denna 

uppsats då man med denna metod får djupa svar och informativa sådana. Jag ville försöka 

urskilja omständigheter som hade att göra med flera faktorer som spelade in. Min förhoppning 

var att kunna uttyda att det fanns mer än en källa som påverkade eleven till att skolka. Till 

exempel att ett samspel av både sociala omständigheter och lärarens attityd kunde påverka 

eleven till att skolka, eller att elevens uppbackning hemifrån i interaktion med kompisars 

inställningar till idrott påverkade. Därför ville jag genomföra intervjuer av gamla elever som 

valde att skolka från idrotten, eller som deltog men inte gillade ämnet.  

 

Herbert Blumer konstaterade, att för att kunna få en föreställning av hur människan ser på sin 

livsvärld, bör man frångå den kvantitativa forskningen för att studera den sociala 

verkligheten. För att skapa en klar bild av hur det sociala livet ter sig, bör man undvika 

kvantitativa intervjuundersökningar, enkäter, påhittade mätinstrument, laboratioreexperiment 

och datasimuleringar som konstruktioner för att förklara människan. Vidare kan man då 

analysera och tolka de insamlade data, och få en mer nyanserad förklaring till företeelser 

utifrån olika frågeställningar eller perspektiv.35  

 

Intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på 
meningen hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, 
och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld (Kvale 1997, 
s100) 

 

Nackdelen med intervju som metod kan vara att många av svaren intervjuaren kan få, kan 

vara svar som de tror att intervjuaren vill höra och de svarar hellre ”rätt” än sanningsenligt. 

Därför vände jag mig till före detta elever som inte var rädda för delge sin åsikt. 36  

 

En alternativ metod kunde ha varit enkätundersökning. Då skulle uppsatsen ha fått en mer 

kvantitativ ansats. Frågorna i enkäten skulle då ha varit betydligt fler, och kunnat ge en 

uppfattning om till exempel vilka som var de vanligaste orsakerna till frånvaro, hur många 

                                                 
35  Trost, Jan & Levin, Irene 2004, s 53-54 
36  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 50 



 24  
 

som var borta från lektionerna, vem som påverkade dem med mera. Då jag var ute efter en 

kvalitativ undersökning var detta inte önskvärt. Samtidigt har ett frågeformulär fasta 

svarsalternativ, vilket jag heller inte efterlängtade. Jag sökte svar som inte var förväntade, 

vilket lätt kan fås om man skapat förslag till svar, för respondenten. Enkäter används oftast 

när man vill undersöka kring en population, och använda sig av stickprov i form av en enkät. 

Enkäter skapar oftast en bred men ytlig kunskap om ett område. Min avsikt var att få djupare 

förståelse för några få individer, och då visste jag att enkät inte var att föredra37. 

 

En annan metod är observation. Observation som forskningsmetod innebär att forskaren 

befinner sig under en tid (längre eller kortare) i direkt närhet till dem som ska studeras. 

Handlanden och uppträdanden hos individer granskas för att skapa förståelse för dem. Här 

handlar det om att försöka hitta sammanhang och förhållanden som kan göra det möjligt 

upptäcka relationer som ingen tidigare tänkt på. Observationer är en metod som jag inte ansåg 

passa min undersökning, då mitt arbete inte byggde på fallstudier av synbara företeelser. Detta 

hade trots det varit ett alternativ till min studie, för då kunde jag ha fått uppriktiga svar på 

mina forskningsfrågor, eftersom ingen hade behövt känna sig lika utpekad som de kunnat 

göra av en enkät, eller intervju. Men de forskningsfrågor som jag hade, bygger på att 

individerna skulle få göra sin röst hörd och förklara för de val eller åsikter de hade. Detta är 

svårt att se under en observation, när jag uteslutande skulle ha utgått från min egen tolkning38.  

 

Ytterligare en metod var textanalys, men det var inte lämpligt i min uppsats, då jag inte 

intresserade mig för hur andra forskare tolkat frånvaron i idrotten. Avsikten var att kunna 

urskilja konkreta exempel och orsaker till bristen på närvaro, och det hade blivit svårt att 

utläsa ur en text. Om jag skulle ha använt mig av en text, skulle det ha varit som ett 

komplement, då jag kunde ha fått sociologiska och psykologiska aspekter på vad som rör sig i 

barns huvud, och vad som kan ha påverkat dem i en viss riktning, t.ex. om en elev valde att 

delta eller inte delta i idrotten på grund av vänners inflytande. 

 

Metodutförande 

Att använda sig av intervju som metod handlar om att ställa frågor för att få den information 

man är ute efter. Det ska finnas ett syfte med intervjun, där den delas in i olika huvuddelar, 

                                                 
37  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 50 
38  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 51 
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som förhåller sig till en viss uppgift (en grund, i mitt fall skolk från idrottslektioner), till 

skillnad från ett vanligt samtal mellan två parter. I en utfrågning handlar det oftast om två 

parter; en intervjuare och en respondent, (båda parterna kan dock vara flera, men vanligast är 

en av varje).39 

 

Det finns olika formar av intervjuer, där formen och innehållet mellan modellerna varierar. 

• Öppen intervju utgår från förförståelse, där det finns en stor fråga som åtföljs av 

följdfrågor. Detta för att belysa sådant intervjuaren tycker är viktigt. 

• En halvstrukturerad intervju, har en utgångspunkt i en modell som visar på viktiga 

begrepp inom problemområdet och förhållandet mellan dessa. Det innebär att 

intervjuaren har frågeområden i en viss följd och följdfrågor till dessa områden. 

• Den strukturerade intervjun utgår från en eller flera modeller och relationerna mellan 

olika koncept. Även här handlar det om frågeområden och frågor, men med fasta 

svarsalternativ, (som en enkät men i muntlig form). 

 

Den halvstrukturerade intervjun är den metod jag använde mig av. Främst för att den passade 

min undersökning bäst, då jag ville ha uttömmande svar men samtidigt behålla flexibiliteten 

utifall jag hade fått svar som jag inte räknat med och blivit intressanta för uppsatsen. Jag 

utgick från vissa frågeområden (bakgrund, idrottsintresse, skolk, hälsa), som det sedan 

ställdes frågor kring. För att, till exempel, ta reda på hur deras bakgrund, eller vänner, kunde 

ha att göra med hur de såg på idrotten under högstadiet, och hur det hade format deras intresse 

fram till idag. Dessutom ville jag urskilja vilken syn de hade på hälsa, och om deras kunskap, 

kunde ha bidragit till hur de såg på ämnet. Samtidigt ville jag ta reda på vad som gjorde att de 

kom till lektionerna, (när de inte skolkade), om det berodde på betyg, eller rentav ett gediget 

intresse för området. Jag kunde sedan i intervjuerna se vilka som kunde hållas ansvariga för 

elevernas frånvaro i idrott och hälsa40. Jag utförde undersökningen genom att fokusera 

intervjun på grundskolans senare år. Främst på grund av att det är i där som problemen med 

skolk börjar. Samma problem finns på gymnasienivå, och när vi i en intervju hamnade på den 

skolåldern (jag och min respondent), fick personen fortsätta berätta, då det kom in intressanta 

fakta där med. 
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Det är 7 procent av eleverna i år 6 som anger att de ofta är borta från lektionerna 
i ämnet, men det är nära dubbelt så höga andelar av eleverna i år 9 och Gy II 
som säger att de ofta är frånvarande (Eriksson m.fl. 2003, s 24). 

 

Jag tog inte upp något i intervjuerna angående övervikt eller fetma, med undantag för den 

kunskap de sade sig besitta om ämnet hälsa. Detta val gjorde jag på grund av att de inte skulle 

känna att jag dömde dem, eller att det blev utpekande.  

 

Intervjun genomfördes genom att jag först lät respondenten, läsa igenom frågorna. Sedan 

ställdes frågorna där personen fick svara muntligt, och jag antecknade samtidigt som jag 

spelade in med ljudupptagning. Jag använde mig inte av bildupptagningsutrustning, utan 

antecknade bara vad personen sade och antydde i samband med ljudupptagningen, och om det 

skulle ha uppstått något tillstånd där nedtecknande av yttre omständigheter krävdes, hade det 

skrivits ner. Det vill säga om personen till exempel hade visat att den kände obehag vid vissa 

frågor, eller om jag hade fått något speciellt ansiktsuttryck som första antydan till svar. 

 

Jag använde mig inte av bildupptagning i intervjun för jag ville att personen skulle känna att 

intervjun var strikt anonym. Om man använder videoinspelning vid en intervju och samtidigt 

berättar om anonymiteten, kan det likafullt ha en hämmande inverkan på den personen, som 

ändå skulle veta att kameran står där. Samma gäller ljudupptagning, där personen kan känna 

ett krav att måsta ”tala rätt” när han eller hon svarar. Personen kan få känslan av att det inte 

går ändra på sina svar, eller att de gör sig oförstådd och målar in sig i ett hörn vilket kan vara 

jobbigt att hantera och bli olustigt. Samtidigt var bandupptagning en bra metod, då jag som 

intervjuare inte behövde sitta och skriva ner allt de sade, utan kunde stödanteckna och sedan 

skriva ner intervjun i efterhand.  

 

Antalet respondenter begränsades till fyra stycken. Hade de varit färre, hade det kunnat bli 

svårt att få tillräckligt med aspekter på området skolk i resultatet. Om de hade varit för många 

hade det inte varit möjligt med djupgående tolkningar av svaren. Min avsikt var att försöka 

förstå några få människors upplevelse av skolidrotten, därför var fyra personer en bra mängd 

för att uppnå syftet med undersökningen.41 

 

                                                 
41  Kvale, Steinar 1997, s 97  
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Intervjuns upplägg 

Intervjun var upplagd på det sättet att frågorna delades in i olika huvudrubriker. Varje 

huvudrubrik anknöt dock inte till en enskild forskningsfråga, vilket innebar att en 

intervjufråga under en rubrik, inte behövde tillhöra samma forskningsfråga som en annan 

intervjufråga under samma rubrik. Jag valde att göra på detta sätt för att få ett flyt i intervjun, 

och därmed få respondenterna att svara mer ingående.42 

 

För att återknyta till mina forskningsfrågor lade upp intervjun på följande sätt, där siffrorna 

inom parentes anger vilken forskningsfråga, den intervjufrågan syftade till: 

 

1. Varför skolkar elever från idrott och hälsa? 

2. Vad påverkar eleven att skolka? 

3. Bidrar skolkandet i idrott och hälsa till en negativ syn på idrott? 

 

• Bakgrund 

• Syn på skolan 

a) Hur vill du beskriva hur du upplevde din skolgång? (1) 

• Syn på fysisk aktivitet 

a) Kan du beskriva ditt deltagande i ”gympan”? (1) 

b) Kan du beskriva de (idrotts-) lärare du haft? (1) 

c) Hur upplevde du dina skolkamraters syn på gympa? (1) 

d) Vad skapade din uppfattning om gympa i skolan? (2) 

• Skolk 

a) Vad var det som gjorde att du inte deltog på gympalektionerna? (1 och 2) 

b) Hur såg dina lärare på att du inte deltog? Vad sade de till dig? (1) 

c) Vad skulle ha fått dig att delta? (1) 

• Nutid 

a) Hur ser du på fysisk aktivitet idag? (3) 

b) Hur skulle gympan vara organiserad om du fick bestämma? (2 och 3) 

c) Vad skulle lärarna göra/ha för roll? (2) 

• Avslutning 

a) Har du något du vill tillägga? 

                                                 
42  Kvale, Steinar 1997, s 122 
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Intervjurespondenter 

De personer som valdes ut, har varit efter vissa kriterier. Jag hade inga förkunskaper om 

personer, deras intressen eller bakgrund. Jag undersökte om det var någon i min 

bekantskapskrets, kollegiet, eller någon de kände, som frekvent skolkade från idrotten i 

högstadiet. Sen valdes fyra stycken ut av ungefär dubbelt så många, med så skiftande ålder 

som möjligt. Det vill säga, många av alla som kunde tänka sig att ställa upp, var inom en viss 

åldersgrupp. Mitt urval skedde vidare genom att jag undersökte om hur ingående och ärliga de 

kunde tänka sig vara vid en intervju om ämnet. De intervjuade fick reda på vad 

undersökningen skulle handla om, och av vilken sort frågorna var, (om de var uttömmande, 

berättande, korta, informativa, bedömande och så vidare). De fick även veta hur intervjun var 

upplagd.  

 

Konfidentialitet 

Alla namn i denna undersökning är fingerade. Deras bostadsort, arbete och intresse är inte 

nedskrivna och inte heller av den grad att det går att koppla dem till en enskild person. 

Åldrarna är riktiga, samt könen, även om dessa var oviktiga för syftet. Intervjupersonernas 

inflytande på resultatet, har skett genom att de har läst utskriften av intervjun och godkänt min 

tolkning av deras svar. Konsekvensen, för mina respondenter, av att denna rapport blivit 

publicerad, är inte befintliga. Personerna går varken att identifiera eller knyta till en specifik 

grupp eller samhällskategori som de kan tillhöra och dra paralleller till, genom denna 

uppsats.43 De lärare som de har haft i sin skolgång, anser jag heller inte vara identifierbara, då 

jag inte fått kännedom om vilka de är eller på vilken ort dessa arbetade på. 

 

                                                 
43  Kvale, Steinar 1997, s 109 
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Metoddiskussion 

 

Mycket i mitt val av metod och tillvägagångssätt, kan så här i efterhand behöva belysas och i 

några fall även ifrågasättas. Exempelvis hade jag bara med en man i min undersökning. Om 

jag hade haft avsikten att undersöka ur genusperspektiv, hade jag naturligtvis inte haft denna 

uppdelning, men det var inte relevant för mitt syfte. Meningen var inte att det skulle kunna 

göras generaliseringar eftersom det är en kvalitativ studie. Hade resultatet sett annorlunda ut 

med fler män? Mest troligen ja, men det hade blivit ett annat resultat med ytterligare en 

kvinna också.  

 

Det var fyra personer som intervjuades, vilket är i minsta laget. Men med resultatet i hand, 

och de varierande svar som mottogs, är jag nöjd med det antalet, då svaren gav bredd i 

arbetet. Det blev många varierande svar, och ingen person hade samma erfarenhet eller 

bakgrund som en annan. Hade det varit några till hade det blivit mer nyanser av skolk som 

företeelse, men därmed också ett mer tidsmässigt utdraget arbete med att analysera. 

 

Mitt val av att använda mig av elever som inte längre gick i skolan var, så här i efterhand, rätt 

klokt. Jag tror inte att det hade blivit samma öppna och ärliga svar som de jag mottog, och jag 

hade då heller inte fått svar från personer som upplevt skolgång under andra läroplaner, det 

vill säga, andra förutsättningar. Deras bild av idrottsundervisningen kan dock, ha ändrats efter 

skolans slut när de fått mer distans till skolan, dess undervisning och sitt skolkande. Resultatet 

blev ändå mer rättframt än vad det skulle ha blivit om jag intervjuat dem, när de var i 

högstadieåldern. 

 

De tolkningar och reflektioner som gjorts, har skett utifrån mina egna glasögon. Hade vi varit 

fler om samma arbete, hade tolkningarna kunnat göras annorlunda. 

 

I Den kvalitativa forskningsintervjun44 står att läsa om ”kvalitetskriterier för en intervju”.  Jag 

anser mig ha fått rika och varierande svar från tre av mina respondenter, och den fjärde 

(Hanna) kanske inte hade de mest utvecklade utläggningarna, men gav mig användbara data 

för min rapport. Intervjun hade korta, tydliga frågor, som gav mig långa intervjusvar, vilket 
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jag är tacksam för. Jag har hela tiden tagit stöd av de tolkningar som gjorts, i form av äldre 

undersökningar, litteratur eller statistiska rapporter.  

 

Vidare kan jag ha åsikter om min metod att välja respondenter. Jag försökte variera i den mån 

det gick, i fråga om ålder och kön, men det var inte lätt att hitta villiga personer som passade 

in på profilen som eftersöktes, (det vill säga, elev som skolkade från idrotten i högstadiet). 

Det blev ett glapp mellan den äldsta och näst äldsta, men jag hittade ingen med ålder 

däremellan. Hade det sett annorlunda ut med andra personer? Förmodligen, men den vidd som 

alla personer gav, på ämnet skolk i idrott och hälsa, är gott och väl tillräcklig för att ha 

fullföljt denna undersökning. 

 

Jag kan känna nu i efterhand, att några ytterligare frågor hade kunnat läggas till på min 

intervjumall. Det fanns ingen fråga om deras föräldrar, vilket också ledde till att jag inte fick 

reda på om de hade kunnat vara orsak, till den syn deras barn hade på idrottsundervisningen. 

 

Mitt metodval var mycket lämpligt för ändamålet med uppsatsen. Jag hade kunnat få mer 

gemensamt tydliga svar genom till exempel en enkät, men det hade inte lämnats något större 

utrymme för fria tankar hos respondenterna.  
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Resultat 

 

Jag intervjuade tre kvinnor och en man. Alla har arbete och har fullföljt grundskolan samt 

gymnasiet. Jag kallar dem för Hanna, Erik, Lina och Siv och de är 20, 26, 30 respektive 54 år 

gamla. Alla fyra bor med sambo eller make/maka. Detta avsnitt har jag rubricerat efter 

intervjufrågornas huvuddelar, som i sin tur ger svar på forskningsfrågorna. Följande text 

skildras utifrån de intervjuades svar. Det innebär att till exempel kapitlet om ”lärarens syn på 

skolk”, uteslutande bygger på de tidigare elevernas uppfattningar. Det avsnittet bygger inte på 

hur deras lärare verkligen såg på elevens skolkande, utan på hur eleverna tolkade det. 

 

 

Undersökningen 

 

Attityd till skolan 

När det handlar om synen på skolan var den väldigt varierande. Två av mina respondenter 

tyckte mycket bra om skolan under högstadiet och de andra två tyckte det var väldigt trist. 

Vad som avgjorde det för Lina som hörde till den senare kategorin, var lärarens tilltro på 

henne som person. Hon var ”skolans hackkyckling” och lärare tyckte hon borde gå om ett år 

då hon inte var lika lång som sina klasskamrater. Enligt läraren ansågs hon ”trög” och var i 

behov av specialhjälp, vilket var avgörande för hennes självkänsla. ”Man tappar självkänslan 

och tron på sig själv och blir lite tillbakadragen”, (Lina).  

 

Siv var positiv till skolan och berättade att hennes bästa kompis hade stor påverkan på synen 

på skolan. Hon sade att det redan på hennes tid var fånigt att tycka om att gå i skolan. I själva 

verket tyckte hon om skolan, men påverkades mycket av sin omgivning, och då främst 

klasskamrater. Det visade sig genom att hon skolkade, i likhet med hennes klasskamrater.  
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Deltagande på idrottslektion och dess lärare 

Siv berättade hur hon ursäktade sig med mens för att slippa delta på idrotten, ibland hade hon 

det flera veckor i rad. Då inte läraren trodde henne, blev hon skickad till skolsystern, som 

konstaterade att hon hade mens, och det ledde till att idrottsläraren fick sig en uppläxning av 

skolsystern.  

 

Sivs uppfattning om lärarna hon haft i idrotten var inte god. Hon sade att de som redan var 

duktiga i idrott fick all uppmärksamhet av läraren, istället för att denna försökt väcka intresse 

hos alla eleverna i klassen. Siv ansåg att de var väldigt opedagogiska. Vilket enligt hennes 

uppfattning, betydde att de inte såg till alla elevers behov eller att alla behandlades lika. 

Hoppa bock eller över plint hör till de saker som hon känner illamående inför än idag, 

eftersom hon i skolan hade upplevt att de duktiga eleverna och läraren hade hånat de mindre 

bra eleverna. Hon sade att alla som tillhörde skaran med mindre duktiga elever, kände på 

samma sätt, vilket hon fått reda på i efterhand av dem. 

 

Den andra personen som intervjuades var Lina som led av dåligt självförtroende. Hon hade 

hittat på alla sorters ursäkter för att slippa delta på idrotten. Hon levererade ursäkter som 

mens, migrän, magont, att hon hade glömt gymnastikkläderna och så vidare. Läraren 

konfronterade henne om varför hon hade så mycket ursäkter hela tiden, varpå hon svarade att 

hon inte tyckte det var varje gång och lovade att delta på nästa lektion. Det hon kände mest 

rädsla inför, var de tillfällen då de hade simning på schemat. Hon vågade inte erkänna inför 

sina klasskamrater att hon inte kunde simma och tyckte det var pinsamt. Läraren fick ändå 

reda på detta och ordnade så att hon kunde gå på en kurs som egentligen var för vuxna som 

inte kunde simma, och där fick hon lära sig simma. 

 

De lärare som Lina hade, hade många olikheter. Den sistnämnda, som lärde henne simma, 

hade hon inga vidare problem med utan han blev snarare till en räddning, och frågan är om 

hon hade kunnat simma idag, utan hans hjälp? Däremot var den första gymnastiklärare hon 

hade i högstadiet, (som hon uttryckte det), ”en riktig ragata”. Hon skällde ut eleverna när de 

hade till exempel redskap och slet i dem så de fick blåmärken. Hon pressade eleverna till 

bristningsgränsen. Inte heller hos henne var ”hoppa bock”, en angenäm upplevelse. 
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Erik, sa att han gärna deltog i idrotten i årskurs 7, och uppskattade den lärarens undervisning. 

Då han fick en annan idrottslärare inför årskurs 8 tappade han helt lusten till att delta på dessa 

lektioner. Han ansåg att den nya läraren var alldeles för oengagerad i sin undervisning och 

varierade inte lektionerna. Eleverna fick ”ha fotboll eller innebandy varannan lektion”. Eriks 

intresse för idrott sjönk inte, men de lektioner han hade med sin lärare i 8:an och 9:an, var han 

inte entusiastisk inför. Den undervisning hans gymnasielärare i idrott och hälsa höll, skapade 

ett pånyttfött intresse för ämnet och ledde till att Erik valde att läsa vidare inom idrottsämnet. 

Det var en riktigt bra lärare, enligt honom. 

 

Hanna berättade att hon tyckte bra om idrottslektionerna. Hennes lärare ”lovade” henne ett 

VG eller MVG under ett elevsamtal, men när betyget kom i åttan visade det ett G, och då 

tappade hon helt gnistan och glädjen med idrotten. Hon berättade att den lärare hon haft i 

idrotten, var väldigt sträng. Det var inte omtyckt, ”när man går i 8:an vill man fortfarande 

leka”. 

 

Omgivningens inverkan 

Förutom lärare fanns det andra personer som påverkade eleverna till skolk. I Eriks klass, hade 

de väldigt många som var idrottsintresserade, men några få skolkade frekvent. Han umgicks 

med de flesta i klassen men han följde, som han sade, oftast inte skolkarnas exempel. Men det 

hände att han drogs med om de hade något tråkigt på schemat i idrott och hälsa. Han 

påverkades inte anmärkningsvärt, av att han hade klasskamrater som skolkade. Intresset för 

idrott sjönk inte hos honom, men hans syn på skolans form av densamma uppskattades inte, 

vilket han tydligt visade med sitt agerande.  

 

Lina gick i en klass där de flesta var idrottsintresserade, men de influerade henne inte 

nämnvärt. Det blev snarare så att hon kände sig mer utanför. Vad som påverkade henne tror 

hon beror på hennes låga tankar om sig själv. Hon kände sig varken som de andra eller att hon 

dög. Hon funderade på om hon hade sett på idrotten och lärarna annorlunda, om hon varit mer 

intresserad, men mycket av hennes ogillande berodde på att hon aldrig kände att det var 

tillräckligt det hon gjorde, utan eleverna skulle alltid prestera mer än de förmådde. 

 

”Ibland tänkte jag, om jag var lika sportig och duktig som de andra, skulle det 
ha varit annorlunda då? ( …) Om mina gympalärare varit mer mänskliga, hade 
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jag tyckt om gympan då, eller hade jag avskytt den ändå? Förmodligen hade 
jag nog gjort det.”  

 

Vad som påverkade Siv i hennes uppfattning var till stor del lärarnas ovilja att se till varje 

elevs specifika behov. Hon trodde, att om de inte hade blivit tvingade att hoppa bock, utan 

istället kunnat delta med något annat på idrotten, hade hon sett på ämnet annorlunda. En 

bidragande faktor till orsak att inte delta, var att hon utvecklades tidigt i puberteten och kände 

obehag, då klassens killar tittade på henne.  

 

Hanna sade att det är svårt att veta om hennes skolkamrater påverkade henne. De gick nästan 

aldrig till lektionerna i idrott och hälsa, och gjorde de det så hade dem oftast en lapp med sig, 

som de påstod kom från deras föräldrar. 

 

Orsaker till skolk 

Hanna sade att det var på grund av läraren som hon inte ville delta i idrotten. Hon var för 

sträng, vilket gjorde att Hanna och hennes kamrater inte uppskattade undervisningen. De ville 

inte ha strama tyglar från läraren, utan såg hellre att lektionerna var mer fria och önskade 

bland annat att de skulle få leka mer på idrottslektionerna. 

 

Siv däremot, gick alltid på lektionerna i gymnastik. Det gjorde hon mest på grund av att 

hennes far hade fått reda på om hon inte gjort det, och ville inte att han skulle skämmas för sin 

dotter. Emellertid så fick läraren ofta höra att Siv inte kunde delta i själv aktiviteterna, på 

grund av hennes menstruation eller att hon glömt gymnastikkläderna.  

 

Anledningen till att Erik inte ville delta på idrott och hälsas lektioner, var främst för att det var 

så tråkigt. När han kände att läraren ändå inte brydde sig, tappade han motivationen att delta. 

Läraren var oengagerad och Erik uppfattade det som att läraren bara var där för att få betalt. 

Att läraren skulle ha intresserat sig för eleverna kände Erik som otänkbart.  

 

Lina trodde att hon inte deltog på lektionerna på grund av sitt dåliga själv förtroende. Hon 

hade ångest inför att duscha och byta om inför hennes skolkamrater. Hon tyckte inte om 

gymnastikens upplägg. Lektionerna hade inte så varierande innehåll och när hon inte gillade 

de områdena ville hon inte vara med.  
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Lärarens syn på skolk 

Lina kände att lärarna inte brydde sig om hon skolkade eller inte. Det var först när de skulle 

sätta betyg och de inte hade något betyg att ge henne som de blev uppmärksamma. Då ledde 

det till att lärarna satte ett litet krav på henne, att om hon inte deltog skulle hon få en 1:a, och 

när hon inte ville ha det betyget medförde det att hon deltog mer på lektionerna. 

 

Erik tyckte inte att hans lärare brydde sig överhuvudtaget. Läraren var enligt utsago, bara där 

för att undervisa, inte för att engagera sig. Då läraren aldrig reflekterade över Eriks skolkande 

och tog upp detta med honom, kunde Erik heller aldrig förvänta sig att läraren skulle agera för 

att motverka sin elevs frånvaro. 

 

Siv sade att hon inte brydde sig om vad läraren tyckte. Lärarna ville att de skulle delta och bli 

lika bra som de duktiga eleverna, men det var inte för att de brydde sig om de mindre duktiga 

eleverna. Målet med deras undervisning var att alla skulle bli kompetenta och skickliga elever 

i gymnastik.  

 

Hanna sade att läraren inte gjorde något när hon skolkade, för hon ansåg att hon hade så bra 

ursäkter. ”Jag blev aldrig misstrodd”, sade hon. Det verkade som om Hanna nästan hade 

förväntat sig att läraren borde ha reagerat, men när denne inte gjorde det, tog Hanna det som 

en seger, för att hon hade ”lurat” (mitt ordval) sin lärare. 

 

Att vilja delta 

För att de skulle ha deltagit mer frekvent på idrottslektionerna ansåg tre av mina respondenter 

att ett ökat engagemang hos läraren hade varit betydande. Om läraren hade lyssnat mer på vad 

de tyckte om att göra på idrotten, hade det kunnat se annorlunda ut. 

 

Siv tyckte att läraren borde ha sett mer till elevernas förutsättningar och anpassat 

undervisningen mer efter alla. Något hon tyckte var roligt var till exempel basket och 

handboll, men de fick de inte spela ofta, och hade det hänt hade hon deltagit oftare. Lekar som 

”skeppsbrott” var också roligt, trots att de fick hoppa över bockar, men i sådana former, var 

gymnastikmoment inte plågsamma upplevelser. Hon trodde inte att lärarna, på hennes tid, 

tänkte på den enskilde elevens behov, utan det handlade om klassundervisning, utan 

individualisering. 
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Motion och träning, då - nu - sedan 

Lina sade att hon inte motionerar överhuvudtaget idag, med undantag för de tillfällen då hon 

cyklade till jobbet. Hon berättade om sitt stillasittande jobb och visste att det skulle vara bra 

för henne med mer motion. Hon var medveten om fördelarna med att träna. 

 

Siv såg positivt på fysisk aktivitet. Hon ansåg att motionerandet i vuxen ålder kom naturligt 

då hon fått tre barn själv, och sedan varit dagmamma åt tio stycken till. Siv sade: ”De många, 

långa promenaderna, och spring efter livliga ungar som befann sig både högt och lågt, gjorde 

att konditionen var på topp.” Hon cyklar nu dagligen till arbetet, men önskade återuppta 

träning i samma omfattning som då hon var yngre.  

 

Hanna såg, även hon, positivt på idrott och motion. Hon gillade kampsporter och trodde att 

för hennes del handlade det om att ha kul. Hade hon inte roligt när hon idrottade då slutade 

hon, eller som det visade sig i högstadiet, att hon skolkade. För henne ska träningen vara rolig 

och är den inte det, då fortsätter hon inte. Gillar hon en motionsform, utövar hon det gärna 

mer.  Träning ska vara förknippat med något positivt enligt henne och inte något nödvändigt 

ont. 

 

Erik hade också bara positiva tankar om idrott. Han påstod sig inte kunna leva utan idrott och 

det är en stor del av hans liv idag. Han mår inte bra om han inte får röra på sig. Han sade att 

han kommer att fortsätta med idrott tills det är praktiskt omöjligt för honom. 

 

Organisation av idrottsundervisning 

Alla kom med förslag på hur lärare kunde göra ändringar i hur en idrottslektion kunde 

planeras och bedrivas. Erik tyckte att ett större samarbete mellan idrottslärare kunde vara till 

nytta. Det som var gemensamt för alla personer som jag intervjuade var åsikten om att ge 

eleverna mer demokratiska valmöjligheter och lyssna till dem. Vad de önskar göra och om det 

är ett gemensamt önskemål för klassen. Alla ska känna att de är delaktiga i undervisningen. 

 

Siv tillade att lärarens roll ska vara att ”vägleda, stötta och uppmuntra den enskilde eleven”. 

Det är viktigt att lyfta fram alla eleverna och inte bara de som redan är duktiga. 
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Analys 

 

Mycket av denna del anknyter till förhållandet mellan lärare och elev, vilket jag anser blev det 

mest centrala för denna undersökning, då många av de anledningar eleverna uppgav till deras 

frånvaro, bygger på förhållandet till deras idrottslärare. Även andra faktorerna som spelade in 

i en elevernas skolkande belyses. 

 

Synen på skolan 

Alla ska känna sig välkomna i skolan. De skall känna att de klarar något utifrån sina egna 

förutsättningar. ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov,” 

(Lpo 94 2006, s 4). Det är tydligt att detta inte gäller i alla sammanhang om man ser till de 

personer jag intervjuade. Två av de jag intervjuade ogillade skolan och två tyckte om den. 

Ändå valde alla dessa, att inte delta i idrotten fullt ut. Alla elever har sina favoritämnen och 

även om idrotten rankades högt hos Erik, så valde han ändå att skolka. Det var något i 

undervisningen i idrott och hälsa som gjorde att många i hans klass valde att avstå från att gå 

dit. 

 

Vänner och tillhörighet 

Hanna sade att hon påverkades att skolka av sina skolkamrater, och då främst av hennes bästa 

kompis. Hon berättade även hur den gemensamma värderingen: att plugga inte var tufft, 

präglade hennes skola. Det är tydligt att vi skapar gemensamma värderingar med vår 

omgivning. Vänner, och då främst i högstadieåldern, är något varje individ förlikas med och 

påverkas av. Man följer gärna deras mönster och de gör detsamma åter. Hanna var medveten 

om att hon påverkades av vänner. Men det blev hon inte varse förrän några år efter högstadiet. 

Ofta kan en person, med sina vänner, göra dessa gemensamma handlingar, och samtidigt ha 

insikten att den egentligen inte vill göra på det sättet. I andra fall kan en person skolka, med 

en kamrat (eller fler), och först i efterhand konstatera att det inte var ett beslut eleven hade 

tagit själv om denne ansett att den hade haft ett val. Hanna sade att hon inte visste om hon 

påverkades av sina kamrater, men då hon hade samma beteende som dem (kom till läraren 

med en lapp om orsak till frånvaro), måste hon ha influerats.  
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Även om Erik inte sade det rakt ut, så blev han påverkad han också. Han följde med sina 

kamrater till fiket och satt där istället för att vara med på idrotten. Med det beteendet sade de 

att det var viktigare för dem att sitta där än att delta i idrotten och det visar på att gruppen som 

man tillhör, har mycket att säga till om i ens val. Han hade troligen inte tagit beslutet att gå till 

fiket själv och sitta där, om resten av klassen hade deltagit i undervisningen.  

 

Enligt Charles Horton Cooley (2004, s 43) består vårat ”jag” främst av det sociala ”jaget”. Det 

finns tre beståndsdelar till detta jag. Det första handlar om hur vi anser oss vara i förhållande 

till andra. Det andra handlar om hur vi tror att andra bedömer oss och det tredje är våran 

självkänsla (positiv och negativ) som bildas genom de föregående föreställningarna. När vi 

blir medvetna om meningen i dessa begrepp, blir vi även medvetna om andras syn på världen 

och deras bedömningar och värderingar. Ens identitet är starkt sammankopplad med 

människor man omger sig med, vilket innebär att identiteten är situationsbetingad och även 

tidsbetingad. Han myntade uttrycket primärgrupp, vilket innebär den grupp en person 

utvecklar sig i socialt. Man befinner sig i en social trygghet som är viktigt känslomässigt. Till 

de grupperna hör familjen, kamrater och grannskap.45 

 

Att tillhöra en grupp innebär att axla en position. Det kan handla om ordförande på ett möte, 

eller mamma i en familj. När en person har tillhörighet i en grupp förväntas den bete sig på ett 

visst sätt efter förväntningar som gruppen har på en.46 Att avvika från en roll som man har i en 

grupp, är uppseendeväckande när det inte följer mallen för hur man ska bete sig inom 

gruppen. Siv, berättade att hon tillhörde de i klassen som inte var sportiga. Det innebar att 

klassen delades upp i två läger där den ena gruppen deltog och fick beröm, när den andra 

gruppen inte kände det minsta intresse för att engagera sig i undervisningen. Hade hon ändrat 

beteende och helt plötsligt varit en av dem som gav allt på idrottslektionerna, och intresserat 

sig för ämnet, då hade hon avvikit från sin grupps ”naturliga” beteende. Det hade kunnat leda 

till att hon uteslutits från sin grupp, för att sedan kanske inte accepteras av någon av 

grupperna. I den åldern är tillhörighet så pass viktigt, att det inte är något barn vill riskera. 

Därför kan de kännas tryggare att behålla sin roll och sin grupp, för att låta mindre viktiga 

faktorer (betyg exempelvis), åsidosättas. 

 

                                                 
45  Trost, Jan & Levin, Irene 2004 s 43 
46  Trost, Jan & Levin, Irene 2004, s 150 
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Samma tendenser i gruppdynamik hade Erik och hans kamrater. Skillnaden var att hans grupp 

inte hade den normen att de skulle delta eller inte delta på idrottslektionerna. Det gjorde att 

hans beteende accepterades, vare sig han var med på idrottslektionerna eller inte. Lina kände 

aldrig att hon tillhörde någon grupp så hennes position i en grupp var aldrig hotad eller ens 

aktuell. Hanna gjorde som sina vänner. Hon kom till läraren med en lapp, liksom de andra och 

följde därmed hennes grupps regler. Inte med det sagt att hennes grupp såg avvikande på om 

hon var med på lektionerna eller inte, men det är lätt att följa ett mönster som tillhör en grupp. 

Hennes roll i sin grupp, kunde vara att ”hon är den som är med på idrotten ofta, för hon är 

idrottsintresserad”, när andra i hennes grupp kunde ha rollen som ”den som aldrig var med”.  

 

Skolk 

Vad gäller skolk är det tydligt vad de intervjuade har för åsikter. Vad de ville säga med sitt 

skolkande. Som jag skrev i inledningen kan fenomenet skolk delas upp i två typer. Det ena 

var att skolk är ett sätt för eleven att visa att den inte är nöjd med det utbud den får. Den andra 

kategorin visade att det finns paralleller mellan skolkande och ett framtida missbruk eller 

kriminalitet hos eleven.47 Gemensamt för alla mina respondenter i denna undersökning var att 

de tillhörde den första av dessa definitioner. Dessa elevers skolkande bör betraktas som ett 

tecken på att de inte var nöjda med den undervisning som bedrevs. 

 

I Lpo 94 står det att varje elev ska stimuleras till att inhämta kunskap.48 Det är lika lätt som 

det låter, det vill säga väldigt svårt. Ingen av de jag intervjuat kände att de blev stimulerade. I 

enlighet med den nya läroplanen, skulle dessa elever inte påstå att det målet är uppnått. Erik, 

till exempel, hade ingen motivation till att delta. Främst för han kände att läraren inte ville 

engagera sig i eleverna, eller att han hade vidare fantasi när det kom till variation i 

undervisningen. ”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer” (Lpo 94 2006, s 6). Denne lärare har inte lyckats med detta, vilket Erik tydligt 

uttryckte. 

 

                                                 
47  Karlberg, Martin & Sundell Knut 2004:1 
48  Lpo 94 2006, s 5 
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Men även här gäller det, som lärare, att se till att varje individs förutsättningar ska tillgodoses 

i största möjliga mån. Det är som Siv sa: ”Viktigt är att få alla att känna: Det duger det du gör, 

bara du gör ditt bästa.” 

 

Flera av respondenterna ansåg att läraren inte brydde sig om de skolkade. Det är synd att 

elever får den uppfattningen. Många lärare bryr sig mer än vad eleverna uppfattar. En elev vill 

med sitt skolkande få fram ett budskap till läraren, skolan, skolkamrater eller sin familj, och 

om de då uppfattar responsen från läraren som obefintlig, kan denna protest (skolkandet) 

kännas lönlös. 

 

Följden kan bli att läraren reagerar ”för sent”. Linas lärare sade att hon skulle få dåliga betyg 

om hon inte deltog. Det var först då som skolkandet sågs som ett problem hos läraren. Det är 

även ett tecken på en viss maktsituation som en lärare har, i våra sociala roller. Lärare har 

makt över vad som ska uträttas på en lektion, vilka roller eleverna ska ha och så vidare. 

Makten som en elev har, är att den kan välja om den vill delta eller inte på lektionerna, visa 

om innehållet på undervisningen uppskattas, eller strunta i att komma dit och så vidare. Det 

handlar om de ”sociala kontrakt” vi skapar oss, som demonstreras genom hur vi beter sig i en 

situation. Den yppersta makten, som lärare, har de vid betygsättningen, vilket i detta fall 

visade sig bli avgörande för hur deras ”sociala kontrakt” skulle fortskrida.49 

 

Erik tyckte idrottsundervisningen var tråkig på högstadiet. Den kändes oinspirerande och 

enformig. I gymnasiet fick han en förändrad attityd till idrott och hälsa. Han tyckte idrotten 

var ointressant i högstadiet och handlade därefter. I boken Att förstå vardagen – med ett 

symbolisk interaktionistiskt perspektiv, berättar författarna hur individen omdefinierar sin 

situation regelbundet. Förändras situationen (i detta fall ny skola, nya klasskamrater och ny 

lärare), kan föreställningsvärlden göra detsamma och man omvärderar sin uppfattning. ”Den 

aktuella föreställningsvärlden styr eller reglerar vad vi varseblir och också hur vi bedömer det 

vi varseblir”.50 Erik bedömde att det berodde på den nya läraren, men vad som lämnades osagt 

är hur hans klasskamrater såg på ämnet. De kan ha haft stor inverkan på hur hans engagemang 

i undervisningen utföll sig.  

 

                                                 
49  Trost, Jan & Levin, Irene 2004, s 176 
50  Trost, Jan & Levin, Irene 2004, s 73 
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Fysisk aktivitet då och nu 

Vi människor utvecklas hela tiden, inte minst gällande attityd och fördomar. Livet är en lång 

process som vi alla befinner oss i. Vi är inte statiska, utan konstant öppna för förändring. Det 

vill säga att en elev som skolkar, inte nödvändigtvis är en skolkare, utan handlar så i den 

givna situationen. Det handlar mer om beteenden än om beständiga egenskaper.51 Det innebär 

att även om de skolkade i högstadiet, betyder det inte att deras åsikter om idrott och hälsa 

förblir negativt. Att de inte deltog på idrotten, påverkade inte heller om de motionerade idag, 

eller inte, även om undersökningar säger det. 

 

Hur den vuxnes motions- och idrottsbeteende ter sig påverkas i stor 
utsträckning av hur hans eller hennes idrottande har sett ut under barn- eller 
ungdomsåren. (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 197) 

 

Chansen att en person fortfarande motionerar vid 40 års ålder om den hade betyg 5 i skolan 

(26 år innan), är fyra gånger så stor som en som hade betyg 1, 26 år innan. Vilket innebär att 

ju bättre betyg en elev får i skolan, desto större är sannolikheten att denne i framtiden 

fortsätter att motionera.52  

 

Motionsvanorna hos kvinnorna jag intervjuade stämmer bra överens med de former som, 

enligt undersökningar, är vanligast förekommande i vuxen ålder. De tre vanligaste hos 

kvinnorna var: gymnastik, promenad och joggning. Hos männen var de tre främsta: joggning, 

friluftsaktivitet och simning. Cykelturer kom på femte plats hos båda könen.53 En 

motionsform som cykling utomhus, är en motionsform som värnar om egenvärdet (se avsnitt: 

”Motivation” i bakgrunden). Man njuter av själv cyklingen, utan att för den skull bry sig om 

resultatet i efterhand. 

 

Hanna, Siv och Erik, sysselsatte sig med någon form av motion idag. Alla berättade även om 

hur de önskade att de lade ner mer tid på träning, vilket visar på att budskapet som ämnet 

idrott och hälsa vill förmedla, (att det är viktigt med motion för fysiskt och psykiskt 

välmående54) har gått fram hos de allra flesta. Frågan är om de en och en har lärt sig det i 

skolan, eller om deras kunskaper beror på media, och det gemensamma budskapet som den 

informationskällan vill framhäva och påverka samhället att tycka? När de idag sitter med 

                                                 
51  Trost, Jan & Levin, Irene 2004, s 73 
52  Engström, Lars-Magnus 1999, s 72 
53  Engström, Lars-Magnus 1999, s 65 
54  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 253 
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kunskapen om att träning är bra för en själv, kan en elev då påstå att idrotten i skolan inte 

spelar in på, om de får en bra uppfattning om hälsa, eller inte? Det budskapet hade nått fram 

till de fyra jag intervjuade.  

Om undervisningen, i idrott och hälsa 

I Lpo 94 står följande under ”Rättigheter och skyldigheter”: 

 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få 
välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleven utveckla sin förmåga att utöva 
inflytande och ta ansvar. (Lpo 94 2006, s 5) 

 

De personer jag intervjuade nämnde detta, eller snarare att det borde ha förekommit. De sade 

att de ville se mer demokrati i skolan, där eleverna skulle ges större utrymme att bestämma 

innehållet på lektionerna. När de nämnde önskemål om detta och det samtidigt står i 

läroplanen att det ska vara så, är det ett tecken på att allt inte genomförts enligt riktlinjerna. 

Eleverna har inte märkt av sitt deltagande i planering och så vidare, för att de helt enkelt inte 

getts möjligheten att vara delaktig i planeringen tillsammans med läraren. Alla jag intervjuade 

var av denna åsikt, vilket tyder på att det är en viktig detalj i undervisningen, att fästa vikt vid 

för en lärare. Hänsyn bör tas till att några av mina respondenter inte gick under lpo94, som i 

sin utveckling successivt eftersträvat demokrati i skolan, men det är inte desto mindre värt att 

poängtera, att det är viktigt.  

 

Ånger 

Ingen av de tillfrågade verkade uppvisa någon form av dåligt samvete för de val de gjorde. 

Det var inget de tog upp. Valet att inte delta i undervisningen, tyckte de kan rättfärdigas 

utifrån deras perspektiv. Erik var rädd att bli upptäckt av läraren när han skolkade, men det 

var inte, på grund av hans dåliga samvete för att han uteblev, utan berodde mer på skammen 

av att bli avslöjad. Ett samvete sätter gränser, och visar vad som är rätt eller fel. En person blir 

inte bestraffad av någon annan än en själv, för att ha gjort något som den vet är fel, (med detta 

menar jag naturligtvis moraliskt, och inte kriminalitet som ”fel” handling ). Straffet mot att ha 

brutit mot sitt samvete, ger man bara sig själv, i form av till exempel skam.55 I detta fall 

handlade Erik medvetet, och visste att en av följderna kunde bli att få skämmas för att någon 

upptäckt att han skolkat. Det är ändå ett val han medvetet gjorde, som visar att enligt hans 

                                                 
55  Trost, Jan & Levin, Irene 2004, s 94 
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normer, hade det inte med hans samvete att göra, utan ett avsiktligt ställningstagande för att 

undervisningen inte föll honom i smaken. Det anknyter än en gång till den protestaktion som 

en elev vill visa upp i form av skolk. 

 

Siv däremot visste att hennes far kunde få reda på om hon hade uteblivit från 

idrottslektionerna, och för att han inte skulle bli besviken på henne, agerade hon utifrån sitt 

samvete och deltog i mesta möjliga mån på lektionerna. Helst hade hon inte deltagit, men hon 

visste vad som var rätt eller fel och tog beslutet att delta. Hade hon handlat ”fel” hade hon fått 

skuldkänslor, vilket är det ”manifesterande samvetet eller aktualiserade samvetet”.56

                                                 
56  Trost, Jan & Levin, Irene 2004, s 96 
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Diskussion 

 

I denna del av uppsatsen besvaras mina frågeställningar. Mycket av mina tankar och 

reflektioner kring det jag lärt mig genom uppsatsen blir tydligt här. Jag ser mycket som kan 

göras för att ändra situationen som den är idag, frågan är bara hur?  

 

Varför skolkar elever? 

Mycket av den ogiltiga frånvaron kan förklaras med utgångspunkt på lärarens agerande. Det 

handlade om att läraren inte engagerade sig i eleverna, vilket de märkte, och visade det genom 

att inte delta fullt ut i dennes undervisning. Hanna försvarade sin frånvaro med att hon inte 

tyckte läraren var bra, och denne lärare gick på hennes ursäkter till frånvaro. Det visar att 

antingen ville läraren inte engagera sig i den eleven, eller så var läraren inte uppmärksam på 

att eleven var frekvent frånvarande. Siv kände sig hånad av sin lärare, vilket inte ska 

förekomma överhuvudtaget inom skolans väggar, (eller utanför för den delen heller). Hur kan 

en lärare få en elev att känna glädje i idrotten, om läraren trycker ner den hela tiden, genom 

att höja upp de duktigaste eleverna? Lina kände sig missförstådd. Hon hade dålig självkänsla 

och kände ingen samhörighet med de andra eleverna. Hennes lärare hade sagt åt henne att hon 

skulle måsta skärpa till sig för att behålla sitt betyg, i stället för att försöka förstå av vilken 

anledning hon inte ville vara med.  

 

För att summera denna del av analysen sätter jag upp punkter för mina respondenters svar. 

Dessa orsaker uppgav de personer jag intervjuade som orsak till deras icke-deltagande i 

idrottsundervisningen. 

 

I intervjun uppgivna orsaker: 

• Kände sig kränkt av sina klasskamrater 

• Kände sig kränkt av läraren 

• Hade ingen motivation 

• Läraren var för sträng 

• Läraren såg inte till varje (enskild) elevs behov 

• Hade dålig självkänsla 

• Läraren satte ouppnåeliga mål på eleven 
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• Läraren var oengagerad 

• Läraren visade inte intresse för eleverna 

• Kunde inte simma 

• Läraren pressade eleverna till bristningsgränsen 

• Läraren varierade inte lektionerna 

• Kompisarna var inte med 

• Läraren gav inte det betyg hon lovat 

• Läraren tog idrotten på för stort allvar, eleverna ville ha mer lek 

• Det var något tråkigt på idrotten 

• Klassens killar tittade på henne på ett olustigt sätt 

• Ville inte duscha eller byta om, med de andra klasskamraterna 

• Det var sällan de idrotter som eleven gillade 

 

Orsaker som läraren fick höra: 

• Hade mens 

• Hade migrän 

• Glömt gymnastikkläderna 

• Lämnade in en lapp med påstådd sjukdom 

• Hade ont i magen 

 

Vad man kan utläsa av detta är att mycket av det eleverna ursäktar sin frånvaro, från idrotten 

med, oftast inte är sann. Det ligger inte ens i närheten av den verkliga orsaken till frånvaron. 

Det handlar om ursäkter som menstruation, migrän och så vidare. Hur skulle det se ut om 

eleverna uppgav de egentliga orsakerna till sin frånvaro, till läraren? 

 

Vad påverkar eleven till att skolka? 

Av allt att döma har läraren en stor påverkan på om eleverna deltar i idrottsundervisningen, 

eller inte. Det syns tydligt på punktlistan ovan. Det är således mycket viktigt hos en lärare att 

uppmärksamma om frånvaron hos en elev är hög, och försöka få bukt med problemet i 

grunden och så tidigt som möjligt. Att säga åt en elev att delta mer för att den ska behålla 

betyget, är bara en tillfällig lösning på skolkandet. Istället måste läraren ta reda på vad som 

kan vara det grundläggande skälet till frånvaron. Läraren måste visa eleven att den vill hjälpa 
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denne. Alla vill inte bli hjälpta, men mycket skolkande kan förhindras genom visat 

engagemang hos läraren, för sina elever. 

 

I stort sett påverkas inte eleven mest av sina kamrater i valet av skolkande från 

idrottsundervisningen. Det finns desto fler anledningar till att vara frånvarande på grund av 

lärarens agerande eller ställningstagande, än vad kompisar inverkar på.  

 

Ingen uppgav att deras föräldrar hade någon inverkan i deras syn på idrott och hälsa, eller 

varför de valde att skolka. Lappar som lämnas in som intyg från föräldrarna, för att eleven 

inte ska behöva delta, innebär inte att föräldrarna är medveten om att eleven skolkar, utan kan 

i många fall bero på att även de tror på sitt barns anledning till att inte kunna vara med på 

lektionerna. 

 

Bidrar skolkandet i idrott och hälsa till en negativ syn på idrott? 

Ingen uttalade en negativ syn på idrott. Två av mina respondenter motionerade inte 

regelbundet idag, men önskade att de lade ned mer tid på det. Det innebär att medvetenheten 

om träning och hälsa finns där, de bara väljer att inte lägga ner tid på det. De andra två 

motionerade frekvent och har ingen negativ syn på ämnet idag. Ur alla deras perspektiv kan 

jag inte se något som tyder på att deras skolkande i idrott och hälsa innebar en framtida 

negativ syn på motion och hälsa i dagsläget. Det kan också förklaras med att de jag 

intervjuade, inte heller uppgav, att de under högstadieperioden, hade en negativ syn på ämnet 

då. Det var andra faktorer som spelade in, för att de skulle skolka. 

 

Hur förebygga skolk? 

En lösning på problemet skolk, är att göra tydligare och utförligare utredningar. Det börjar 

med att skolan är tydlig i registreringen av frånvaron, där läraren har rätten att kräva 

läkarintyg för att bekräfta eller bestrida att frånvaron är berättigad, sedan genomförs en tydlig 

dokumentation, på hur arbetet med att förhindra en elevs skolkande, har gått till. Sedan kan 

alla inblandade till exempel se tydliga mallar i var arbetet mot skolkandet kan gå fel, eller 

urskilja beteendemönster och på så sätt kunna kategorisera skolkare i grupper. 
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En lärare märker om elever fattas från en lektion. Jag anser att ”föra närvaro” kan ge en bild 

av hur deltagandet ser ut hos varje enskild individ. Som lärare kan man inte komma ihåg 

ungefär hur mycket en elev har varit borta, så detta ger ett enkelt sätt att skapa sig en 

uppfattning. Sedan kan läraren vidta åtgärder om denne kan urskilja ett mönster i frånvaron 

hos en elev. 

Vad gör att elever deltar? 

De flesta tyckte att läraren skulle engagera sig mer. Däri ligger både sanning och svårigheter 

för mig som lärare att genomföra. Naturligtvis vill jag som lärare engagera mig i eleverna, och 

få dem att känna det. Samtidigt hinner man inte med det hur mycket man än vill, utan gör så 

gott det går, vilket aldrig är tillräckligt för att få alla att känna sig tillgodosedda.  

 

Att lyssna på eleverna är grundläggande, vilket från mina respondenter sida, verkade ha fallit 

bort. Men där får jag återigen anknyta till den demokrati som bör råda i en skolsal. Att ha det 

som mål, innebär att jag i alla fall kan lyckas komma en bra bit på vägen. En elevs motivation 

till idrott och hälsa kan därmed öka om de inser att deras önskan kan bli infriad. Om 

motivationen stiger lite hos varje elev, så medför det även att eleverna deltar lite mer och på 

så sätt kan man få en positiv spiral, där fler och fler får upp intresset för idrottsämnet och får 

med sig sina kamrater. 

 

Vilken kunskapsnivå som undervisningen ska läggas på är svårt att avväga. En klass kan ha 

väldigt goda kunskaper inom idrott och hälsa, där nästa klass kanske inte alls ligger på samma 

kunskapsnivå, där man som lärare bör planera goda möjligheter till flexibilitet i sin 

undervisning. Då kunskapsnivåerna är olika inom en klass, sätter det ännu högre krav på 

läraren, att kunna anpassa lektionerna till alla elever. En bra erfarenhet jag har från min 

skoltid är då jag, i idrott och hälsa, under vissa perioder, fick möjligheten att välja bland några 

olika sporter, där det även var anpassat till olika kunskapsnivåer. Om man exempelvis ville 

spela innebandy, kunde man få spela med dem som inte tog sporten på ”blodigt allvar”, eller 

den andra gruppen. Detta ställer höga krav på de resurserna en skola kan tillhandahålla, i form 

av till exempel, flera idrottssalar, material och lärare. Har skolan inte de möjligheterna, kan 

man omfördela elever i olika idrottsklasser, där de själva har valt vilken nivå de vill ha 

idrottsundervisningen på. Då blir man den ”demokratiska läraren” som de intervjuade 

eftersökte, där man lättare kan tillgodose många elevers behov samtidigt. 
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Signifikant för denna åldersgrupp (elever från grundskolans senare del) var även att de ville 

ha mer lekar. Nackdelen med att införa mer lekmoment i årskurs 4-9 kan bli att många elever 

känner en viss barnslighet i att leka i den åldern och då blir effekten den motsatta mot för vad 

man önskat.  

 

Variationer i undervisningen visade sig inte alltid var goda. Det kan vara lätt, att som lärare, 

fastna i ett undervisningsmönster, som den tycker fungerar bra och sen inte se att resultatet i 

längden blir enformiga lektioner. Då är det bra om läraren kontinuerligt samarbetar med 

kollegiet, för att få tips, dela med sig av sina råd och kanske slå ihop undervisningen med 

flera klasser. 

 

Om en elev känner sig kränkt av en lärare, eller att den inte duger i det den gör, kan det 

kännas hopplöst att försöka ändra på. Detta kan vara något som läraren har gjort omedvetet. 

Hur ska skolan då kunna lösa detta? Ett förslag är att man ger eleven möjlighet att uttrycka sin 

åsikt eller önskan, utan att behöva gå till den ansvariga läraren först. Det är inte många elever 

som har modet att konfrontera sin lärare. Om bara elever blir medvetna att de kan förändra sin 

situation, kan mycket av dessa konflikter kunna lösas, innan de tar till åtgärder som att 

exempelvis skolka. 

 

Linas dåliga självkänsla innebar att de orsaker till varför hon inte ville delta i 

idrottsundervisningen, inte bara berodde på själva lektionerna. Hon ville inte byta om inför 

sina klasskamrater och så vidare. För att få bukt med elever som lider av dessa dilemman, 

behöver lärare mer hjälp än vad den på egen hand kan lösa, eftersom problemet inte ligger i 

undervisningen. Där får man ta till samarbete med andra på skolan, exempelvis kuratorer, 

eller kanske att eleven kan få byta klass.  

 

Mobbning och skolk 

Lina nämnde att hon i det närmsta varit utsatt för mobbning och att det varit en bidragande 

orsak till frånvaron på idrotten. En handlingsplan för mobbning med anknytning till skolk 

finns mellan skolan och CSN idag. En lärare, eller rektor behöver ej rapportera om något 

sådant kan vara en grundläggande orsak till en elevs frånvaro. Detsamma gäller tillfälliga 

familjeförhållanden, eller sjukdomar, samt elever med vissa psykiska sjukdomar. Det visar att 

det finns full förståelse hos olika parter vad gäller vissa ärenden. Men hur kan en elev visa en 
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lärare att hon blir mobbad, eller känner sig kränkt av sina klasskamrater? Hur tar jag reda på 

sådant som lärare? Att tjejen i min studie fick i uppdrag att delta mer aktivt på lektionerna för 

att behålla sitt betyg, tyder på att den läraren inte var uppmärksammad på problemet. I stort 

sett alla skolor idag har handlingsplaner för mobbning, och skall följas. Då kan skolk vara ett 

tecken på att en elev inte mår bra av att vara i samma miljö som sina klasskompisar. Där finns 

en orsak till varför elever skolkar. Ett tecken på att de inte är nöjda med situationen som den 

är.57 Detta gäller dock för gymnasiet, samma information gällande grundskolans senare del 

hittade jag inte dokument kring. 

 

Ålder 

Mina respondenter hade en åldersmässig skillnad i spannvidd på 34 år. Detta var inget som 

var utmärkande för de svar jag fått. Det enda som skiljde dem åt var att två av respondenterna 

gick i högstadiet under 1994 års läroplan, och de andra tillhörde äldre läroplaner. Lärarens roll 

kan då ha förändrats, men i enlighet med de svar de uppgav, var det inte den dåvarande 

läroplanen som var avgörande för hur de såg på undervisningen. 

 

Missuppfattningar 

En detalj som jag fastnade för, under mina intervjuer, var en kommentar från Lina. Hon tyckte 

att skolan tryckte på med budskapet att lärare ska vara pedagogiska för att vara bra lärare. 

Hon sade att, ”lärare ska var mänskliga och inte var så förbannat pedagogiska, för det är ett 

ord som jag verkligen hatar, tro mig.” Pedagogisk betyder uppfostrande eller undervisande, 

men har ett större innehåll än så. Att vara en bra lärare är bland annat att vara pedagogisk. 

Betyder denna ståndpunkt från Lina, att pedagogik som begrepp, har blivit missförstått av fler 

än henne och har en negativ klang, eller innebär denna kommentar att hennes uppfattning av 

hur en pedagogisk lärare skulle vara, motsvarar bilden av hennes lärare och därmed innebär 

att det inte är något positivt i hennes ögon? Hur som helst, känner jag att vikten av att belysa 

att skolan är en arena där barn och vuxna, i samspel med varandra ska upprätthålla en skola 

där demokrati är ett ledord, och pedagogik inte skall uppfattas som något negativt, varken för 

nuvarande aktörer eller gamla. 

 

                                                 
57  Skolverket 2005, s 29 
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Förslag till fortsatt forskning: 

• Hur kan skolk i skolan reduceras? 

• Hur löser skolan skolk-frågan idag? 

• Vad kan göras för att höja idrott och hälsas status i skolan? 

• Är det för lätt att slippa delta i idrottsundervisningen idag? 

• Demokrati i idrott och hälsa – Hur? 
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Bilaga 
 

 

Denna bilaga återspeglar vilka följderna kan bli av inaktivitet och hur ett ohälsosamt 

levnadssätt kan leda till. Bilagan tar även upp vad som är positivt och negativt med träning så 

att läsaren kan skapa en uppfattning om varför det är viktigt att få barn, (det vill säga elever), 

att lära sig om kost, hälsa och träning. 

 

Övervikt och inaktivitet 

Några kilo extra, lider väl kroppen inte av? Naturligtvis inte, men det finns mått på när 

övervikten blir farlig för hälsan. Den gränsen går vid fetma. Gränserna för övervikt och fetma 

räknas ut genom BMI (Body Mass Index). Då tar man tar sin kroppsvikt och delar, med sin 

längd upphöjt till två, (massan dividerat med längden multiplicerat med längden). Gränsen för 

övervikt går vid ett BMI över 25, och fetma innebär ett BMI över 30. År 1980-81 låg 

övervikts- och fetmaprocenten på 11 procent hos männen och 6 procent hos kvinnorna i 

åldersgruppen 16-24 år. Femton år senare låg siffrorna på 15 respektive 13 procent58. Som jag 

skrev i inledningen har antalet regelbundet motionerande ökat de senaste åren, samtidigt som 

antalet överviktiga stadigt ökat. Hur detta kan förekomma verkar rätt paradoxalt. Motionerar 

personer mycket idag, men äter för onyttigt? Eller är klyftorna mellan sådana som motionerar 

och äter nyttigt, och de som aldrig rör på sig och äter skräpmat, större? BMI är dock inget 

mått som visar exakt hur varje individ mår. En kraftig muskelmassa ger ett högre BMI, utan 

att en person lider av fetma. Till exempel större delen av Tre Kronor (svenska 

ishockeylandslaget) skulle i så fall lida av övervikt med BMI-mått, en stor del av idrottseliten 

samt många vältränade skådespelare och artister, som till synes inte är ohälsosamma. För 

vardagsmotionären kan det emellertid vara ett bra mått på den egna hälsan. 

 

Fördelarna med motion är oräkneliga, men inte alla verkar vara medvetna eller bry sig om det. 

Kort kan jag uttrycka det med att fysisk aktivitet bidrar till minskade risker för följande 

symptom och sjukdomar:59  

 

                                                 
58  Sjöberg 2000, s 6 
59  Persson, Sjöberg, Johansson 2004, s 39 
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Bristande fysisk aktivitet hänger samman med ökad förekomst av flera 

kroniska sjukdomar som hjärtinfarkt, högt blodtryck, vissa cancerformer, 

sockersjuka (åldersdiabetes, typ 2-diabetes), benskörhet och övervikt 

(Persson, Sjöberg & Johansson 2004, s 39)  

 

En fysisk inaktiv person anses vara den som ”inte använder sin muskulatur i den grad att det 

kan förväntas ge mätbara hälsoeffekter”, (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 254). Påstår 

någon att kroppen egentligen inte är byggd för träning och rörelse, då har den fel. Hur tog sig 

människor fram, bara för 100 år sen, när varken flygplan, tåg, bilar eller andra fordon fanns?60  

 

Fördelar med motion 

De direkta fördelarna med motion är flera. De tre grupper av hälsoeffekter man talar om är 

fysiologisk, medicinsk och psykologisk. De främsta fysiologiska hälsoeffekterna vid träning 

har gett tydliga indikationer på till exempel förbättrat cirkulationssystem, ökad slagvolym hos 

hjärtat, förhöjd maximal syreupptagningsförmåga och förbättrad lungkapacitet.61 

 

De medicinska effekterna vid motionerande är viktiga, främst hos äldre. Muskelmassan ökar 

vid träning, och det medför att exempelvis en äldre människa blir mer självständig och orkar 

många aktiviteter som en inaktiv person, i samma ålder, inte orkar med. En minskad 

muskelmassa, (som är ett resultat av åldrande) gör även att fallolyckor ökar med åldern i 

kombination med försämrat balanssinne, vilket motverkas genom träning. Risken minskas 

även för åderförfettning och åldersdiabetes vid motion. En följd av träning, som inte många 

känner till, är att motion ökar det goda kolesterolet i förhållande till det onda. En annan 

mindre vetenskapligt fastställd effekt är att träning minskar risken för vissa former av cancer, 

men man vet i nuläget inte om det beror på det förbättrade immunförsvaret och är en följd av 

det, eller om det kan vara andra faktorer i vår kropp som spelar in.62 

 

De psykologiska effekterna av motion kan delas in i två grupper, akuta effekter och 

långtidseffekter (kroniska). Med akuta effekter menar man följder av träning som märks direkt 

efter utförandet av motionsformen. Den formen av akut effekt, som har märkts allra tydligast i 

forskningssammanhang är minskad ängslan eller oro. Det är det främsta akuta resultatet av ett 

                                                 
60  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 254 
61  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 264 
62  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 266 
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träningspass, och även det mest frekventa svar när man frågar någon om varför de väljer att 

träna. Andra akuta effekter är minskad aggression och ilska, och även stressnivån och 

förvirring blir reducerat. Man kan säga att man uppnår ett psykiskt välbefinnande av träning.63 

Kroniska effekter av träning är väldigt många, följande är de vanligaste. 

 

Fysisk aktivitet ökar/förbättrar: 

• Arbets- och skolprestation 

• Allmänt välmående 

• Effektivitet 

• Emotionell stabilitet 

• Humör 

• Inre kontroll 

• Koncentrationsförmåga 

• Minne (ff.a. korttidsminne) 

• Oberoende 

• Positiv kroppsuppfattning 

• Sexuell tillfredsställelse 

• Självförtroende 

 

Det medför minskad/mildrad: 

• Arbetsfrånvaro 

• Mängd arbetsrelaterade fel 

• Alkoholmissbruk 

• Fientlighet 

• Förekomst av fobier 

• Förvirring 

• Huvudvärk 

• Ilska 

• Nedstämdhet 

• Rökbegär 

• Stresshormoner och upplevd stressnivå 

                                                 
63  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 266-268 
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• Spändhet/nervositet 

• Ängslan/oro 

 

Andra fördelaktiga resultat av motion är att förlusten av benmassa bromsas upp, vilket är ett 

åldersrelaterat syndrom. Men detta positiva faktum kring träning gäller inte alla. För äldre är 

det enbart positivt, men flickor i tonåren som tränar extremt mycket, och till och med förlorar 

menstruationen, kan visa på samma värden i bentäthet som en 80-årig kvinna. Även 

immunförsvaret påverkas olika vid olika motionsnivåer. En person som motionerar ”lagom” 

kan visa på mycket lägre infektionsrisk än om den inte motionerat, medan en hårt tränade 

individ kan visa på samma svaga immunförsvar som en inaktiv person.64 

 

Är träning farligt? 

Nackdelar med motion kan bland annat vara risken för skador. Många äldre använder detta 

som anledning till inaktivitet, (speciellt på vinterhalvåret).65 Träningseffekten på hälsan anses 

ofta vara enbart positiv. Men det är inte bevisat, i alla fall är inte forskare överens. Vissa säger 

träning är förenat med överträningssyndrom, det försämrade immunförsvaret, och risken för 

utbrändhet. Effekten av träning har trots allt att göra med vila i träningen. Får inte kroppen 

någon vila alls utan fortsätter att tränas, då kan det efter en längre tid leda till exempelvis 

överträning. Låter man däremot kroppen vila och återhämta sig (då kroppen egentligen bygger 

upp sig) och kombinerar det med rätt kost, är inte intensiv och stor mängd träning något som 

skadar kroppen. Träning är i grund och botten en nedbrytningsprocess, där vilan kommer in 

som en reparatör och bygger upp musklerna.66 

 

Övervikt är ett stort problem, inte bara för samhället i sig utan även för individen. Personer 

som vet om sin övervikt eller lider av fetma, inser i många fall riskerna med sitt leverne, och 

alla dessa risker de utsätter sig för. Det kan visa sig i form av hjärt- och kärlsjukdomar och så 

vidare. Man är medveten om att motion är det bästa sättet att undvika att utsätta sig för dessa 

risker. Och när en person står i startblocken inför en nystart med motion och hälsosamt 

leverne, är det många faktorer som ska spela in för det ska alstra något. Först och främst 

måste personen dra ner på vissa ovanor, och bli bekant med flera nya bättre vanor, som kan 

kännas obehagliga till en början. Samtidigt kan alla inte börja med att ge sig ut och springa 

                                                 
64  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 266-269 
65  Hassmén, Hassmén, Plate 2003, s 256 
66  Hassmén, Hassmén, Plate, 2003, s 257 
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det första de gör, då det är en enorm påfrestning på kroppen som tidigare varit van vid 

stillasittande aktiviteter. När en överviktig person väl börjar motionera kommer dessa 

obehagliga direkta resultat såsom svettningar, flåsande, och hjärtklappningar framträda. Efter 

ett pass kan en otränad individ vara helt utmattad och inte orka med tv-tittande eller vad annat 

den gett sig tid till innan denne börjat motionera. Då kan det kännas som personen försakar 

saker som var en del av ens liv tidigare, och då uppfattas som en förlust. Träning och motion 

kan även kosta pengar och ta tid. Om en person känner risken för ohälsa väger tyngre än de 

ovana direkta följderna av träningen, fortsätter personen sannolikt motionera. Känns däremot 

följderna obehagligare än riskerna individen utsätter sig för (i och med sin övervikt), talar inte 

mycket för att personen kommer att bryta sitt ohälsosamma mönster.67 

  
 
 

                                                 
67  Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s 260 


