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SAMMANFATTNING

Vi vet att ämnet Idrott och hälsa når majoriteten av eleverna i den svenska skolan, men också att 

icke-deltagandet ökar ju högre upp i åldrarna man kommer. I den nationella utvärderingen av 

ämnet Idrott och hälsa (NU03) uppger cirka 2 % av eleverna (år 6), 11 % (år 9) och 7 % 

(Gy II) att de sällan eller aldrig är med på lektionerna i Idrott och hälsa. Drygt 4 % av 

gymnasieeleverna lämnar den svenska gymnasieskolan utan godkänt betyg i ämnet Idrott och 

hälsa. Denna studie vill utforska varför en del elever väljer att inte delta i undervisningen i ämnet 

Idrott och hälsa? Skälen kan vara många, olika och komplexa. Designen av studien är av 

explorativ karaktär, då mycket få studier finns som relaterar frånvaro till ämnet Idrott och hälsa. 

Det är en kvalitativ studie med en fenomenologisk forskningsansats. 

  För att upptäcka så många tänkbara variabler som möjligt så har jag valt halvstrukturerade 

djupintervjuer. Jag har intervjuat tio unga personer, det blev sex kvinnor och fyra män, som just 

lämnat gymnasiet med IG eller streck i ämnet Idrott och hälsa. De säger att orsaken till IG eller 

inget betyg alls är alltför stor ogiltig frånvaro, skolk. De var alla helt övertygade att om de varit 

närvarande och aktiva så hade de fått ett godkänt betyg. Skälen till att de inte deltog i 

undervisningen varierade. De flest var skoltrötta och hade svårt att motivera sig oavsett ämne. 

Några hade medicinska skäl för att inte delta i Idrott och hälsa, medan andra inte tyckte om 

innehållet. Det upplevdes som samma som de gjort på grundskolan, och för lite anpassat till att de 

gick på gymnasiet och nu hade blivit äldre. Det var för lite individualisering. Avståndet till 

idrottshallen var ett annat skäl, och de upplevde stress och obehag över att behöva ha med kläder, 

byta om, bli svettig, duscha och sedan jäkta tillbaka till lektion. En kvinna tyckte inte om att byta 

om och idrotta tillsammans med andra. Hon var rädd för kommentarer och ”talande blickar” 

beträffande hennes utförande av aktiviteter och om hennes kropp. Två av dem hade blivit 

beroende av dataspel, och en ägnade alla sin tid åt att spela gitarr, i hopp om att en dag bli 

musiker. Det var egentligen bara en av dem som verkligen hatade ämnet.

  Resultaten i denna studie tyder på att orsaken till IG i ämnet Idrott och hälsa står att finna i 

många elevers komplexa tillvaro i och utanför skolan. Det är inte ämnet Idrott och hälsa som är 

den avgörande orsaken till frånvaron. Det finns dock anledning för berörda parter att se över val 

av innehåll och hur ämnet presenteras för eleverna.  
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1. INLEDNING

Alltsedan 1950-talet har skolämnet Idrott och hälsa präglats av de fysiologiska rönen om kroppen 

i rörelse, för prestation och för hälsa. Av fysiologiska skäl ansågs det viktigt med minst tre 

träningstillfällen per vecka, med undantag för de allra yngsta eleverna som fick nöja sig med två 

lektioner per vecka. Denna uppfattning var styrande i tre på varandra följande läroplaner, Lgr 62, 

Lgr 69 och Lgr 80, och gymnasiets läroplaner följde samma mönster. Under 1980-talets mitt, när 

modulschemat gjorde sitt inträde, började emellertid flertalet skolor att förlägga undervisningen 

till två lite längre tillfällen per vecka. I enstaka fall hade avvikelser från timplanen skett redan 

tidigare. Samgymnastik blev samtidigt allt vanligare. Praktiska skäl och andra pedagogiska 

värden vägde över till nackdel för de tidigare dominerande fysiologiska motiven. (Sandahl, 2004)

  I början av 1990-talet var det så dags för nästa revidering av läroplaner och kursplaner. Ämnets 

berättigande i skolan ifrågasattes av bland annat den dåvarande utbildningsministern. Reaktionen 

lät inte vänta på sig. Från olika intressegrupper som RF, olika forskare, läkare och inte minst från 

idrottslärarkåren protesterade man mer eller mindre högljutt. Resultatet i Lpo 94 och Lpf 94 blev 

en påtaglig minskning av antalet idrottslektioner i grundskolan och i gymnasiet. I dag har Sverige 

näst minst antal idrottstimmar i Europa (Skolverket, 2005. NU03). Bara Irland lär ha färre 

undervisningstimmar.

  Parallellt med den senare utvecklingen för ämnet Idrott och hälsa, har det på senare tid förts en 

debatt om samhällets utveckling i ett hälsoperspektiv. Samhället har behov av mer fysisk 

aktivitet, som är baserad på ekonomiska och folkhälsomässiga argument. Beskrivningen av 

samhällsutvecklingen har skapat en bild av ett bekvämt nutida samhälle där dagens barn och 

ungdomar blir alltmer inaktiva och fetare. 

I det offentliga samtalet lyfts regelbundet fram hur olika forskningsstudier pekar på att barn och unga har 
blivit alltmer inaktiva – och allt tyngre, svagare och med försämrad motorik. Vi vet idag att ämnet når 
majoriteten av eleverna i den svenska skolan, men också att icke-deltagandet ökar ju högre upp i åldrarna man 
kommer.  (Meckbach&Lundvall i Larsson &Meckbach.red. 2007. sid 18)



Ett bidrag till att stoppa denna utveckling är att låta skolan bli en hälsoarena, med syfte att 

stimulera eleverna att bli mer fysiskt aktiva såväl inom ramen för skolämnet idrott och hälsa som 

under resterande skoldagen och under fritiden. Skolan når ju alla barn och ungdomar regelbundet 

och under lång tid, och förväntas kunna påverka detta. Läroplans- och kursplaneändringar har 

också skett. År 2003 kom förslag om daglig fysisk aktivitet, inom ramen för den samlade 

skoldagen, för både grundskolan och gymnasiet (NU03, 2005).

  Framför allt så fokuseras debatten inom ämnet Idrott och hälsa på de inaktiva barnen och 

ungdomarna, de som inte deltar i vare sig idrottsrörelsens aktiviteter eller skolans ämne idrott och 

hälsa. Enligt Nu 03 når ej c:a 4% av eleverna målen i ämnet, och det beror inte på höga krav för 

att nå godkänd nivå. I den senaste nationella utvärderingen (NU 03) av ämnet Idrott och hälsa 

påpekas att det är för lätt att bli godkänd. Att eleverna är närvarande, deltar eller deltar aktivt är 

många gånger ett tillräckligt kriterium för G i ämnet. Följande yttrande från en elev styrker detta 

påstående; ”Bara man är med och är aktiv så får man godkänt” (NU03, 2005, sid.158). Om därför 

en elev bedöms som IG eller får ett streck som slutomdöme, så har han/hon förmodligen gjort sig 

skyldig till stor ogiltig frånvaro, skolk. Enligt samma undersökning (NU 03) så deltager c:a 2% 

av eleverna aldrig och ytterligare 5% är sällan med på lektionerna i idrott och hälsa. Dessa elever 

deltar förmodligen inte heller i idrottsrörelsens utbud på fritiden? Ur hälsosynpunkt blir då den 

fysiska aktiviteten i skolan, i ämnet Idrott och hälsa, allt viktigare för dessa icke-aktiva elever. 

Många intressenter har framfört krav på mer tid för ämnet idrott och hälsa, men det är inte en 

tilläcklig förändring. Det krävs förmodligen förändringar både av innehållet och sättet att 

presentera detta på för att motivera dessa icke-aktiva elever till att bli fysiskt aktiva på fritiden 

och för att delta i undervisningen i Idrott och hälsa.

  Skolk är ett utbrett och internationellt problem inom skolvärlden, större på gymnasiet än inom 

grundskolan, och lika utbrett bland flickor som bland pojkar. Internationell forskning om skolk, 

dess orsaker, konsekvenser, risker, kostnader samt effekter av olika åtgärdsprogram finns det gott 

om. Forskningsrapporterna beskriver dock skolk i generella ordalag och inte relaterat till något 

specifikt skolämne. Två svenska studier, Lena Larsson (2003) och Görel Bråkenhielm (2008) 

utgör undantag från detta. Det finns grund för att bredda perspektiven och studera orsaker till 

varför elever på gymnasiet inte uppnår målen i ämnet Idrott och hälsa. Då kraven för G inte anses 

särskilt höga i ämnet, är det ingen djärv gissning att det beror på alltför stor ogiltig frånvaro. I det 

sammanhanget känns också angeläget att undersöka vilka skäl dessa elever anger för att utebli 



från undervisningen i ämnet Idrott och hälsa, och då i sådan omfattning att de inte når målen för 

godkänt. 

2. BAKGRUND

I bakgrunden vill jag spegla den svenska samhällsdebatten och aktuell svensk forskning som, 

enligt min egen förförståelse av ämnesområdet, kan vara av betydelse för det problemområde 

som denna studie avser. De olika avsnitten har sitt ursprung i aktuell svensk litteratur om ämnet 

Idrott och hälsa, nationella och internationella artiklar och reviewer samt en egen 

forskningsöversikt. Jag väljer att börja med en översiktlig genomgång av aktuell samhällsdebatt 

rörande ämnet Idrott och hälsa.

 

2.1 Idrott och hälsa och samhällsdebatten.

Temat skola - idrott är klassisk men intensiteten i debatten har varierat över tid. Allt sedan början 

av 1990-talet, då ämnet Idrott och hälsas existens i den svenska skolan kraftigt ifrågasattes, har 

debatten varit het. Läget uppstod i samband med utformandet av de nya läroplanerna Lpo-94 och 

Lpf-94, där förslaget innebar att ämnets timantal reducerades kraftigt i förhållande till tidigare 

kursplaner. Reduceringen skulle ske till förmån för mer tid för ämnena Svenska, Matte och 

Engelska. Kritik riktades mot förslaget av många intressenter, som menade att det kunde hota den 

svenska folkhälsan. Idrottslärarkåren var kanske den grupp som tidigast reagerade, men 

reaktioner kom även från andra grupper i samhället. Flera forskare har påvisat att barn och 

ungdomar rör sig för lite och att utrymmet för spontanidrott har minskat. Den samlade analysen 

ger en bild av ett bekvämt nutida samhälle där dagens barn och ungdomar blir allt mer fysiskt 

inaktiva och allt fetare. Med kunskapen om fysisk inaktivitets betydelse för hälsan kom tonvikten 

därför att ligga på de passiva/inaktiva eleverna, då dessa bland annat anges få en ökad risk för 

fetma (NU03). Ett sätt att hindra denna ödesdigra utveckling kan vara att öka tiden för skolämnet 

Idrott och hälsa. Skolans och idrottsämnets roll har därmed ökat, framför allt för de fysiskt 

inaktiva ungdomarna som inte deltar i någon idrottsförenings verksamhet och dessutom deltar 



sparsamt, eller inte alls, i skolans idrottsundervisning. Idrottspedagogen Lars-Magnus Engström 

skriver bland annat följande:

En allt säkrare, och vetenskapligt belagd, kunskap om de hälsomässiga riskerna som följer av ett fysiskt 

inaktivt liv i kombination med iakttagelsen att allt fler barn och ungdomar tycks röra sig allt mindre, har 

inneburit att många frågor om barns och ungas livsstilar ökat i aktualitet. Blickarna har kommit att riktas mot 

skolans ansvar för barns fysiska aktivitet samt barns fritidsvanor. Hur mycket rör sig egentligen barn och 

ungdomar?

… Trots detta har man inte inom skolans värld kompenserat för minskad fysisk aktivitet. Utvecklingen har 

snarare gått åt motsatt håll (i Larsson& Redelius, 2004 sid. 6).

Till att börja med blev fokus på mer tid för ämnet Idrott och hälsa. Det påpekades bland annat att 

Sverige är det land i Europa som har näst minst idrottstimmar i skolan. Senare kom det mer att 

handla om hela skolans möjlighet att avsätta mer tid för fysisk aktivitet. Myndigheterna har också 

lyssnat till kritiken och i vissa avseende har justeringar skett i aktuella styrdokument. Bland annat 

så har ämnet fått tillbaka fler timmar, om än ett marginellt tillskott. Grundskolan tycks ge mer 

utrymme för idrottsämnet än vad som är fallet för gymnasieskolan. Gymnasieskolan kan ha 1 – 2 

lektioner per vecka under de två första åren, och en lektion kan omfatta 45 - 80 min. Under år 3 så 

har de ingen schemalagd Idrott och hälsa alls, förutom de elever som valt kursen Idrott och hälsa 

B, alternativt Specialidrott. 

  Samundervisning är klart dominerande både i grundskolan och i gymnasiet. Uppfattningen om 

dess positiva sidor är inte enhetlig inom idrottslärarkåren. Vi hittar i olika skolår, även i 

gymnasiet, skolor som har hela eller delar av idrottsundervisningen uppdelad (särundervisning) i 

hopp om att minska elevfrånvaron. Speciellt med tanke på flickorna som annars riskerar att tappa 

motivationen i grabbarnas dominerande lagsportsiver (Sten Eriksson i SVEBI:s årsbok 2007).

  Förändringar har också skett vad gäller skolans uppdrag vid sidan om skolämnena, där 

grundskolan ”ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen ” (SKOLFS 2003:17). För gymnasieskolan har motsvarande skrivning tillkommit, 

”skolan ska även sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva 

fysisk aktivitet” (SKOLFS 2003:18).

  Även Riksidrottsförbundet (RF) har engagerat sig och varit pådrivande och har i sin uppdaterade 

version av idéprogrammet ”Idrotten vill” skrivit att ”Idrottsföreningarna kan också spela en viktig 



roll för att bidra till att skolan uppfyller sina krav på daglig fysisk aktivitet för alla elever” 

(Riksidrottförbundet=RF, 2005, sid. 11). Samverkan med skolan blev också ett av ”Handslagets” 

prioriterade områden. Det resulterade i att över 2500 skolor och 3300 idrottsföreningar deltar i 

denna samverkan. Sten Eriksson menar dock att det har varit svårt att hitta former för dessa 

fysiska aktiviteter vid sidan om ämnet Idrott och hälsa, framför allt när det gäller grundskolans 

senare år och gymnasiet (i SVEBI:S årsbok 2007, sid. 96). 

  Ett nationellt centrum, NCFF(Nationellt Centrum för Främjande av Fysisk aktivitet hos barn 

och ungdom), startades 2004 vid Örebro universitet. Centrumet har till uppgift att stödja skolor i 

arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande verksamheter för barn och ungdom 

(SFS 2003:305). I uppdraget påpekas särskilt att NCFF ska sprida erfarenheter och goda exempel 

mellan skolor, stödja och informera om forskning och utvecklingsprojekt samt verka för en ökad 

samverkan mellan olika samhällsaktörer inom området. NCFF vänder sig till alla elever och till 

alla vuxna som arbetar i barns och ungdomars omgivning. Genom insatser i skolan når de ett stort 

antal barn och ungdomar. Under 2006 fick NCFF ett utökat uppdrag att även arbeta för god 

kosthållning och andra hälsofrämjande verksamheter(SFS 2006:187) och bytte samtidigt namn 

till Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom. Centrumet behåller 

dock den inarbetade förkortningen NCFF.

  Trots alla dessa olika insatser så kvarstår grundproblemet, att alltför många barn och ungdomar 

rör sig för lite. Det verkar som de redan aktiva har blivit mer aktiva, deltar i fler organiserade 

idrottsaktiviteter, samtidigt som de inaktiva blivit fler. Trycket ökar därmed på skolan att lösa 

problemet, då skolan möter alla elever och har möjlighet att påverka under 9 – 12 år. Hur 

uppfattar då eleverna ämnet Idrott och hälsa i skolan, har det hänt något med ämnet idrott och 

hälsa sedan den nya kursplanen togs i bruk 1994? I nästa kapitel ska jag redogöra för några av de 

uppfattningar om ämnet, som torgförs av forskare inom området. 

2.2 Idrott och hälsa och aktuella styrdokument.

Tidigare benämningar på ämnet har varit Gymnastik (-- 1919), Gymanstik med lek och idrott 

(1919 - 1962), Gymnastik (1962 - 1980), Idrott (1980 - 1994) och Idrott och hälsa (1994 --). 

Dessa namnbyten i kursplanerna kan tolkas som förskjutningar i ämnets fokus och i sitt innehåll. 



Men det är inte alltid som detta får genomslag i undervisningen. All verksamhet sker ju i ett 

sammanhang. Den svenska skolan i allmänhet och kanske ämnet Idrott och hälsa i synnerhet har 

varit, och är alltjämnt, ett område som berör många människor och organisationer. Många 

intressenter har sökt föra fram sina synpunkter för att bidra till att verksamheten får den 

inriktning, omfattning och kvalitet som man önskar. Några exempel på intressenter som har 

förväntningar på ämnet är folkhälsoinstitutet, skolverket, socialstyrelsen, försvaret, 

idrottsrörelsen med flera. Idrottsrörelsen tillsammans med de fysiologiska landvinningarna har 

sedan 1950-talet (Annerstedt, 2001; Sandahl, 2004) haft ett stort inflytande på innehållet och det 

sätt som innehållet presenterats på i tidigare kursplaner. Numera tycks det råda en viss enighet 

såväl bland idrottslärarutbildare, idrottslärare som bland idrottsrörelsens representanter, att 

skolämnet och föreningsidrotten är skilda från varandra. Skolämnet är till för alla, medan 

idrottsrörelsen inte är det. Föreningsidrotten har tävling och konkurrens som mål medan 

skolämnet idrott och hälsa är ett tydligt hälsoämne med sin bas i fysisk aktivitet, med en tydlig 

samhällsfokus som är baserad på ekonomiska och folkhälsomässiga argument (NU03). Evans & 

Penney (1995, i Ekberg & Erberth, 2000) konstaterar att ” sport är en del av idrottsämnet, men 

att det inte kan likställas med ämnet. Eftersom fokus på sport är den fysiska aktiviteten och 

prestationen, så är fokus på idrottsämnet elevens utveckling”. Klart är att ämnet idrott och hälsa i 

den senaste kursplanen har fått ett mer hälsofokus, och att avsikten med ämnet är att det ska leda 

till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Syftet är att få eleverna att röra på sig, under tiden i 

skolan och senare i livet. Ämnet tenderar därmed att bli ett aktivitetsämne snarare än ett 

kunskapsämne. Hälsa uppfattas ibland stå för den teoretiska delen av ämnet, medan Idrott utgör 

de fysiska aktiviteterna. Det praktiska legitimeras i vissa fall genom att peka på dess betydelse 

som inlärningsförstärkare till övriga ämnen. Ett sådant exempel är bland annat Bunkefloprojektet 

(Eriksson, I. 2003), som visar på en positiv samverkan mellan en viss grad av fysisk aktivitet och 

förbättrad motorik samt inlärningsförmågan i andra ämnen. Bra motorik ökar även förutsätt-

ningen för en ökad fysisk självkänsla i ett framtida idrottande. Idrott och hälsa framstår i detta 

fall som ett investeringsvärde. Med detta menas att syftet med att vara fysiskt aktiv är något 

annat än upplevelsen här och nu, dess så kallade egenvärde. Detta egenvärde, de positiva 

upplevelserna och känslorna då man är fysiskt aktiv, måste också lyftas fram.

    Idrott och hälsa ska utveckla kunskaper om hälsa och hälsofrämjande hos eleverna. Hälsa ska 

ses ur såväl ett individ-, relationellt- som ur ett samhällsperspektiv. Ett antal samband verkar 



givna, 1) mat, motion och hälsa, 2) fysisk aktivitet, hälsa och livsstil, 3) livsstil, livsmiljö, hälsa 

och livskvalitet, 4) regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv. Enligt styrdokumenten 

 

…ska hälsan i första hand utvecklas genom fysisk aktivitet och en allsidig rörelserepertoar. Men ämnet ska 

även ge förutsättningar för att eleverna ska lära sig ta ansvar för sin hälsa, samt att eleverna ska kunna se, 

välja och värdera rörelse och fysiska aktiviteter ur ett brett hälsoperspektiv (NU03 sid. 55).

Allt detta ska ge en handlingskompetens och insikt i möjligheterna för det goda valet, baserat på 

en integration av intellektuella och känslomässiga kvalitéer. Ämnet har således bytt karaktär från 

ett färdighetsämne till ett reflekterande hälsoämne. Ämnets kärna är fysisk aktivitet och kan 

innehålla ett antal moment som i kursplanen benämns som lek, rörelse, idrottsaktiviteter, 

friluftsliv, motionsaktiviteter eller rörelseaktiviteter. Det handlar då om fysiska aktiviteter som 

kan tänkas främja hälsa på något sätt och som ska leda till ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet och en förmåga att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra. 

Det finns en dominerande föreställning att skolämnet Idrott och hälsa skiljer sig från övriga 

skolämnen. Det ska vara ett roligt ämne. Denna uppfattning har stöd hos både lärare och elever. 

Argument som styrker ämnet nyttighetskaraktär finns också (NU03). Ytterligare mål, enligt 

kursplanen, innebär att ämnet ska:

- utveckla en psykisk, fysisk och social förmåga samt en positiv självbild

- stimulera till rörelseförmåga och rörelseglädje

- ge kännedom om den egna kroppen

- stimulera till hälsotänkande

- uppöva ett ansvarstagande för den egna fysiska träningen

(Jane Meckbach i Larsson & Redelius, 2004. Sid. 81)

Ämnet ska numera vara ett tydligt hälsoämne med sin bas i fysisk aktivitet. Enligt Björn Sandahl 

(2002) så har ämnet, i styrdokumenten, glidit ifrån idrottsrörelsen och de traditionella 

idrottsgrenarna mot ett brett hälsobegrepp. Fysiologidiskursen tycks dock fortfarande vara 

tongivande, då medicinska/fysiologiska argument är de dominerande kraven för utökad tid och 

mer aktivitet.

  De tidigare nämnda namnbytena på ämnet tyder på en ideologisk kamp om ämnets innehåll.



Den senaste kursplanen, Lpo-94 och Lpf-94, utgör inget undantag. Ett historiskt och kulturellt arv 

formar de föreställningar som elever och lärare i Idrott och hälsa är bärare av (NU03). 

Sociomaterien bidrar också till vad som blir möjligt att göra på lektionerna och de förväntningar 

eleverna utvecklar. Dessutom förekommer olika ”genuskontrakt”, vilket kan medföra att flickor 

och pojkar uppfattar ämnet på olika sätt, och därmed också har olika förväntningar på ämnets 

innehåll och form. Detta sammantaget gör att förändringar i styrdokumenten för ämnet Idrott och 

hälsa tenderar att dröja innan de märks i verksamheten.

  Suzanne Lundvall (i Larsson & Redelius, 2004) menar att ämnet har rört sig från 

gymnastikövningar med en stark medicinskt vetenskaplig förankring, till ett ämne där den fysiska 

prestationsförmågan tonats ned till förmån för sociala inlärningsmål. Ämnets kunskapsinriktning 

har således gått från kroppen som utgångspunkt, till kunskap om kroppen.

  När det kommer till undervisningssituationen och val av innehåll och det sätt som innehållet ska 

presenteras på kan det påverkas av vad lärarna, eleverna och det omgivande närsamhället har för 

inställning till vad som är viktigt. Tidigare traditioner spelar stor roll för vad och hur ämnet 

presenteras för eleverna. Även den så kallade sociomaterien, det vill säga läromedel, 

idrottshallen, fotbollsplanen, simhallen och olika redskap leder till en bestämd påverkan till vad 

som är möjligt att göra på lektionerna och de förväntningar eleverna utvecklar. 

   Björn Sandahl (i Larsson & Redelius, 2004) menar att styrdokumentens inflytande över 

undervisningen i allmänhet är begränsad, och att läro- och kursplaner inte haft någon direkt 

inverkan på de aktiviteter som genomförs under lektionerna. Han konstaterar vidare att många 

ungdomar undviker skolans idrottsundervisning och frågar sig om skolidrotten genom sin 

koppling till idrottsrörelsen har lyckats stöta bort just dem vars intressen den var tänkt att 

försvara. Han frågar sig vidare:

 Om ämnet idrott och hälsa ska kunna fullgöra sin uppgift och bevaka de på fritiden ej aktivas intressen kanske 

ämnet måste finna nya verksamhetsformer. Det traditionella ämnesinnehållet har uppenbarligen inte lyckats 

locka dessa grupper till fysisk aktivitet ännu så länge och det finns ingen anledning att tro att detta förhållande 

kommer att förändras. Men därmed måste man också ställa sig frågan: hur ser den undervisning ut som 

verkligen utgår från de icke föreningsanslutnas villkor? Hur ser den undervisning ut som verkligen stimulerar 

till ett intresse för fortsatt fysisk aktivitet? (a.a.sid.68).



De nuvarande kursplanerna lämnar stort utrymme för den enskilde läraren att, tillsammans med 

sina elever och utifrån lokala förutsättningar, välja ett innehåll (vad) och en form (hur) för att nå 

kursplanens mål. Lärarnas uppfattningar om vad som är viktigt i ämnet Idrott och hälsa och hur 

målen ska nås har stor betydelse för vilket innehåll som erbjuds eleverna och för hur det 

presenteras. I nästa avsnitt redogör jag för var aktuell svensk forskning kommit fram till i detta 

avseende.

  2.3 Lärarnas perspektiv på ämnet Idrott och hälsa.

Det är lärarna som konkret tolkar läroplanen och kursplanen. Därför kan det vara av vikt att 

belysa lärarnas tolkning av kursplaner och deras inställning till ämnet. Forskning har visat att 

lärare ofta fortsätter att undervisa enligt den kursplan som man en gång utbildats för, och att de 

egna preferenserna har stort inflytande på valet av innehåll. Bilden av att idrottslärare är positivt 

inställda till förändringar i styrdokumenten är mer ett undantag än det typiska. Ken Green 

(Suzanne Lundvall i Larsson & Redelius, sid.23) menar att värdet av hälsorelaterade aktiviteter 

har vävts in i den dominerande idrottsdiskursen, vilket innebär att lärarna legitimerar sitt ämne 

genom ett oreflekterat hälsobegrepp. Han menar vidare att media, och ett flertal andra diskurser, 

har stor påverkan på läraren, eleverna och ämnet, ofta större än officiella styrdokument. 

Traditionen konstituerar till stor del vad som gäller inom ämnet och lärarna låter den skapa de 

gränser som ger förutsättningar för lektionsinnehållet. Ekberg (2005) stöder ovanstående 

resonemang och kompletterar bilden med bland annat följande:

Att verka i en skola innebär också att man påverkas av den kontext som den specifika skolan och lärarna med 

olika inriktningar och traditioner står för. Idrott och hälsa har sin egen logik och inre drivkrafter baserat på de 

traditioner som förvaltas, utvecklas och förändras utifrån den samtid man lever i, både på samhällsnivå och på 

lokal nivå (Ekberg, sid. 4  www.idrottsforum.org  2005-06-06)  

 

Ekberg menar vidare att ämnet Idrott och hälsas kopplingar till både hälso- och föreningsidrott 

skapar en osäkerhet bland idrottslärarna om vad som egentligen är kärnan i undervisningen. En 

lärares föreställning om vad idrott och god undervisning är kan förstås i relation till den 

kroppsövningskultur som man bäst förstår och känner, och det är förmodligen i de idrotter de 

själva varit aktiv utövare av eller där de varit verksamma som ledare. En lärares Habitus (”ett 

system av i kroppen inpräglade vanor och dispositioner som verkar bestämmande på hur 

http://www.idrottsforum.org/


människor handlar, tänker, uppfattar och värderar i givna sociala sammanhang”, Bordieu 1984, 

sid. 169-175) fungerar sedan som ett seglivat och ofta omedvetet handlingsmönster (i Broady, 

1998) även i undervisningssamanhang. 

  När det gäller lärarnas utbildning och tjänstgöring så är allt fler lärare flerämneslärare. Det 

betyder att de undervisar i minst ett annat ämne förutom Idrott och hälsa. Vilka konsekvenser 

detta medför är svårt att säga. Björn Sandahl (2004) menar att dagens lärarkår verkar mer 

identifiera sig som lärare än som idrottslärare. Det skulle tala för ett annat förhållningssätt som 

ledare i skolan än i föreningslivet. 

Innehållet och formen på lektionerna i Idrott och hälsa kan delvis influeras av vad lärarna har för 

inställning till vad som är viktigt att lära sig på lektionerna. Enligt NU03 så är den viktigaste 

lärdomen, enligt idrottslärarna, är att ha roligt genom fysisk aktivitet. På andra plats kom att lära 

sig samarbeta och som trea kom att få en förbättrad fysik. Det minst viktiga var att lära sig 

konkurrera. Männen tyckte dock att detta var viktigare än kvinnorna. Tävlingsmomentet 

prioriteras lågt av lärarna. Att lära sig om hälsa ansågs näst viktigast på gymnasiet medan detta 

alternativ kom först på sjunde plats i grundskolan. Den viktigaste utgångspunkten för 

undervisningen, är att eleverna får ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen. Män tycker 

att detta är viktigare än kvinnorna. Lärarna tycker också att det är viktigt att eleverna får en god 

fysisk förmåga att kunna utöva olika idrottsgrenar. Lärare på gymnasiet skiljer sig inte i 

uppfattning från lärarna på grundskolan (NU03).

  Vad blir det då för innehåll med dessa utgångspunkter? Lärarna (i NU03) fick uppge de 

vanligaste aktiviteterna. Bollspel var den absolut vanligaste aktiviteten, följt av lekar och träning 

och motion. Den viktigaste aktiviteten ansågs vara samarbetsövningar, följt av lekar och därefter 

träning och motion. Det finns stora skillnader mellan vilka aktiviteter som sägs vara de vanligaste 

och vilka aktiviteter som anses vara de viktigaste (a.a.). Bollaktiviteter och lekar är mycket 

vanligt förekommande men de anses inte som speciellt viktiga. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att olika lärare kan namnge samma aktivitet med olika namn och ge olika aktiviteter samma 

namn. Olika aktiviteter verkar vara olika populära hos pojkar respektive flickor. I kursplanen för 

Idrott och hälsa (Lpo-94) lyfts motorik, dans, friluftsliv, simning och orientering fram som 

viktiga aktiviteter, då de omnämns explicit vid namn. Dessa aktiviteter verkar dock inte vara 

särskilt vanligt förekommande på lektionerna och de anses inte heller som särskilt viktiga, bland 

lärarna (NU03).



  En studie i Storbritannien (Lundvall, sid. 24) visade att lärarna hade svårt att särskilja ämnets 

innehåll och inriktning gentemot den traditionella idrotten. Eleverna förstod inte heller det 

meningsfulla med hälsorelaterad träning. De ansåg istället att ämnets värde låg i att det skulle 

vara kul, ge en paus, vara ett avbrott från andra ämnen. Förklaringen till missnöjet kan bero på 

förväntningarna på ämnet, förväntningar som innehåller traditionella spel och idrottsaktiviteter, 

samt att eleverna har problem att sätta undervisningen i relation till sig själva, både i skolan och 

efter skolans slut (a.a).

 Det ovan redovisade ger vid handen att lärarnas varierande uppfattning om ämnets syfte och mål, 

de egna preferenserna och den lokala skolkulturen avspeglar sig i den verksamhet som bedrivs. 

Styrdokumentens inverkan på lärarna är heller inte så stor, vilket resulterar i att det tar tid innan 

förändringar får genomslag. Den nära jämförelsen med föreningsidrotten, medias skildring av 

idrott, ämnets hälsoinriktning och de föreningsaktiva eleverna förväntningar skapar en osäkerhet 

bland lärarna om ämnets innehåll. Det innehåll och den form som erbjuds idag uppskattas av de 

flesta eleverna, men det passar inte alla elever, vilket framgår i nästa avsnitt. 

2.4 Elevers perspektiv på ämnet Idrott och hälsa.

Oftast redovisar aktuella studier inom ämnesområdet resultat från elever i grundskolan, och gärna 

de tidigare skolåren. Den följande studien gäller ämnet idrott och hälsa på gymnasiet. För att få 

ett relevant underlag och kunna relatera tidigare forskning till min egen studie, har jag valt att i 

följande avsnitt redovisa uppfattningar och upplevelser även från elever i skolår 9 på 

grundskolan.  Dessa elever får anses stå varandra ganska nära vad gäller social och biologisk 

utveckling samt i uppfattningar och upplevelser av Idrott och hälsa.

  De flesta elever tycker att ämnet Idrott och hälsa är intressant. Det gäller något fler pojkar än 

flickor. De som uppskattar ämnet gör det för att ämnet utgör ett avbrott från det vanliga 

skolarbetet, det är skönt att röra på sig, att trötta ut sig, det är fritt och för att de känner sig duktiga 

i ämnet. NU 03 (Skolverket, 2005) visar att majoriteten av eleverna var positivt inställda till ämnet 

Idrott och hälsa. De uppgav att ämnet är roligt och att de lär sig en mängd olika saker. Som 

exempel nämns: - att ämnet bidrar till styrka och rörlighet, - att lära sig samarbeta, - att känna att 

kroppen duger, - att få bättre självförtroende samt bli mer vältränad. 



  Det finns också negativa upplevelser av Idrott och hälsa, som till exempel störande ljud och dålig 

ordning, att inte få den hjälp man behöver, att inte vilja byta om tillsammans med andra, känner 

sig klumpig och upplevelse av obehag, idrotten främjar ojämlikhet (elitism, sexism och rasism), 

det är ett pojkämne när det gäller innehåll och betyg. De negativt inställda tycker inte att ämnet är 

särskilt viktigt och inte särskilt roligt och att de inte är så bra på de aktiviteter som ska göras 

(Lundvall, 2004 och Skolverket, 2005).

  Ingen elev kan undgå att påverkas av ämnet Idrott och hälsa. De flesta eleverna är intresserade 

av ämnet Idrott och hälsa. Intresset är signifikant större hos fler pojkar än flickor och intresset 

avtar med stigande ålder, från c:a 87 % i år 6 till c:a 75 % i år 9 och Gy II. Trots denna positiva 

inställning så uppger c:a 2 % (år 6), 11 % (år 9) och 7 % (Gy II) av eleverna att de sällan eller 

aldrig är med på lektionerna i idrott och hälsa. Det innebär cirka 2 elever i varje gymnasieklass. 

Det är nästan dubbelt så vanligt bland flickor som bland pojkar (NU03). Enligt NU03 har flickor 

högst deltagande när aerobics och dans erbjuds medan pojkarna föredrar bollaktiviteter. 

Aktiviteter som är populärast bland pojkar är också de vanligast förekommande. Aerobics och 

dans, som ger högst deltagande bland flickor, kommer först på sjunde plats för de vanligaste 

aktiviteterna (NU03). Lena Larssons studie (2003) visar att drygt 25 % av eleverna på gymnasiet 

deltar i färre än 70 % av lektionerna. Ungefär hälften av eleverna kommer till lektionerna men 

har inte bytt om till idrottskläder och deltar inte aktivt i lektionen. Genom att ändå närvara kan de 

kanske nå en del av målen som finns i kursplanen. Det är ingen större skillnad mellan könen. Den 

största skillnaden finns mellan de olika gymnasieprogrammen. Eleverna i de yrkesförberedande 

programmen deltar betydligt mindre än de som valt ett studieförberedande program. En del av 

dessa elever kanske egentligen skulle vilja vara med men på deras gymnasieprogram eller i deras 

klass är det inte rätt beteende. Inaktivitet är också något som ”ärvs” inom vissa program. Det 

betyder att det finns oskrivna regler för vad som anses rätt respektive fel beteende eller åsikt. 

Lena Larsson menar att själva konstruktionen av gymnasieskolans program bygger in en social 

stratifiering som både elever och lärare kan tänkas underbygga (a.a.). 

  I gymnasieskolan, enligt NU03, uppger 9 % av flickorna och 18 % av pojkarna att de deltar bara 

för att få betyg i ämnet. Alla elever skapar sig ett förhållningssätt till ämnet Idrott och hälsa. En 

del elever utvecklar ett positivt synsätt medan andra blir negativa. I det senare fallet kan det 

resultera i att vissa elever inte alls kommer till lektionerna, medan andra är närvarande men byter 



inte om till idrottskläder, utan sitter passiva vid sidan om. Vilka tänkbara skäl kan då finnas till 

att så relativt många elever väljer att avstå från lektionerna i Idrott och hälsa?

Nedanstående redovisning kanske kan bidra till en bild av varför en del elever inte vill delta i 

undervisningen. Motivationen spelar naturligtvis stor roll och en bidragande orsak till en 

bristande motivation kan vara negativa upplevelser av ämnet och dålig fysisk självkänsla. 

NU03 redovisar ett antal exempel på elevers negativa upplevelser av lektioner i Idrott och hälsa.

 

År 9 Gy II

• Jag vill inte byta om med de andra 12% 7%

• Jag känner mig klumpig 7% 6%

• Jag känner mig rädd 3% 5%

• Känner mig dålig 9% 9%

• Jag känner mig utanför 3% 5%

• Jag får inte vara med för mina föräldrar 1% 2%

• Minskad lust att röra på mig 3% 3%

• Mer negativ syn på min kropp 6% 3%

• Minskat självförtroende 6% 4%  

NU03 (sid. 33, 35)  

Att elever inte får delta för sina föräldrar är väldigt ovanligt, men det förekommer. I dessa fall är 

det religionen som anses lägga hinder i vägen. Att känna sig klumpig, rädd och dålig samt att ha 

en negativ syn på sin kropp och ett minskat självförtroende antyder att ämnet innehåller inslag av 

prestation och ett visst dominerande kroppsidéal. Bland flickorna (år 9 45 %, Gy II 46 %) är det 

vanligt att man upplever att kroppen är lite eller alldeles för tjock, medan det hos många pojkar 

( år 9 28 %, Gy II 35 %)  finns en känsla av att man är lite eller alldeles för mager. ”Detta är en 

återspegling av den kvinnliga kroppsliga normen att vara smal och den manliga att vara atletisk” 

(NU03, sid.36). Noteras kan att andelen överviktiga är högre bland både flickor och pojkar i 

andra året på gymnasiet jämfört med skolår 9. Det verkar dock inte spela så stor roll om man är 

överviktig eller inte för hur man känner sig på lektionerna (NU03).

  Trots dessa negativa röster så menar många att det inte är idrottsaktiviteterna i sig som är 

problemet, utan bekymret är sättet de blir presenterade och organiserade på. Det är det som avgör 

om en prestationsinriktad eller hälsoinriktad verksamhet kommer till stånd.



Lake (i Larsson & Redelius, 2004. sid. 27) menar att ungdomar som attraheras av ämnet upplever 

utmaningar, tävlingar, lagsporter och idrott som något positivt. På samma sätt uppger de som 

stöts bort av ämnet att de ogillar idrott, lagarbete och tävling, då detta ger dem en känsla av 

inkompetens, frustration, tvingande deltagande och negativ feedback från lärare. De känner sig 

obekväma, är ointresserade och har inte hittat någon fungerande form för sin träning. För vissa 

ger tävlingsmiljön en social bekräftelse och möjlighet till avslappning, medan det för andra ger 

känslor av ängslan och utestängdhet. Lake konstaterar vidare 

att det sätt varpå idrott som social konstruktion kommuniceras i samhället tenderar att medföra att människor 

ser fysisk aktivitet som ett intresse som utövas av kompetenta sportiga typer, mer än som en aktivitet som 

fyller ett basalt mänskligt beteende och/eller behov. (Lundvall, ,2004. sid. 28)

 

Vilka är det då som är missnöjda med ämnet Idrott och hälsa? Flickor lyfter oftare fram att de 

känner sig dåliga. Flickor ser sig själva i relation till pojkarna, deras fysiska aktiviteter och 

intressen. Det man tycker mer om sammanfaller ofta med upplevd förmåga eller oförmåga 

(Lundvall, 2004). De skäl som de anger för låg fysisk aktivitet är bland annat tidsbrist, dåligt 

självförtroende och andra praktiska problem. När de avstod från fysisk aktivitet så var skälet att 

de inte ville utsätta sig för en bedömning av kroppen. ”Ämnet kan ju anses som väldigt 

genomskinligt, där den kroppsliga förmågan är öppen för bedömning” (a.a. sid.30). Tilltron till 

den egna förmågan hänger ihop med hur man värderar saker och ting. Det man kan prestera bra i 

är ofta också roligt (Redelius, 2004). Lena Larsson(2003) menar att för de negativa eleverna så 

innebär deltagande i idrottsundervisningen så många och stora hinder att de inte kan handskas 

med dem. Det är få som har medicinska skäl för att inte delta. De flesta anger skäl av psykologisk 

eller social natur, och det visar sig också att det inte bara är idrottsämnet som de missköter. Lena 

Larsson anger bland annat följande skäl för att elever inte deltar i undervisningen i Idrott och 

hälsa:

  

• Flera elever på gymnasiet är skoltrötta och missköter fler ämnen. 

• Idrottsämnet upplevs som jobbigt för att det kräver t.ex. idrottskläderna måste packas och tas med hemifrån, 

förflyttning till idrottshallen, byta om till lektion och dusch efter lektion. 

• Det är ofta stressigt före och efter lektion. 

• Idrotten upplevs som tråkig, meningslös och de förstår inte varför idrott är ett skolämne.

•  Det är pinsamt att man inte kan och de vill inte kunna, man har ingen nytta av det. 



• Andra tycker inte de är tillräckligt duktiga och har en negativ kroppsuppfattning. De är rädda för att göra 

bort sig eller känner sig utlämnade.

• Allmänt sägs att de elever som är negativa till idrottsämnet är mer missnöjda med sitt hälsotillstånd och sin 

kropp och trivs mindre med sina studier. 

• Flickorna är betydligt mer missnöjda med sin prestationsförmåga i idrott, sitt hälsotillstånd och sin kropp. 

Framför allt så tycker flickorna att de väger för mycket (a.a.) 

Lena Larssons (2003) studie har en sociokulturell infallsvinkel och hon tycker sig kunna se två 

huvudgrupper av elever, med olika social bakgrund och social position i samhället. Den ena 

gruppen har föräldrar som kommer från arbetarklassen och de är elever på ett yrkesförberedande 

gymnasieprogram. Den andra gruppen har föräldrar som inte kommer från arbetarklassen och de 

är elever på ett studieförberedande program. Hon har använt Bourdieus nyckelbegrepp kapital,  

habitus, smak och sociala fält som verktyg vid analysen av resultaten. Habitus resulterar i olika 

handlingsstrategier bland annat i de levnadsvanor som en människa utvecklar och har sannolikt 

stor betydelse för varför elever deltar alternativt inte deltar i idrottsundervisningen. Att vara 

intresserad av vissa aktiviteter och ta avstånd för andra ger individen ett visst värde (a.a.). Man 

kan således ha hög prestige i ett sammanhang men inte i ett annat. Även L.M. Engström(1999) tar 

sin utgångspunkt i Bourdieu när han skriver följande: 

Habitus är således ett slags förkroppsligat kapital som får olika värde i olika kontext.(a.a. sid.46).

Därmed kan den uttalade smaken för olika kroppsövningsformer  uppfattas som en strävan efter, eller 

befästande av, ett visst värde i egna och andra människors ögon och på grund därav bli en viktig komponent i 

formandet och upprätthållandet av social status (a.a.sid.51).

 

Individens val att vara fysiskt aktiv eller inte liksom deras smak för olika idrottsaktiviteter kan 

enligt Engström ses som en markör för social position. Detta perspektiv är en intressant företeelse 

i skolan, och som uppträder inom de olika nationella programmen, såväl de yrkesförberedande 

som de studieförberedande. Jag kommer dock inte att analysera och bearbeta detta i denna studie.

  Karin Redelius (2004) redovisar en studie där hon frågat elever i skolår 9 om deras inställning till 

ämnet Idrott och hälsa. Sammanfattningsvis konstaterar hon att elever med en negativ inställning 

till ämnet i högre grad än andra elever: 

• Anser att flickor och pojkar inte alltid ska ha idrott tillsammans



• Tror att både deras mamma och pappa tycker att ämnet är mindre viktigt än skolans övriga ämnen

• Har lägre betyg i ämnet

• Har en låg tilltro till sin egen förmåga och vad de tror sig om att kunna klara av

• Inte är medlemmar i någon idrottsförening eller i aktiviteter som leds av en ledare

• Inte uppfattar sig som en person som blir svettig och andfådd flera gånger i vecka (a.a. sid. 170)

Redelius frågar sig vidare på vems villkor undervisningen i ämnet Idrott och häls sker? Vidare 

omnämner hon den senaste nationella utvärderingen (NU03) som konstaterar att ämnet 

genomgående verkade möta pojkars intressen och behov i större utsträckning än flickors. Det 

verkar som om de elever kommer i kläm som inte har så stor erfarenhet av idrottsrörelsens 

föreningsbundna verksamhet. Många elever upplever att mycket i ämnet går ut på att prestera. 

Redelius (2004) skriver vidare att

 

Majoriteten gillar visserligen Idrott och hälsa – och en del av ämnets legitimitet erhålls säkerligen i dess 

popularitet. För att kunna nå de elever som är mest betjänta av undervisningen i Idrott och hälsa måste denna 

popularitet kanske sättas på spel, eftersom det då sannolikt krävs att man hittar andra former för 

undervisningen och också ett annat innehåll, vilket kanske inte direkt svarar mot de idrottsaktiva barnens 

förväntningar  (a.a. sid. 172)

Med detta som grund menar Redelius att berörda parter måste arbeta med frågor som: ”Vilket 

ämnesinnehåll stimulerar till fortsatt fysisk aktivitet, och hur ser den undervisning ut som ger alla 

elever en positiv självbild” (a.a.sid. 172). För att bli trovärdiga måste vi idrottslärare tydliggöra 

att ämnet ger en mängd olika kompetenser. Dessa kompetenser bygger på fysiska aktiviteter i 

allmänhet, där idrotterna är en del av ämnet. De måste tas för vad de är, nämligen i första hand 

medel för att nå de mål som finns uttalade i kursplanen (a.a.). Närheten till idrotten i samhället 

och all den forskning som bedrivs inom detta område har gjort att många av de arbetsformer och 

mycket av det innehåll som utarbetats för föreningsidrottandet har kopierats över till skolans 

undervisning (Ekberg & Erberth, 2000). Vågar man ens tänka tanken på ett skolämne som heter 

Idrott och hälsa, där de traditionella föreningsidrotterna helt lyser med sin frånvaro? 

  Mycket av det jag beskrivit ovan styrks av en senare studie, ”Ingen gympa för mig. Vilka skäl 

finns till att elever inte deltar i ämnet idrott och hälsa” gjord i Stockholms stad av ett antal 

skolläkare och skolöverläkaren Görel Bråkenhielm (red, 2005/2006). De har studerat presumtiva 

IG – elever i Idrott och hälsa i grundskolans år 8 (N=257) och år 1 i gymnasiet (N= 306). Dessa 

elever uppvisar samma riskbeteenden som jag redovisar för skolkare i kap. 2.7.  Författarna 



ställer sig också frågan om det kan anses meningsfullt att erbjuda elever i IVIK - klasserna fysisk 

aktivitet i grupp, då dessa står för en så stor del av frånvaron på lektionerna.

De konstaterar också att det finns ett tydligt samband mellan prestationsinriktade betyg och 

frekvensen IG, liksom det även gör mellan duschtvång och IG. De ställer frågan på sin spets och 

frågar sig ”Om betygen gör att elever väljer bort ämnet – har de då inte spelat ut sin roll”? De 

sammanfattar sin studie med följande påståenden:

• Deltagande i idrott och hälsa beror på individuella faktorer

• Hur dessa hanteras av skolan och av idrottslärarna blir avgörande för om eleven deltar eller ej

• Betygsättningen, duschtvånget, idrottslokalernas utseende och läge samt det organisatoriska utrymmet för 

flexibla lösningar är alla faktorer som i hög grad påverkar (Bråkenhielm, 2006).

Avslutningsvis menar de ”att inte delta i idrott och hälsa är en riskfaktor och ofta ett första steg i 

en skolkutveckling” (Bråkenhielm, 2006).

  Sammanfattningsvis så tycker de flesta elever om undervisningen i idrott och hälsa i skolan.

Cirka två elever i varje gymnasieklass väljer dock att inte delta på lektionerna. Elever i de 

yrkesförberedande programmen deltar i mindre omfattning än elever i de studieförberedande 

programmen. Värst är det dock på IV-programmet. Den rådande kulturen på programmet och 

dålig motivation är några av orsakerna till att de inte deltar. Skälen för att inte delta är till 

exempel att de ogillar idrott, lagarbete och tävling och att de upplever en känsla av inkompetens, 

frustration, tvingande deltagande och negativ feedback från lärare. Den kroppsliga förmågan är 

också öppen för bedömning. Flickor framhåller oftare detta argument liksom att innehållet oftare 

tillgodoser pojkarnas intressen. Innehåll och form är alltför likt föreningsidrottens verksamhet.    

  Ämnet Idrott och hälsa ska ge eleverna en positiv självbild och inspirera till fortsatt fysisk 

aktivitet som ung och som vuxen. En del av den positiva självbilden utgörs av fysisk självkänsla, 

som kan vara en viktig faktor för valet att delta eller inte delta i Idrott och hälsa. I nästa avsnitt 

lyfter jag fram betydelsen av fysisk självkänsla i samband med fysisk aktivitet. 

2.5 Fysisk självkänsla och skolämnet Idrott och hälsa.



Motivation utgörs av inre och yttre faktorer som ger energi åt våra beteenden och påverkar vår 

självkänsla. Motivation utgör en fundamental drivkraft i såväl inlärningssituationer som när man 

ska försöka påverka ett beteende. Upplevelser av att behärska en uppgift kommer att öka 

personens drivkraft att ägna sig åt denna uppgift. I den inre motivationen är det den inre 

tillfredsställelsen ” för att man gillar det” som utgör drivkraften (Raustorp, 2006, sid.15). Det är 

denna motivationsfaktor som är eftersträvansvärd i ämnet Idrott och hälsa, med tanke på att 

eleverna ska ”utveckla ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstå värdet av 

detta samt se dess samband med häls och livsstil” (Lpf- 94, och liknande skrivning i Lpo-94) . 

Enligt kursplanen för ämnet Idrott och hälsa ska undervisningen bidra till att eleverna får en stark 

tro på sig själva och sin egen förmåga, samt inspirera till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. 

Resultat från senare publicerade studier visar dock att ämnet inte alltid ger eleverna en positiv 

självbild och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, kursplanemålen till trots 

(Redelius, 2004. sid.150). Tilltron till den egna förmågan, vad man tror sig klara av, hänger ihop 

med hur man värderar ämnet. Det man kan prestera bra i upplevs ofta också som roligt. Intressant 

är att bland de elever med en mer negativ inställning till ämnet anger en stor majoritet att de 

tränar på egen hand på sin fritid. Närmare 80%, av såväl de negativt inställda flickorna som 

pojkarna, (gäller elever i år 8-9) anger att de på sin fritid sysslar med idrott, sport, friluftsliv eller 

dans där det inte finns en ledare (a.a. sid. 169). Detta tyder på att dessa elever inte är negativt 

inställda till fysisk aktivitet som sådan, utan kanske är det ämnet Idrott och hälsas innehåll, form 

eller den samlade kontexten som är avgörande för elevers attityd till ämnet? Attityder utvecklas 

genom direkta upplevelser och kommunikation mellan människor. Luke & Sinclair, 1991 (i 

Ekberg & Erberth, 2000) visar på vikten av att åstadkomma program som fångar elevernas 

intresse för fysisk aktivitet:

 ”Om vi tror på att positiva attityder till idrottsundervisningen är viktiga mål och om vi tror på att 

idrottsläraren har direkt inflytande på attityder, måste vi noga överväga vad som skapar sådana och i vår 

undervisning bädda för att åstadkomma förutsättningar för att skapa dem.” 

(Ekberg & Erberth, 2000, sid. 68)

För att skapa positiva attityder till fysisk aktivitet och rörelse och även till ämnet idrott och hälsa 

handlar det, enligt Vanden Auweel m.fl.(1999, i Ekberg & Erberth, 2000, ) om att eleven ska:

• Känna förbättring av hälsan



• Ha en meningsfull fritid

• Bli trött och andfådd

• Känna ett mentalt välbefinnande

• Känna glädje

• Få en förbättring av den fysiska kapaciteten

• Utveckla en god kroppsuppfattning                      ( i Ekberg & Erberth, 2000, sid. 69)

Att känna glädje och välbefinnande är viktigt för motivationen liksom att känna sig kompetent. 

Det senare påverkar vår säkerhet och kontroll över händelser och skeenden. En annan väsentlig 

faktor är känslan av ”autonomi”, det vill säga att eleven gör ett eget val. Att de går till lektionen 

av glädje och det intresse som lektionen skapar, snarare än för att de måste eller för att de är 

pressade att gå, för att läraren säger så eller för att få betyg. Det gäller att få eleverna att sträva 

mot en sann inre motivation (se Apitsch rekommendationer i Ekberg & Erberth, 2000. sid. 70). 

Att känna glädje och välbefinnande är viktigt för motivationen. Rörelseglädje handlar dock inte 

om en ytlig företeelse som att enbart ”ha roligt”. Att uppleva rörelseglädje bygger även på andra 

och djupare faktorer. Här gäller det att matcha aktivitetens svårighetsgrad mot den personliga 

färdigheten och förmågan. Vid perfekt matchning så upplever eleven optimal glädje och positiv 

upplevelse. Genom att lyckas och att vara kompetent får man en positiv attityd, medan bristen på 

framgång och kompetens ger negativa attityder (Ekberg & Erberth, 2000). För att ge alla elever 

möjlighet att utvecklas, både de som har goda fysiska förutsättningar och de som inte har lika 

goda förutsättningar måste läraren tolka undervisningssituationen. Det finns inte ett sätt, en 

metod, som fungerar, utan man måste som idrottslärare ha en uppsättning av redskap med sig i 

sin lärargärning. Men för att veta vilket eller vilka redskap idrottsläraren ska välja menar Ekberg 

& Erberth (2000) att han/hon först måste ha tagit ställning och ha gjort klart för sig varför 

han/hon vill göra det han/hon gör, det vill säga vad målet är med verksamheten. Detta förutsätter 

även att eleverna görs delaktiga i arbetet med planering och genomförande av undervisningen. 

  De personliga motiven för att ägna sig åt olika former av kroppsövning urskiljer två 

huvudgrupper av förnuftsmässiga, rationella, förklaringar om avsikten och meningen med 

verksamheten. Det är verksamhetens investeringsvärden respektive egenvärden. Med 

investeringsvärdet menas att den fysiska aktiviteten ges betydelse att vara ett medel att nå något 

som egentligen ligger utanför eller efter själva verksamheten (jämför med yttre motivation). 

Ändamålet framhålls som det viktiga, inte aktiviteten i sig. Det kan röra sig om att få god hälsa 

och fysisk status, en attraktivare kropp, eller att nå framgång på idrottsarenan. När det gäller en 



verksamhets egenvärde så framhålls värden som upplevs i det ögonblick man ägnar sig åt idrotts- 

motions- eller friluftslivsaktiviteten (jämför med inre motivation). Att ha roligt, uppleva 

spänning, eller att få en stunds avkoppling är tillräcklig anledning för kroppsrörelse. Andra 

exempel är upplevelse av fart, rytm eller att känna kroppen i rörelse. Det är nuet som gäller – inte 

framtiden. Det sociala innehållet utgör också en väsentlig beståndsdel i idrotts- motions- och 

friluftsverksamhet. Val av aktivitet, eller avståndstagandet till vissa aktiviteter, liksom de skäl 

man uppger för sitt deltagande, ger tydliga signaler till omgivningen om ens livsstil och smak 

(Engström, 1999). Engström utvecklar sina tankar om att utveckla en livsstil och stödjer sitt 

resonemang på Pierre Bourdieus teoretiska referensram och begreppsapparat. Speciell betydelse 

har Habitusbegreppet, som bygger på den samlade sociala erfarenhet som individen inkorporerar 

i samspelet med sin omgivning. Individens handlingar utformas i mötet mellan habitus och det 

utbud som för tillfället finns. Individens vilja att genomföra olika saker är betingad av det de bär 

med sig och den sociala värld de möter, om man har eller får ett värde i andra människors ögon. 

Man kan således ha hög prestige i ett sammanhang men inte i ett annat. Människors livsstilar kan 

därför vara olika värda i olika sammanhang. Genom valet att ägna sig åt en viss aktivitet ger man 

uttryck för, signalerar man, tillhörighet respektive avståndstagande. Att t.ex. ägna sig åt 

motionsidrott för att vinna hälsa och få en vältrimmad kropp är endast eftersträvansvärt i ett 

sammanhang där sådan verksamhet ger individen ett socialt värde.(a.a.) Engström uttrycker sig 

vidare så här:

Det är i mötet mellan det individen bär med sig – individens habitus, individens aktuella levnadsvillkor och 

andra kontextuella faktorer, samt rådande kroppsövningskultur – som förhållningssättet till kropp och 

kroppsövning och beteende formas och kommer till uttryck.

(Engström,1999. sid. 52)

Har då ovanstående beskrivna sammanhang någon betydelse för elevers deltagande alternativt att 

inte delta i skolans undervisning inom ämnet Idrott och hälsa? Det kan det säkert ha men jag 

avser inte att analysera detta explicit i denna studie. 

  Regelbundna motionsvanor som vuxen är ju ett av målen i de nuvarande kursplanerna (Lpo 94 

och Lpf  94) för ämnet Idrott och hälsa. Hur uppnår man då att elever får en positiv syn på 

kroppsövning och sin egen förmåga redan under skoltiden, för att på sikt främja en livslång och 

aktiv livsstil. Thomas Rowland (i Raustorp, 2004, sid. 67) menar att den övre tonårstiden utgör 



en riskfaktor för fysisk inaktivitet och ohälsa. Under dessa sena tonår sker en markant minskning 

av den fysiska aktiviteten, speciellt hos flickor. Den biologiska drivkraften till att vara fysiskt 

aktiv minskar under dessa år samtidigt som omgivningens påverkan ökar. Grupptryck, 

självkänsla och utseende är mycket viktiga faktorer i detta sammanhang (a.a.). Anders Raustorp 

menar att det är viktigt att vårda och stödja våra elevers självkänsla. Självkänslan består bland 

annat av social-, kognitiv- och fysisk självkänsla. Alla tre är viktiga, och i skolämnet Idrott och 

hälsa har den fysiska självkänslan en stor betydelse för den inre motivationen. Det är värt att 

notera att flickor vid fysisk självvärdering, som regel skattar sig lägre än pojkar. Den fysiska 

självkänslan är i sin tur uppbyggd av fyra undergrupper; kroppsattraktivitet, fysisk styrka, fysisk 

uthållighet samt idrottslig (motorisk) kompetens (Raustorp, 2006). Kunskap om den fysiska 

självkänslan påverkar hur vi lärare motiverar och ger feedback till eleven. Elevens känslor är 

viktiga för läraren. De är viktiga när vi planerar innehåll och svårighetsgraden på lektionen och 

den påverkar också val av lärarstil. Till exempel är det viktigt att läraren ger positiv förstärkning 

till elever som deltar aktivt i olika aktiviteter, oavsett intensitet. Att lära grundläggande motoriska 

färdigheter är viktigt för hur ett barn bedömer sin idrottsliga förmåga. En självvald 

arbetsbelastning tillåter eleven att känna att de lyckas, vilket i sin tur leder till att eleven fortsätter 

att delta. Problem kan uppstå när elever med låg skicklighet eller låg fysisk självkänsla tvingas att 

delta i jämförelser med övriga eller tävla (a.a.).  Raustorp ger ytterligare förslag på lämpligt 

lektionsinnehåll och lärarstil för att stärka den fysiska självkänslan hos barn och ungdomar:

• Det är viktigt att främja, stödja och uppmuntra deltagande i fysisk aktivitet (processinriktning), snarare än 

enbart att eleven skulle bli maximalt vältränad (produktinriktning)

• Låt eleverna tävla utan att tappa målet – en livslång relation till fysisk aktivitet.

• Skapa aktiviteter som tillåter eleverna att arbeta på en självvald intensitetsnivå

• Välj aktiviteter som innehåller en måttlig och realistisk grad av utmaning

• Prioritera fysiska aktiviteter som går att utöva över generationsgränserna

• Lär barn och ungdomar fysiska aktiviteter, och ge uppmuntran och feed-back.

• Intervallformad aktivitet är i regel användbar för yngre elever 

• Diskutera tillsammans regelbundet värdet av olika former av fysisk aktivitet

• Lär eleverna att sätta upp realistiska men ändå positivt utmanande mål för sin fysiska aktivitet

• Träna eleverna i att bedöma och värdera sig själva och sin insats

• Främja aktiviteter valda av ett personligt intresse

• Främja fysisk aktivitet utanför skolan



• Hjälp ungdomarna att förstå medias orealistiska ideal.

(Raustorp, 2006, sid 27-31)

  Det jag redogjort för ovan visar att den samlade kontexten för undervisningen i Idrott och hälsa 

är alltså avgörande för elevers attityd till ämnet. Att påverka elevens självbild i rätt riktning finns 

med som ett strävansmål i ämnets kursplan. Vill vi förändra en individs beteende till att bli mer 

fysisk aktiv spelar den fysiska självkänslan en stor roll (Raustorp, 2004, 2006). Lärarens 

didaktiska överväganden och slutliga val av innehåll och form bör leda till att den passar även 

elever med låg fysisk självkänsla. Då är grundläggande motoriska färdigheter viktiga, en 

självvald belastning och att eleven inte tvingas delta i jämförelse med övriga eller tävla. Kanske 

måste lärarna i idrott och hälsa våga utmana ämnets popularitet till förmån för de elever som är 

mest betjänta av undervisning i idrott och hälsa, nämligen de fysiskt inaktiva eleverna, ofta med 

dålig fysisk självkänsla (Redelius, 2004).

  För att skolan, i sin undervisning i Idrott och hälsa, ska lyckas utveckla elevers fysiska, psykiska 

och sociala förmåga samt utveckla en positiv självbild (Lpo 94), krävs att eleverna är närvarande 

på lektionerna. Närvaro och aktivt deltagande är också en förutsättning för att lärarna ska kunna 

sätta rättvisande betyg. Ämnet Idrott och hälsa väcker blandade känslor hos elever och frånvaron 

på lektionerna är ibland ganska stor. Grundskolan är ju obligatorisk, med gällande närvaroplikt 

för alla elever, men hur är det i gymnasieskolan? Med tanke på att ”aktiv närvaro” ofta är 

betygsgrundande i ämnet Idrott och hälsa, enligt uttalanden från lärare och elever, är det av 

intresse att känna till gällande regler för närvaro och frånvaro i gymnasieskolan.  

2.6 Närvaro/Frånvaro – regler i gymnasieskolan.

Skolledare betraktar frånvaron som ett problem i större utsträckning i gymnasieskolan än i 

grundskolan. Detsamma gäller lärarnas uppfattning, där fler gymnasielärare än grundskolelärare 

upplever frånvaron som ett problem i hög eller mycket hög grad (NU03).

Vilka regler gäller då beträffande närvaro för elever i gymnasieskolan? Att utbildningen i 

gymnasieskolan är frivillig innebär inte att det är frivilligt att delta i undervisningen. Det saknas 

dock uttryckliga bestämmelser om skyldighet att delta i undervisningen. Skolverket skriver i en 

informationstext ”Information kring elevers frånvaro i gymnasieskolan”



Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Elever som väl har börjat i gymnasieskolan måste dock delta i 

undervisningen. Det kravet finns för att eleverna ska kunna nå målen med utbildningen. Det är också en 

förutsättning för att läraren ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av elevernas kunskaper. 

(www.skolverket.se, 2005. sid.9)

Undervisningstid definieras i gymnasieförordningen som ”tid för arbete som planerats av lärare 

och elever tillsammans och som eleverna genomför under lärares ledning” (a.a.). Vilken under-

visningstid eleven ska ha under en viss period framgår av elevens schema. Eftersom 

undervisningen ska ledas av lärare räcker det därför inte att eleven endast vistas i skolans lokaler. 

Lärarledd undervisning rymmer såväl traditionell undervisning i klassrum som undervisning där 

eleverna självständigt genomför arbetsuppgifter vilka kräver besök på bibliotek, institutioner, 

arbetsplatser m.m. Det avgörande är lärarens bedömning av om eleven deltagit i undervisningen 

under hans eller hennes ledning, d.v.s. varit aktivt studerande. Att studera aktivt är enligt 

Skolverkets mening detsamma som att delta i undervisningen. En naturlig del av skolornas ansvar 

är att informera vårdnadshavarna om elevernas skolsituation och därmed också om elevernas 

frånvaro. Uppgifter om elevers frånvaro är som regel offentliga. Om en elev är frånvarande från 

undervisningen och inte har en giltig anledning, räknas det som skolk. Som giltig frånvaro räknas 

till exempel beviljad ledighet eller sjukdom. Skolan kan kräva att elever, som ofta anger att de är 

frånvarande på grund av sjukdom, visar läkarintyg. Elever kan dock inte tvingas till detta. Om 

inte läkarintyg lämnas kan det få betydelse för bedömningen av om frånvaron är olovlig eller 

inte. 

  Olika åtgärder måste prövas för att få eleverna att studera aktivt (www.skolverket.se, 2005). 

Skolan är skyldig att dokumentera sitt arbete med att utreda problem och vidta åtgärder, t.ex. 

skolans åtgärder för att komma till rätta med skolk. Lärare i Idrott och hälsa menar att de lägger 

ner mycket tid till att prata enskilt med elever som inte vill delta i undervisningen. De har en hög 

ambitionsnivå för att få med alla på lektionerna. Detta resulterar i att de lirkar, motiverar och 

uppmuntrar eleverna och inte sällan så skapar de även individuella och/eller alternativa uppgifter 

(Meckbach, 2004). 

  Om inte skolan lyckas i sina ambitioner att få eleven att aktivt delta i lektionerna kan, som 

yttersta åtgärd, en elev befrias från undervisning i en eller flera kurser, s.k. reducerat program, 

om eleven önskar detta och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på annat sätt 

http://www.skolverket.se/


(5 kap.23§ gymnasieförordningen). Reduceringen får högst motsvara 10% av det antal 

gymnasiepoäng som krävs för fullständigt nationellt program (www.skolverket.se, 2005).

Det följer av dessa regler att det finns lovlig och olovlig frånvaro i gymnasieskolan. Olovlig 

frånvaro beteckna som ”skolk” och är ett stort och växande problem i skolvärlden, såväl 

nationellt som internationellt. Om detta handlar nästa avsnitt.

2.7 Skolk – en forskningsöversikt.

Olovlig skolfrånvaro eller skolk är ett internationellt problem. Överallt i världen verkar 

myndigheter, kommunledningar, skolledare och lärare brottas med att dels undersöka 

omfattningen av den olovliga skolfrånvaron på lektionerna, dels att föreslå vilka åtgärder som kan 

och bör vidtas för att minska densamma. Många av de artiklar jag studerat handlar om skolkets 

konsekvenser på individ-, organisations- och samhällsnivå, till exempel hur man skall komma 

tillrätta med skolket, hur man kan öka närvaron, vad det kostar samhället, vad det leder till i 

förlängningen, vilka elever som slutar skolan i förtid, statistik över antalet skolkande elever etc. I 

Sverige uppfattas skolket som ett samhällsproblem, och i Stockholm genomfördes 2004 en stor 

undersökning som omfattade 10000 elever för att öka kunskapen om vilka elever som skolkar och 

vad som kännetecknar dessa elever. Resultatet framlades i en rapport (Sundell Knut, Bassam El-

Khouri & Månsson Josefin, 2005).  Denna rapport visar att 3-4 procent av eleverna har skolkat 

mer än 20 hela dagar under läsåret. I Sverige finns det olika synsätt på skolket,

Det ena är att skolk är en berättigad protest mot en skola som inte förmår att ge eleverna arbetsglädje. Ett annat är 

att skolk är en sund reaktion på en skola som inte tillgodoser elevernas behov. Det tredje synsättet är att skolk är 

ett tecken på ett asocialt liv som kännetecknas av andra normbrott som exempelvis missbruk, kriminalitet och 

generellt bristande skolanpassning (a.a. sid. 7).

Skolkande elever kommer oftare från hem med endast en förälder, och de är som grupp betraktat 

mer kriminella än övriga elever. De var också oftare själva offer för brottslighet. 

Skolkarna var i högre utsträckning storkonsumenter av tobak, alkohol, lösningsmedel, narkotika 

samt sömn-/lugnande medel utan läkarrecept. De trivdes sämre i skolan, hade mindre kontroll över 

sin situation i skolan, hade mindre uthållighet, var ofta arga och irriterade, fuskade oftare och 

http://www.skolverket.se/


mobbade andra. De umgicks mindre ofta med föräldrarna och de anförtrodde sig inte till dessa vid 

problem. Samtliga ovan uppräknade riskbeteenden ökade i förekomst ju mer ungdomarna hade 

skolkat. Det omvända förhållandet rådde också, det vill säga att ju fler riskfaktorer som fanns, 

desto större var sannolikheten att eleverna hade skolkat. Resultatet var nästan identiskt för pojkar 

och flickor och för grundskole- och gymnasieelever (a.a.) Liknande resultat visas i andra studier 

(Bosworth 1994, Michaud m. fl. 1998, Garrison, 2006, Sheppard, 2005).

  Skolverket konstaterar i en rapport, ”Utan fullständiga betyg” (Skolverket 2001) att vissa orsaker 

till varför en del elever inte når skolans mål, framträder tydligare än andra. Orsakerna kan hänföras 

till olika nivåer, som individ-, process- och systemnivå. Individnivån, som är svår att påverka för 

den enskilda skolan, omfattar bland annat föräldrarnas utbildningsbakgrund och etniska bakgrund. 

Elevernas sociala situation är tungt vägande i detta sammanhang. Här nämns även läs- och 

skrivsvårigheter. På systemnivå nämns de nationella styrdokumentens krav. Dessa anses dock inte 

ha någon större inverkan och behovet av förändringar har inte lyfts fram i någon högre 

utsträckning. Processnivån har större betydelse och omfattar faktorer som Relationer, Stöd och 

kompetensutveckling, Arbetssätt, Ambitionsnivå och resultatförväntan, Modersmålsundervisning 

och studiehandledning på modersmålet, Elever med funktionshinder samt Elever på gymnasiets 

individuella program (a.a.).

  Ofta söker forskarna orsaken till skolket hos eleven själv, i ett asocialt liv, eller i familjens 

socioekonomiska situation (Sundell m.fl. 2005. Domagala, 2006). Det finns dock ett antal forskare 

som menar att orsakerna också kan finnas i den pedagogiska situationen i skolan, och därmed vara 

en berättigad protest och en sund reaktion (Kaplan 1995, Dwyrfor 2006,Gump 2004). Dessa 

forskare nämner bland annat orsaker som relationen elev - lärare, och styrdokumentens relevans 

för dessa elever. De menar vidare att alltför stort fokus på yttre omständigheter riskerar att dölja 

behovet av pedagogisk av förändringar. De menar också att man måste lyssna mer på dessa elevers 

behov. Andra forskare (Teasly 2004 och Reid 2003) belyser ytterligare andra faktorer som är 

viktiga i det förebyggande arbetet för att komma tillrätta med skolket. De anser att alla berörda 

parter måste samarbeta och ha en långsiktig och samlad strategi för att förhindra en fortsatt ökning 

av skolket. Denna strategi stöds av en svensk rapport (nr.309, Skolverket 2008) som menar att 

skolan måste erkänna skolket som ett problem och att det måste till en effektivare närvarokontroll, 

bättre rapportsystem, och snabbare ingripanden som åtgärder mot skolk. Skolan bör fånga upp 



elever i början av ”skolktrappan”, då de är frånvarande enstaka timmar eller dagar. Vidare menar 

de att kontakten mellan hem och skola ska ske genom diskussion mellan elev, föräldrar och skola. 

  Nyss nämnda studie (Skolverket ,2008) menar att skolket kan kopplas till tonåringars besvärliga 

utvecklingsfas, men även till  skolans organisation på högstadiet med klassrumsbyten, fler lärare 

och en ökad anonymitet. Själva undervisningen kunde också vara en orsak till att de skolkade, dels 

för att de upplevde den som ointressant och tråkig, jobbig eller slapp, dels för att det var svårt att 

hänga med i undervisningen. Oftast handlar det om elever som har specifika behov och behov av 

särskilt stöd. Vissa elever har svårt att anpassa sig efter de normer som skolan har satt upp och att 

skolan i sin tur har svårt att anpassa verksamheten så den passar dessa elever. Skolans utformning 

och innehåll uppgavs också som skäl till skolket (a.a.). Karlberg och Sundell (2004) sammanfattar 

ovanstående beskrivningar på ett bra sätt då de delar in förklaringen till varför elever skolkar i fyra 

olika grupper: familje-, skol-, kamrat- och individrelaterade faktorer. Det finns anledning att tro att 

de nämnda faktorerna även kan orsaka problem på gymnasiet för elever som är oroliga och 

ängsliga till sin natur. 

  Bland elever som skolkat var det även vanligare att de saknade betyg i något av kärnämnena 

svenska, engelska och matematik (Sundell m.fl.2005). Hur det är med kärnämnet Idrott och hälsa 

framgår inte av denna rapport. Andra studier (NU 03 och www.skolverket.se  2006) visar att 

antalet underkända i ämnet Idrott och hälsa är relativt stort (se aktuell statistik i avsnitt 2.8). 

Orsakerna till att dessa elever inte får betyg framgår inte, men det är ingen djärv gissning att en av 

orsakerna är olovlig frånvaro, skolk. Orsaken till skolket kan ju vara den sociala situationen för 

eleven, som beskrivits ovan, och/eller en negativ inställning till ämnet Idrott och hälsa. 

  För att få en inblick i hur betygsättning i kursen Idrott och hälsa A på gymnasiet kan gå till har 

jag intervjuat ett antal idrottslärare i Örebro kommun. Exempel redovisas i nästa avsnitt. Där 

redovisar jag också hur betygsstatistiken ser ut för ämnet Idrott och hälsa på nationell nivå och i 

Örebro kommun.

2.8 Betygsättning i Idrott och hälsa på gymnasiet – några exempel.

Enligt Sveriges officiella statistik för läsåret 2005/2006, ( www.skolverket.se  2006 ) så är det 

4,4 % av eleverna på de Nationella programmen som inte får betyg i Idrott och hälsa. 
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Siffrorna är högre på de yrkesinriktade programmen som Fordon 11,7% Industri 13,8% och 

Livsmedel 11,1%. Motsvarande siffror på det Individuella programmet är 23,1 procent. 

  Enligt utsagor från eleverna så räcker det oftast att vara närvarande, ombytt och aktiv för att få 

betyget Godkänd. Kraven på kunskaper och färdigheter är alltså inte alltför stora. Det vidimeras 

med följande citat: ”Bara man är med och är aktiv så får man godkänt” (Skolverket 2005, sid.158). 

En orsak, och kanske den vanligaste, till att de inte får betyg i ämnet Idrott och hälsa, är troligtvis 

alltför stor frånvaro på lektionerna. Enligt NU 03 (Skolverket, 2005) anger 7 procent av eleverna i 

år 6 att de ofta är borta från lektionerna i ämnet. Det är dock nära dubbelt så höga andelar av 

eleverna i år 9 och Gy II som säger att de ofta är frånvarande. 

Trots ämnets popularitet och lärarnas positiva inställning till sitt arbete och sina elever så existerar 

det frånvaro vid lektionerna i Idrott och hälsa. På grundskolan uppfattas inte detta som ett problem 

i särskilt hög utsträckning. Gymnasielärarna däremot ser den olovliga frånvaron som ett problem. 

Enligt NU03 så var 13 % frånvarande ”den senaste veckan” medan motsvarande siffra i 

grundskolan var 4 %. Orsakerna till att elever väljer att vara frånvarande vid lektionerna i ämnet, 

och i sådan omfattning att de inte fullföljer utbildningen, kan jag bara spekulera i. En intressant 

och anmärkningsvärd iakttagelse från studien NU03 är att av de elever som uppgav att de aldrig 

var med på lektionerna fick 65 % av flickorna och 57 % av pojkarna (år 9) minst betyget godkänt!

  En försvårande omständighet vid betygsättningen, för lärarna på gymnasiet, är att de träffar sina 

elever så sällan. En vanlig schemaläggning på Idrott och hälsa A är en gång i veckan, och ofta så 

inställs undervisningen på grund av andra schemabrytande aktiviteter. De kan alltså förflyta lång 

tid mellan lektionerna. De har också väldigt många elever som de ansvarar för. Lärarnas tidning 

( www.laranastidning.se  2008-02-12) ger exempel på idrottslärare som ansvarar för 150 - 250 

elever per vecka. Under dessa omständigheter kan det bli svårt att hinna se varje elev tillräckligt 

mycket för att kunna sätta rättvisande betyg. 

För att läraren ska kunna sätta riktiga och rättvisa betyg måste eleven ha varit aktivt studerande i  

tillräcklig omfattning. Enligt skolverket så är det också en förutsättning för att eleven ska kunna 

nå målen ( www.skolverket.se, 2005). Vad som kan anses som aktivt och i tillräcklig omfattning 

är upp till lärarna att bedöma. Närvaron blir på så sätt en faktor som påverkar möjligheten att 

sätta betyg. I betygskriterierna finns också uttryck som förutsätter ett aktivt deltagande för att bli 

godkänd i ämnet Idrott och hälsa. Det är uttryck som till exempel att eleven genomför, deltar i, 

utför, tillämpar etc. Andra betygskriterier är mer kunskapsbetonade (att veta) och som är möjliga 
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att förvärva och visa på annat sätt, utan krav på aktivt deltagande i lektionerna. Redovisning av 

kunskaperna och färdigheterna måste dock ske på något sätt. Hur sker då betygsättningen i 

gymnasieskolan, vilka moment tar man hänsyn till vid betygsättningen? Många lärare i Idrott och 

hälsa anser att betygskriterierna är vaga eller otydliga och svåra att använda. Enligt NU03 så är 

det cirka 40 % av gymnasielärarna som anser att betygskriterierna inte ger någon vägledning för 

att sätta betyg. De anser sig inte få tillräcklig vägledning av de Nationella betygskriterierna, utan 

förlitar sig mer till de lokalt utvecklade och förankrade betygskriterierna. Det finns inga 

specificerade krav på färdigheter i de Nationella betygskriterierna ( SKOLFS: 2006:6). När det 

gäller färdigheter i Idrott och hälsa A, så nöjer sig kursplanen med uttryck som – ”genomför med 

viss handledning, deltar i någon form av friluftsliv, utför några rytmiska rörelser samt utför med 

visst stöd livräddande första hjälp” ( www.skolverket.se, Idrott och hälsa A). Beträffande de 

teoretiska kunskaperna för godkänt använder kursplanen bland annat följande uttryck – ”Eleven 

ger exempel på kostens betydelse för hälsan, eleven ger exempel på några konkreta situationer för 

spänningsreglering”.  Strävansmålen använder uttryck som – ”Eleven utvecklar förmågan att, 

utvecklar kunskapen om, fördjupar samt utvecklar och fördjupar”. Konkretionen är inte särskilt 

stor, utan det finns utrymme för tolkning.

  Jag har intervjuat några lärare på ett antal gymnasieskolor om deras betygskriterier för att uppnå 

godkänt betyg. Någon lärare uttrycker sig som följer: ”elever som är närvarande brukar klara 

kursen, trots ibland usla praktiska färdigheter”. Variationen på kriterierna är stor men gemensamt 

för dessa gymnasieskolor är kravet på aktivt deltagande och teoretiska examinationer. En lärare 

beskriver det så här ”sedan ämnet fick en tydligare hälsoinriktning är det också vanligt med 

någon form av teoretiska prov för att bli godkänd i ämnet”. De teoretiska proven omfattar 1 -2 

inlämningsuppgifter. Vissa gymnasieskolor beskriver närvarokravet som minst 75 %, medan 

andra inte anger någon procentsats alls. Livräddning tycks vara ett viktigt moment, som också har 

stöd i de nationella betygskriterierna. Kravnivån på detta moment är dock högst varierande. I 

något fall sägs det ”att det räcker med att eleven har sett hur det går till”. Färdigheter i olika 

fysiska aktiviteter beaktas ibland och ibland inte. Nivån på färdigheterna nöjer sig ibland till att 

eleven har deltagit efter bästa förmåga, och utifrån sina förutsättningar.  Andra förmågor som 

bedöms är till exempel, funktion och kommunikation i grupp, engagemang och initiativförmåga, 

samarbetsförmåga och respekt för andra. För att kvalitativt gradera olika förmågor från G – VG - 

MVG används ord som, Klarar med handledning – Självständigt med viss handledning 



och – Självständigt, eller som i ett annat exempel Godtagbar – God – Mycket god.  Kraven i 

ämnet känns inte som alltför höga och många gånger räcker det med att eleven är närvarande, 

ombytt och deltagande efter bästa förmåga.  Trots dessa relativt låga krav så är det många 

gymnasieelever som lämnar skolan med IG eller inget betyg alls. Ett utdrag ur ”Sveriges 

officiella statistik” visar hur det ser ut.   Se tabell 2.1. nedan

Tabell 2.1 Andel elever med betyget IG på kursen Idrott och hälsa A, 

Värdena är uttryckta i % och gäller på riksnivå.(Sv. officiella statistik, skolverket)

Kategori   /   läsår 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Medelvärde
Gymnasieskolan totalt 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2
Kvinnor 4,5 4,5 4,3 4,2 4,4
Män 4,0 3,9 4,1 4,2 4,1
Kvinnor m. svensk bakgr. 4,3 4,3 4,2 3,9 4,2
Män m. svensk bakgrund 4,0 3,9 4,1 4,2 4,1
Kvinnor m utländsk bakgr. 5,4 5,6 5,1 5,8 5,5
Män m. utländsk bakgrund 4,5 3,9 4,1 4,5 4,3
Nationella program
Barn och fritid 7,4 7,3 6,4 5,5 6,7
Estetiska 5,4 5,4 4,6 4,8 5,1
Hotell & Restaurang 9,6 8,5 8,9 8,7 8,9
Fordon 10,9 12,8 11,7 12,3 11,9
Industri 11,6 12,8 13,8 15,1 13,3
Livsmedel 12,0 8,4 11,1 6,5 9,5
Individuella programmet saknas saknas 23,1 23,6 23,4
Naturvetenskapsprogram 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Samhällsvetenskapsprogram 1,7 1,7 1,5 1,8 1,7
    

Värdena för elevkategorierna är tämligen lika, med undantag av kvinnor med utländsk bakgrund, 

vars andel med betyget IG är något större. Ser man på de nationella programmen så utmärker sig 

IV-programmet kraftigt. De praktiskt inriktade yrkesutbildningarna ligger också betydligt högre 

än genomsnittet. De två studieförberedande programmen, NV och SP ligger betydligt lägre än 

genomsnittet och utan större variation år från år. Den granskade perioden visar heller inga 

tendenser åt något håll, ökning eller minskning av antalet IG. Värdena kan variera något från ett 

år till ett annat. Om vi därefter granskar Örebro kommun så ser motsvarande siffror ut som följer, 

tabell 2.2. Uppgifter saknas på skolnivå för åren 2004 och 2005.



Tabell 2.2 Avser antalet IG i Idrott och häls A, inom Örebro kommun

Värdena är uttryckta i %. (Sveriges officiella statistik, skolverket)

Nationellt program  /  År 2004 2005 2006 2007 Medelvärde
Barn och fritid 8,7 6,2 1,7 6,5 5,8
Estetiska 1,8 3,7 2,4 5,5 3,4
Hotell & Restaurang 20,0 16,7 7,5 13,6 14,4
Fordon 1,8 24,2 6,7 10.3 10,8
Livsmedel 13,3 4,5 21,1 10,0 12,2
Individuella programmet 14,3 7,5 20,0 21,9 15,9
Naturvetenskapsprogram 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samhällsvetenskapsprogram 0,6 1,2 1,9 1,0 1,2
Örebro kommun totalt 5,5 6,9 5,3 5,4 5,8
Gymnasieskola 1 - - 7,8 4,9 6,4
Gymnasieskola 2 - - 4,2 7,3 5,8
Gymnasieskola 3 - - 2,4 0,4 1,4
Gymnasieskola 4 - - 9,6 7,0 8,3
Gymnasieskola 5 - - 1,0 0,0 0,5

På kommunnivå varierar antalet IG ganska kraftigt på de yrkesinriktade programmen, medan de 

mer studieinriktade har måttliga svängningar från år till år. Örebro kommun har något fler IG än 

riksgenomsnittet. Att de redovisade skolorna avviker från riksgenomsnittet och Örebro kommun 

totalt kan bero på de nationella program som finns på respektive skola. Elevgrupperna på de olika 

programmen är också olika år från år, vilket kan förklara de relativt stora svängningar som kan 

ske från ett år till ett annat. Den troligaste orsaken till att elever inte får betyg, alternativt får IG, i 

ämnet Idrott och hälsa är för stor ogiltig frånvaro, skolk. Varför skolkar elever och vilka skäl har 

de för att välja bort lektionerna i Idrott och hälsa. Dessa frågor leder fram till det övergripande 

syftet med hela denna studie.



3. SYFTE

Den redovisade bakgrunden ger vid handen att skolk i skolan är ett stort problem, och som 

engagerar många forskare världen över. I en egen genomförd review (Persson, Stewe, 2007. Ej 

publicerad) hittar jag få studier som är riktade mot något av skolans enskilda ämnen. Två undantag 

för ämnet Idrott och hälsa är Lena Larssons studie (2003) där hon studerat elever som inte deltar i 

idrottsundervisningen, ur ett kultursociologiskt perspektiv, och Görel Bråkenhielms studie 

(2005/2006) som studerat individ- respektive skolmiljöfaktorer relaterat till elever som riskerar att 



få IG i ämnet. De har belyst några perspektiv bland många, och därför finns det skäl för att 

ytterligare studera detta fält.

    Syftet med denna studie är att undersöka orsaker till varför elever inte får ett godkänt betyg i 

ämnet Idrott och hälsa, och vilka bakomliggande skäl som förekommer. För att inte utesluta några 

variabler söker jag en så bred bild som möjligt av dessa informanters upplevelser och erfarenheter 

av skolan i allmänhet och av ämnet Idrott och hälsa i synnerhet. 

Mer preciserade frågeställningar blir:

• Vilka erfarenheter och upplevelser har tidigare elever med icke godkänt betyg (IG) i ämnet 

Idrott och hälsa av skolan i allmänhet och av ämnet Idrott och hälsa i synnerhet? 

• Vilka orsaker finns till att de lämnar gymnasiet utan godkänt betyg i ämnet Idrott och 

hälsa?  

• Vad än orsaken är, vilka skäl anger informanterna för att eventuellt inte delta i 

undervisningen i ämnet Idrott och hälsa?

4. METOD

I detta kapitel avser jag att redovisa mina överväganden om valet av design och metod. För att 

läsaren skall kunna bedöma trovärdigheten i studien väljer jag, till att börja med, att berätta något 

om mig själv, för att därefter redogöra för mina överväganden och åtgärder steg för steg. 

4.1 Biografi.



Jag är examinerad idrottslärare och har undervisat i ämnet Idrott/Idrott och hälsa, både i 

grundskolan och i gymnasiet. Den mesta tiden som lärare har jag dock tillbringat bland studenter 

och då speciellt bland lärarstuderande i ämnet Idrott/Idrott och hälsa. Under min tid som 

lärarutbildare, drygt 30 år, har ämnet och idrottsläraryrket ständigt diskuterats. I oräkneliga 

seminarier och andra sammanhang har ämnets innehåll, metoder och undervisningsformer 

ifrågasatts. Ämnets legitimitet och status har varit livligt debatterat under 90-talet, och på senare tid 

har diskussionerna berört ämnets roll i ett hälsoperspektiv och hur vi ska nå de elever som är 

inaktiva såväl på fritiden som i skolans undervisning i Idrott och hälsa. De senare diskussionerna är 

orsak till att jag velat göra denna studie. Jag har upplevt och deltagit i ett antal 

lärarutbildningsreformer med åtföljande kursplanerevideringar. Bland mina arbetsuppgifter, 

förutom undervisning i olika idrotters teknik och metodik, kan nämnas ämnets didaktik och 

handledning av studenter i samband med uppsatser samt seminarier och uppföljning av den 

verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken). Mina kunskaper om och i ämnet Idrott och hälsa 

och idrottsläraryrket bygger dels på beprövad erfarenhet från att själv vara idrottslärare, tränare, 

ledare och lärarutbildare, dels på akademisk utbildning i form av Idrottslärarexamen och ett antal 

kurser på högskolenivå. Som exempel på kurser vill jag nämna Aktiv Hälsoutveckling, 

Arbetsvetenskap, Idrottspsykologi, Biomekanik, Fysik A, Pedagogik B och C, Idrott C och nu 

Idrott D (avancerad nivå). I samband med nämnda kurser har jag genomfört ett antal mindre 

studier, som omfattat bl.a. enkät, intervju och rapportskrivning. Vilka överväganden jag har gjort 

och vilken metod jag till slut valt att använda för denna studie framgår av nästa avsnitt.

4.2            Datainsamling.

Enligt Michael Q. Patton (2002) så bör alla beslut om valet av design, datainsamlingsteknik, 

analys och rapportering utgå från det ursprungliga syftet med undersökningen. ”En explorativ 

undersökning syftar till att ge en första beskrivning av ett problemområde, delvis eller inte alls 

utforskat” (Håkan Larsson, 2002. sid. 29). Syftet med en explorativ design är att studera något 

som inte tidigare är studerat, att utveckla en giltig definition, en kategorisering, av ett 

fenomen/företeelse. Forskaren söker efter någonting nytt, kunskap om, insikt, förståelse och 



mening omkring ett speciellt fenomen. Det är den minst kontrollerande designen (Brink, P. 

1998). Bestämmer sig en forskare för att använda en explorativ design i sin studie så har han/hon 

inte något specifikt problem att studera utan är intresserad av att skaffa sig en uppfattning, en 

erfarenhet av något område, i det första steget. Resultatet av undersökningen bör mynna ut i 

förklaringar av de processer man studerat. Det kan vara underliggande förklaringar av 

människors beteende och interaktioner (a.a.). Den explorativa designen har olika 

forskningssteg/nivåer men två huvudmål. Det första är att upptäcka, att identifiera och beskriva 

ett problemområde som aldrig tidigare studerats. Det andra är problemdefinitionen, att beskriva 

en företeelse på ett djupt men ändå fritt sätt som leder fram till en beskrivning av en erfarenhet 

eller dess mening. Den explorativa designen används också när det inte finns litteratur på 

ämnesområdet. Grounded theory, Fenomenologi och andra kvalitativa metoder är alla exempel på 

ansatser där explorativ designs krav uppfylls. Den explorativa designen tillåter forskare att 

upptäcka nya fenomen på vägen eller komma till nya insikter om redan kända fenomen (a.a.). 

Ovanstående karakteristika på Explorativ design passar bra i denna studie, då den explicit avser 

ett outforskat perspektiv i relation till skolämnet Idrott och hälsa.

  Frågeställningen är avgörande för valet av metod. Creswell (1998) menar att kvalitativ metod är 

att föredra då man söker svar på frågorna vad och hur, och med syfte att beskriva vad som sker. 

Vidare är kvalitativ metod att föredra då fältet behöver utforskas, variablerna inte är lätt att 

identifiera, då det inte finns teorier som förklarar beteenden från informanterna samt om teorier 

behöver utvecklas (a.a.). Kvalitativ metod underlättar studier av frågor i detalj och på djupet 

(Patton, 2002). Kvalitativt inriktade studier söker kvalitativ information och syftar till att ge 

beskrivningar, nyanser och djup (Håkan Larsson. 2002).  Hassmén (i Hassmén, N. och Hassmén, 

P. 2008) uttrycker sig bland annat på följande sätt då de anger syftet med kvalitativa studier – 

”syftet är att förstå hur människor föreställer sig världen, vilken mening de ger olika företeelser i 

världen och på vilket sätt de tillskriver sin tillvaro mening”. De menar vidare att det finns olika 

inriktningar inom den kvalitativa forskningen. Det gemensamma är att, ”dessa inriktningar har ett 

intresse för det individuella, det unika, der särskiljande och eventuellt avvikande. Gemensamt är 

också ett intresse att finna sammanhang och strukturer, att gå på djupet och få riklig information 

om (oftast) ett fåtal undersökningsdeltagare” (a.a.).  Med detta som bakgrund så känns valet av 

kvalitativ metod given för den förestående studien.  



  Det fält jag valt är sparsamt utforskat och det är svårt att identifiera alla tänkbara variabler, och 

det finns inga givna teorier som förklarar elevernas beteenden. Syftet med denna studie är att 

upptäcka så många bakomliggande variabler som möjligt varför elever lämnar gymnasieskolan 

utan godkända betyg i Idrott och hälsa. Jag behöver därför lyssna på ett antal elevers berättelser 

och ta del av deras erfarenheter av skolämnet Idrott och hälsa, så detaljrikt som möjligt. 

  Hur ska jag då få tag i alla dessa data? Creswell (1998) föreslår fem olika angreppssätt. Det är 

Biografi, Fenomenologi, Grounded theory, Etnografi och Fallstudie. Det som ligger närmast 

tillhands för denna studie är ett Fenomenologiskt angreppssätt. Larsson (2002) menar att: 

 

studier med ett Fenomenologiskt perspektiv undersöker de tankar, sinnesintryck, begrepp och omdömen som vi 

använder för att uppfatta, förstå och tolka vår omvärld. Vidare handlar fenomenologin om hur våra upplevelser 

av verkligheten påverkar vårt sätt att vara i världen, det vill säga hur vi förhåller oss till oss själva och till saker 

och ting i vår omvärld ( Larsson, 2002. sid. 40). 

Steinar Kvale (1997) uttrycker sig på detta sätt när han beskriver fenomenologin: 

Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det sätt på vilket det framträder. 

Den studerar individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos 

individens medvetande, förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser och göra deras mening explicit 

(Kvale, 1997, sid. 54) 

En fenomenologisk studie fokuserar på beskrivningar av vad personer upplever och varför 

personer upplever det de upplever, upplevelser som de själva beskriver det. Hassmén & Hassmén 

(2008) skiljer på bland annat beskrivande och tolkande fenomenologi (IPA). Det som ligger 

närmast till hands i denna studie är den beskrivande fenomenologin. 

  De enda sätt att verkligen ta reda på vad personer upplever är att själv uppleva fenomenet så 

nära som möjligt. Då finns det två vägar, nämligen genom en deltagande observation eller genom 

en djupintervju (Patton, 2002). Observation i miljön låter sig inte göras i detta fall då 

intervjupersonerna redan slutat gymnasieskolan. Återstående alternativ är en halvstrukturerad 

djupintervju. Den kvalitativa forskningsintervjun strävar efter förutsättningslösa beskrivningar av 

den levda vardagsvärlden, som en direkt och omedelbar upplevelse, oberoende av och före några 

förklaringar (Kvale, 1997). Att intervjua är ett hantverk som är mer besläktat med konst än med 



mer standardiserade samhällsvetenskapliga metoder. Intervjuaren är själv verktyget, metoden. 

Med tanke på studiens omfattning på 15 hp. och tillgängliga resurser fanns följande 

förutsättningar: 

- Jag skulle själv utföra alla ingående moment, från start till färdig rapport, och med hjälp av en 

erfaren senior forskare som handledare

- De ekonomiska resurserna tillät inte några längre resor, varför informanterna skulle sökas 

inom Örebro kommun

- En alltför långtgående analys på individnivå låter sig inte göras.

- Generaliseringsmöjligheterna är begränsade då gruppen är relativt liten, och är heller inte 

intressant i detta fall

Med syftet och förutsättningarna som grund har jag övervägt urval, insamlingsmetod, analys och 

rapportskrivning. För att bilda mig en uppfattning om tänkbara variabler började jag med en 

forskningsöversikt genom att studera tidigare forskning inom problemområdet. Se avsnitt 2.1

4.3 Litteratursökning

För att informera mig om fältet behövde jag ta del av det som studerats och skrivits tidigare. 

Kunskaper om ämnet/ämnesområdet ökar möjligheten att ställa relevanta frågor under 

intervjuerna och att bättre kunna bedöma om den kunskap som framkommer är ny och om 

undersökningen har vetenskapligt värde. För att lösa denna uppgift, som omfattar en översikt av 

vad forskningen har studerat beträffande elever som lämnat skolan utan slutbetyg i ämnet Idrott 

och hälsa, valde jag att nyttja de kataloger och databaser som finns tillgängliga genom Örebro 

universitetsbibliotek, samt Skolverkets publikationer. Sökandet ägde rum i huvudsak under 

senare delen av december 2006 och början av januari 2007. Lämpliga databaser är Libris, Eric, 

Elin@Örebro, SportDiscus och Scirus. Jag har sökt systematiskt med hjälp av lämpliga ämnes- 

och nyckelord (Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne. 2003). Till att börja med använde jag 

de svenska orden ”Betyg” och ”Idrott och hälsa” för att sedan övergå till engelska sökord som 

absence, attendance, dropout, failing, grade, leaving certificate, final grade, marking, passed, 

absenteeism i kombination med begreppet ”physical education”. Dessa sökord gav inget resultat 



av värde varför jag måste vidga sökningen och pröva andra ord för olovlig frånvaro, till exempel 

det engelska ordet för skolk = Truancy. Endast detta ord gav väldigt många träffar. Ett sätt att 

snäva in sökbilden innebar att kombinera detta med ett eller flera av ord som physical education,  

school, college. Då fick jag ett hanterbart antal träffar.

Av praktiska skäl, som kostnader och tid till förfogande, begränsar jag mitt sökande av 

artiklar/böcker till tidigast år 1980, artiklarna ska vara presenterade i journals, sökorden ska 

finnas i titeln på artikeln och de ska finnas i fulltext via databaserna eller tillgängliga på Örebro 

universitetsbibliotek. Jag noterade sökord, träffar och antalet användbara artiklar i en matris. 

Urvalet av artiklar som läses sker efter att ha tagit del av titeln och abstracts och övervägt dess 

relevans i detta sammanhang. För att inkludera artiklarna så ska de ha relevans till orsaker och 

åtgärder beträffande elevers frånvaro från undervisningen i skolan. Artiklar som inte uppfyller 

dessa kriterier exkluderas. För att få en tillräckligt allsidig belysning av ämnesområdet vill jag att 

antalet artiklar som inkluderas ska vara minst 10 stycken.

De inkluderade artiklarna sammanställdes i en matris (redovisas inte i denna studie) och resultatet 

av dessa finns sammanfattade i denna studies bakgrund. (se avsnitt 2.7). Jag har också studerat de 

få studier om skolk som finns i Skolverkets publikationer. 

  Efter att först ha gjort denna forskningsöversikt blev jag medveten om att det fanns mycket 

forskning som studerat ämnet ”skolk”, dess omfattning, dess orsaker samt om effekter av olika 

aktionsinsatser för att komma till rätta med skolket. Det finns dock väldigt få studier som studerat 

skolk i enskilda skolämnen. Jag har lyckats finna två svenska studier som fokuserar på ämnet 

Idrott och hälsa. Den ena studien studerar elever som ej deltar i idrottsundervisningen, med i 

huvudsak ett kultursociologiskt perspektiv (Larsson.L. 2003) och den andra är en deskriptiv 

studie av individ- och skolmiljömässiga faktorer för presumtiva IG – elever (Bråkenhielm. G. 

2006). I relation till den senare studien avser jag att ta ytterligare ett steg genom att intervjua 

elever som slutat gymnasieskolan med IG i ämnet Idrott och hälsa. Utifrån den presenterade 

bakgrunden och forskningsöversikten samt egen tidigare förförståelse av ämnesområdet har jag 

formulerat en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2).



4.4 Urvalsprocess och urvalsresultat 

Kvalitativa studier fokuserar på djup och relativt små urval, noggrant utvalda efter syftet. Det 

gäller att välja ut personer som kan bidra med så mycken information som möjligt om det 

aktuella fältet. För att få ett brett spektrum av variabler behöver urvalet ha maximal variation 

(Patton 2002). Personerna bör vara så olika som möjligt de övriga deltagarna i studien. 

Genom att välja få personer med stor variation vinner man fördelar som hög kvalitet och 

detaljerade beskrivningar som bidrar till att skildra det unika, samt viktiga gemensamma 

mönster. På så sätt kan gruppen behandlas som en representativ grupp för övriga elever med 

IG i ämnet. Hur många personer ska man välja ut för en intervju? Det finns inga regler för 

hur stort urvalet ska vara i kvalitativa studier. Storleken på urvalet beror på vad du ska 

undersöka, varför du vill undersöka detta, hur resultatet ska användas samt vilka resurser du 

har för studien. Ett minimiantal ska vara så många att man rimligen täcker behovet av 

information. Kvale (1997) uttrycker sig så här: ” intervjua så många personer som behövs för 

att ta reda på vad du vill veta” (a.a. sid. 97). Med andra ord håll på tills en mättnadspunkt nås 

där ytterligare intervjuer inte tillför någon ny kunskap. I vanliga intervjustudier brukar 

antalet intervjuer ligga kring 15 ± 10. Studiens nivå och tillgängliga resurser avgör ofta vad 

som kan anses vara realistiskt. 

  Efter att ha övervägt nämnda faktorer har jag bedömt behovet av intervjupersoner till 10 st. För 

att slippa besvär med att söka tillstånd för intervjuer av föräldrar och skolledning ville jag ha 

myndiga informanter. Det var också en fördel om de nyligen hade slutat gymnasiet. Med lite 

distans till gymnasietiden, men ändå med minnena av skolan i behåll, var min förhoppning att de 

kunde vara bättre informanter än elever som är mitt uppe i gymnasiestudierna. Urvalskriterierna 

blev kön, gymnasieskola, nationellt program samt etnicitet. Olika skolor valdes för att 

undervisningen kan se olika ut beroende på förutsättningar och undervisande lärare. Det bör 

nämnas att det inte alltid är lätt, i vårt mångkulturella samhälle, att veta om det är en man eller 

kvinna utifrån namnet. Jag fick ta deras personnummer till hjälp för att hitta rätt. Beträffande 

etnicitet utgick jag bara från deras efternamn för att bedöma om de hade invandrarbakgrund eller 

inte. Med invandrarbakgrund menar jag att deras föräldrar invandrat till Sverige, medan 

intervjupersonerna kan vara födda, eller ha växt upp, i Sverige. Gemensamt för alla var att de 

hade slutat gymnasiet, vårterminen 2006 utan godkänt betyg, eller inget betyg allas, i ämnet Idrott 



och hälsa. Då betyg är offentliga handlingar vände jag mig till den centrala skolförvaltningen i 

Örebro kommun, och bad dem ta fram en lista på alla elever som slutade gymnasiet VT-2006 

med IG (icke godkänt) i ämnet Idrott och hälsa. Urvalsprocessen är beskriven nedan.

1. Beställde och fick listor från gymnasieförvaltningen (alla elever som slutade gymnasiet 
VT-06 med IG eller ej betyg i ämnet Idrott och hälsa).  N = 116 elever. Fördelningen på 
de olika gymnasieskolorna framgår av nedanstående matris. Tabell 4:1

2. Sökte (www.eniro.se) efter de tidigare eleverna, som bor kvar i Örebro kommun och som 
kan identifieras med hjälp av personnummer och telefonnummer. 
Vissa personer söktes också via Skatteverkets personregister. Återstod 42 elever.

3. Urval med maximal variation utifrån kön, etnicitet och skola. Jag hade inte uppgifter på 
vilket program de gått på vid detta tillfälle. Två elever från de skolor som har flest elever i 
respektive kategori valdes ut för intervju, för att ha tillgång till eventuella reserver. 
Samtliga fem skolor är dock representerade. Då det fanns fler än två elever i en kategori 
valdes den yngste och den äldste. 
Kategorin ”Man/Kvinna med invandrarbakgrund” har bedömts utifrån familjenamn.

4. Kontroll av urvalet, att uppgiften om IG/ej betyg stämmer, sker genom egen kontroll i 
befintlig databas, elevregistret på skolförvaltningen i Örebro.

5. Eventuella reserver tas i första hand från samma kategori och skola, näst äldst och näst 
yngst etc. I andra hand tas de ifrån respektive kategori och annan skola. I tredje hand får 
jag hålla tillgodo med de personer som finns tillgängliga och vill ställa upp. Tiden medger 
inte annat förfarande.

6. Om det finns behov av fler informanter så får det bli elever som tog studenten 2007 med 
IG i ämnet Idrott och hälsa 

  

Se vidare tabell 4:1

Tabell 4:1 Antalet elever på olika gymnasieskolor inom respektive kategori samt planerat och 
slutgiltigt urval för intervjuerna

Anmärkning: (x) = önskat urval från resp. kategori.

http://www.eniro.se/


Slutgiltigt urval= siffror med fet stil (x)

         Skola
      Antal IG

Kategori

Skola 1  
24

Skola 2 
7

Skola 3 
20

Skola 4 
29

Skola 5 
36

Summa: 
116

Svensk
man 1 1 1 8 (2)

(2)
2 13

Svensk
kvinna 6 2 (2)

(1)
3 1

             (1)
8 (2)

(2)
20

Man med 
invandrar-
bakgrund

0 0 3 (2)
(2)

2 0 6

Kvinna med 
invandrar-
bakgrund

4 (2)
(1)

0
             (1)

1 0 0 3

Summa 10 3 8 11 10 43



Skolförvaltningen i Örebro ställde välvilligt upp på mina önskemål, och det gick bra att få 

listor över de elever som slutat gymnasiet med IG eller utan betyg i ämnet Idrott och hälsa, i 

juni 2006. Mina urvalskriterier har jag redogjort för tidigare under punkt 4.4. När jag väl 

hade gjort mitt urval på 10 personer utifrån dessa listor så skickade jag ett informationsbrev 

och väntade några dagar innan jag försökte nå dem per telefon. Informanterna hade tillgång 

till mitt telefonnummer, men det var ingen av dem som hade kontaktat mig under tiden. Att 

nå dem på telefon visade sig inte vara det lättaste. Många hade telefonabonnemang som hade 

upphört eller de var inte anträffbara just då. Flera hade telefonsvarare varje gång jag ringde. 

Några hade flyttat eller rest utomlands. När jag väl lyckades nå dem på telefon så sade flera 

att de inte hade tid, var alltför trötta efter dagens arbete, inte hade något att tillföra eller helt 

enkelt inte ville ställa upp. De ville dock inte ange några skäl för att inte ställa upp. Jag fick 

då ta till reserverna på listan och skicka ut nya brev i flera omgångar. Det tog väldigt lång tid 

att få kontakt med dem och när sommaren kom hade jag bara lyckats nå fram till och 

intervjuat fyra av de först utvalda. Jag och mina tänkta informanter fick därför göra uppehåll 

över sommaren, vilket jag informerade dem om via ett nytt brev. När hösten kom så började 

jag på nytt ringa till dem som fanns på listan. Det var fortfarande svårt att nå dem men jag 

kunde ju inte vänta hur länge som helst. Det blev nya informationsbrev och nya 

telefonsamtal till nya personer. Jag fick till och med beställa nya listor på elever som slutat 

ett år senare (i juni 2007) för att till slut få ihop alla 10 intervjupersonerna. Det fanns också 

de som direkt tyckte att de hade något att berätta och gärna ställde upp. Efter viss övertalning 

så accepterade några om de fick hjälp med transport till universitetet eller fick göra intervjun 

via telefon och på en tidpunkt som passade dem. Fyra av intervjuerna ägde rum på Örebro 

universitet och sex gjordes via telefon. De flesta av kvinnorna föredrog telefonintervju. Det 

slutliga urvalet framgår av nedanstående tabell 4.2. Informanterna är personkodade K1 – K6 

för de sex kvinnor som deltagit i studien respektive M1 – M4 för de fyra männen. Dessa 

beteckningar används i fortsättningen då jag relaterar till dessa personers uttalanden. 

Beteckningarna Sv. står för svenska personer och Inv. för personer med invandrarbakgrund. 

Vid denna klassificering har jag bara utgått från efternamnet.                   

Tabell 4.2 Tabellen visar det slutliga urvalet av informanter 



Kod Kategori        Skola Nationellt program
K1 Svensk kvinna         2 Estetiskt Musik
K2 Svensk kvinna         5 Hotell- och restaurang
K3 Kvinna med inv.bakgr.         2 Estetiskt Bild
K4 Svensk kvinna         5 Hotell- och restaurang
K5 Svensk kvinna         4 Bygg- och anläggning, asfalt
K6 Kvinna med inv.bakgr.         1 Omvårdnadsprogrammet
M1 Svensk man         4 Bygg- och anläggning
M2 Svensk man         4 Elprogrammet
M3 Man med inv.bakgr.         3 Teknik + Samhällsprogrammet
M4 Man med inv.bakgr.         3 Samhällsprogrammet

4.5 Intervju   

Steinar Kvale (1997) menar att intervjuer kan ha ett explorativt syfte eller en prövning av 

hypoteser. I denna studie gäller det föst nämnda syftet. Ett av huvudsyftena med en explorativ 

studie är att söka upptäcka nya dimensioner hos det ämne som är föremål för studien. En 

explorativ intervju är öppen och föga strukturerad, och huvudsyftet är att samla in empirisk 

information. Kvale menar vidare att intervjuaren måste utveckla en teoretisk förståelse av de 

fenomen som skall undersökas. Han säger vidare att det krävs kunskap om ett fenomen för att 

kunna ställa viktiga frågor. Viss vägledning om intressanta variabler kan man få genom att 

studera resultaten från tidigare studier inom fältet. Detta har jag gjort genom en 

forskningsöversikt som ingår i den kurs i Idrott på avancerad nivå. Mina erfarenheter och 

kännedom om ämnesområdet som skall studeras får anses som goda, efter snart 40 år i yrket 

varav 30 år som lärarutbildare i ämnet Idrott/Idrott och hälsa. Jag har också tidigare genomfört ett 

antal intervjuundersökningar i samband med 5p- och 10p- uppsatser, samt handlett studenter som 

gjort intervjuer i sina 10-poängsarbeten. Med dessa erfarenheter som grund har jag valt ett 

upplägg enligt Kvales modell, ”Intervjuundersökningens  sju stadier”: Tematisering, Planering,  

Intervju, Utskrift, Analys, Verifiering och Rapportering. (Kvale, 1997. sid. 86)

  Med Tematisering avses formulering av syfte och innehåll, och innebär i denna studie alltså det 

jag formulerat och presenterat så här långt under metodavsnittet. Beträffande planeringen, som 

består av allmän planering och förberedelser av de metodiska förfaranden som ska användas, anser 

jag att det mesta är genomtänkt. Kvale (1997) påpekar vikten av att ha tänkt igenom hela 

undersökningen innan intervjuerna inleds. Det innebär att de återstående stegen Utskrift, Analys,  

Verifiering och Rapportering alltså bör föras framåt till tidigare stadier av planeringen, för att 

finnas med i bilden redan från början. En viktig sak återstår dock, det som går under beteckningen 



Informerat samtycke, och avser att undersökningspersonerna ger sitt samtycke till deltagande och 

till det sätt på vilket intervjun kommer att ske, samt hantering av data och resultat. Då frågornas 

art, i denna studie, delvis kan vara av det känsligare slaget är det viktigt att de blivande 

informanterna informeras om syftet med studien, för att motivera dem att ställa upp, att deras 

identitet skyddas och att lämnad information behandlas konfidentiellt. Försökspersonerna står inte 

heller i något beroendeförhållande till mig, utan de kan svara ärligt och uppriktigt. Platsen för 

intervjuerna är viktig och det kan vara lämpligt att informera om vilka val som finns, samt att 

telefonintervju kan vara ett alternativ (se bilaga1). Intervjun sker som en halvstrukturerad intervju. 

För detta skapade jag en intervjuguide (se bilaga 2), där jag utifrån min nuvarande kännedom om 

fältet, försöker få med alla väsentliga frågor, så heltäckande som möjligt och relevanta för studien.

Frågeställningarna var av öppen karaktär med möjlighet till följdfrågor. Dessa hade dock inte 

förberetts, utan situationen avgjorde frågeformuleringen. Kvale (1997) menar att ”Ju mer 

strukturerad intervjusituationen är, desto lättare blir det senare under analysstadiet att strukturera 

intervjun” (a.a. sid.121).       

4.6 Bearbetning av intervjuerna.

Redan under pågående intervju bör intervjuaren också tänka på den senare analysen, verifieringen 

och rapporteringen. Då intervjun bandas kan intervjuaren koncentrera sig på att lyssna aktivt till 

vad den intervjuade säger. I den ideala intervjun har meningen i det som sägs redan tolkats och 

verifierats när bandspelaren stängs av. Efter en intervju är det vanliga att man skriver ut den 

bandade intervjun till en skriftlig text - en muntlig kommunikationsform blir en skriftlig. Enligt 

Kvale (1997) finns det dock ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. 

Därför gav jag samtalet en mera litterär stil, i avsikt att förmedla intervjupersonens berättelse. 

Detta kallar Kvale (1997) för meningskoncentrering, vilket innebär:

…att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist. Långa uttalanden pressas samman 

i kortare uttalanden, i vilka den väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord. 

Koncentreringen av meningen innebär således att större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare 

formuleringar (a.a.sid.174)



I detta sammanhang blir begreppen reliabilitet och validitet intressanta. Många kvalitativt 

orienterade forskare väljer att undvika dessa begrepp eftersom de anser att de tillhör en 

kvantitativ forskningstradition (Hassmén och Hassmén, 2008). Reliabiliteten avser studiens 

tillförlitlighet. Jag avser att själv göra utskriften av intervjuerna. Att låta informanterna ge 

feedback på utskriften eller att anlita en oberoende forskarkollega som kontrollerar alla steg 

skulle vara ett sätt att öka reliabiliteten. Informanterna har också fått läsa transkriberingen av sin 

egen intervju. I samband med detta så ombads de också att meddela mig eventuella synpunkter 

(se bilaga 3). Några synpunkter inkom inte, varför jag utgår ifrån att informanterna samtycker till 

min sammanfattning av intervjun med dem. Dessvärre så medger inte förutsättningarna att andra 

forskarkollegor deltar i processen, till exempel i transkribering och analys.  

  Beträffande validiteten, trovärdighet och överförbarhet, måste läsaren själv bilda sig en 

uppfattning utifrån en helhetsbedömning av mitt sätt att hantera hela forskningsprocessen, vilket 

innefattar alla de sju stegen (Kvale. 1997). 

Efter meningskoncentreringen sker en kategorisering, vilket innebär att intervjun kodas i 

kategorier. ” … långa uttalanden reduceras till enklare kategorier ” (a.a. s.174). Frågorna/ 

frågeområdena enligt intervjuguiden kan då vara en utgångspunkt för kategoriseringen av 

intervjusvaren. Efter transkriberingen sammanställdes svaren från samtliga respondenter fråga för 

fråga, efter intervjuguiden, för att möjliggöra en översikt och för att vid analysen kunna se 

mönster, frekvenser, likheter och olikheter. För kontroll av den interna reliabiliteten i analysen 

kan man använda en eller flera uttolkare av svaren. Så blev nu inte fallet utan jag står för allt 

själv. För att förstärka trovärdigheten verifierar jag min egen uttolkning/beskrivning genom att 

påståenden styrks med citat från intervjuerna, samt en noggrann redogörelse för analysprocessen.

4.7 Etiska överväganden.

Urvalet av informanter omfattar 10 st. tidigare elever på gymnasieskolan och som slutat skolan 

med IG eller utan betyg i ämnet Idrott och hälsa. De är alla över 18 år vilket innebär att jag inte 

behöver målsmans tillstånd för denna intervju. Ämnet och ämnesområdet inrymmer många 



frågor av känslig natur. Orsaker till varför man inte klarat av kursen i Idrott och hälsa eller skäl 

till varför man skolkar, kan vara av väldigt personliga och känsliga och svåra att prata om. Av 

tidigare studier framgår att dessa elever ofta har en negativ inställning till hela skolan och dess 

verksamhet samt en problemfylld total livssituation. Jag och informanterna är också okända för 

varandra. Därför är det viktigt att gå varsamt fram i alla steg. Med tanke på aktuell samhälls-

debatt bör särskild hänsyn iakttas i kontakt med kvinnorna. Informanterna ska därför på ett 

tydligt och lättfattligt sätt skriftligt informeras om min bakgrund och om avsikten med studien 

och hur den ska gå till (se bilaga 1). Det bör tydligt framgå att det är en allvarligt menad studie 

på Örebro universitet, och att just deras medverkan är av stor betydelse. Det kan också vara av 

vikt att påpeka att deras medverkan kan bidra till en ökad kunskap och förståelse för problemet 

bland lärarutbildare, bland blivande och redan yrkesverksamma lärare i Idrott och hälsa. Valet av 

plats för intervjun är viktig. Det ska vara en neutral miljö och olika alternativ bör erbjudas. Få av 

ungdomar i denna ålder har tillgång till bil. Därför måste jag vara beredd att ställa upp på deras 

önskemål vid val av plats, och även att hämta dem med bil om så behövs. Eftersom de slutat 

gymnasiet så arbetar de eller studerar vidare. Tidpunkten för intervju blir därför när de själva 

anser sig ha tid. De kanske inte ens vill träffa mig personligen eller inte har tid att ta sig till 

universitetet, därför ska telefonintervju vara ett alternativ.  Det får alltså ske mycket på deras 

villkor. De väljer ju själva om och vad de vill svara på mina frågor och där får situationen avgöra 

hur långt jag försöker driva frågeställningen. Alltför närgångna frågor bör undvikas, om de inte 

själva väljer att berätta.

  Informanterna får en möjlighet att läsa igenom sina egna uttalanden efter transkriberingen. Om 

de har synpunkter på denna så ska det beaktas i den fortsatta bearbetningen. Alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt och ingen obehörig ska få ta del av insamlade data.  De ska också 

erbjudas en möjlighet att ringa eller träffa mig igen om de så önskar, samt att få ta del av 

resultatet när det är offentligt.

4.8 Metoddiskussion



Valet av en explorativ design anser jag vara rätt då väldigt lite finns publicerat i denna fråga, och 

avsikten är att undersöka den mångfald av variabler som kan vara aktuella inom detta 

problemområde. I resultatet redovisar och diskuterar en del variabler, medan andra har förts till 

avsnittet om framtida studier under punkt 7. I en explorativ studie kan även dessa ses som del av 

resultatet. Det fenomenologiska angreppssättet är det lämpligaste då det handlar om elevers 

upplevelser av ämnet idrott och hälsa. 

Valet av intervju som metod för att samla data bedömer jag som rätt val då jag ville kunna gå in 

lite djupare i frågorna och också ha möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjufrågorna var av öppen 

karaktär med möjlighet till följfrågor som inte var planerade i förväg. Intervjuguiden var styrande 

för intervjun och alla informanter fick samma frågor. Ordningsföljden blev heller inte densamma 

för alla, då en del informanter ibland svarade på frågor som skulle komma senare. Följdfrågorna 

blev dock olika beroende på informantens svar.

Telefonintervju har dock sina begränsningar. Det är svårt som intervjuare att avläsa reaktioner på 

frågorna, om de till exempel uppfattas som alltför närgångna. Det går inte heller att avgöra, utan 

att fråga, hur de kroppsligen ser ut, vilket hade haft ett visst värde i denna studie. Några kvinnliga 

informanter ville till exempel inte uppge sin vikt, då jag avsåg att ta reda på vikt och längd för att 

beräkna deras BMI. Ett värde som kan vara en väsentlig faktor i sammanhang, då eventuell 

övervikt kan vara en orsak som försvårar deltagandet och de positiva upplevelserna av att röra på 

sig. Det bör också noteras att de flesta av flickorna valde telefonintervju. Några kvinnor uppgav 

gladligen sin längd och vikt, och deras BMI föll, i de flesta fall, inom de värden som kan anses 

normalt. Då alla inte ville uppge sina mätvärden valde jag att inte redovisa personernas BMI som 

en faktor i denna studie.  

Urvalet av informanter blev inte som jag först tänkt mig. Några sade nej och en del fick jag inte 

tag på. Tiden rann iväg och i slutfasen av urvalet fick jag ta de som ville ställa upp, oavsett 

kategori. Nu blev det bra spridning i alla fall och alla elevkategorier och skolor finns 

representerade i det slutliga urvalet. Naturligtvis finns det en risk för att de som till slut ställde 

upp var de mest positiva till fysisk aktivitet, medan de mest negativa avböjde. Det har dock visats 

i andra studier att de som är negativa till skolans idrottsundervisning oftast utövar egen fysisk 

aktivitet på fritiden.  Därför ser jag det inte som något anmärkningsvärt att samma resultat 

framgår i denna studie. Jag upplevde också att det hos några informanter fanns ett intresse att få 



tala med någon utomstående om sina upplevelser, och de såg kanske en möjlighet att kunna 

påverka den framtida lärarutbildningen i ämnet Idrott och hälsa och undervisningen i ämnet i 

skolan.

5 RESULTAT

Under denna punkt väljer jag att redovisa vad informanterna har sagt under intervjuerna. För att 

belysa bredden av upplevelser och åsikter, men även det unika, väljer jag att lyfta fram en del 

gemensamma uttalandena i gruppen men även det unika och avvikande hos enskilda individer. 

Jag exemplifierar intervjupersonernas svar genom citat kopplat till personkoderna, K1-K6 och 

M1-M4. Många av mina frågor kan uppfattas som väldigt personliga och informanterna har 

ibland avböjt att svara mer ingående och uttömmande. Jag har förståelse för att det kan vara 

känsligt att avslöja vissa förhållanden, såväl personliga som inom familjen. För att nå förbi detta 

stadium i en intervju krävs en större personlig tillit än vi haft möjlighet att uppnå i dessa fall. Jag 

har heller inte velat gå in djupare i intervjun om jag märkt en viss återhållsamhet från 

informanten, utan stannat vid den information jag fått ta del av. I första hand ska jag redovisa 

erfarenheter och upplevelser från gymnasietiden, men för att bättre förstå deras bakgrund till en 

del upplevelser har jag ibland valt att ta med episoder och upplevelser även från grundskolans 

senare år. 

Jag väljer att ta diskussionen i anslutning resultatredovisningens olika delar, och inte som ett eget 

avsnitt. I annat fall skulle läsaren behöva vänta länge på kommentarer och också tvingas hantera 

ett stort material. Vid några tillfällen har jag valt att samla ihop fler avsnitt innan diskussionen.

5.1 Informanternas nuvarande situation



Efter lång tid och upprepade försök lyckades jag genomföra mina 10 planerade intervjuer. 

Tidpunkten för intervjun var 1 – 1,5 år efter avslutade gymnasiestudier, och deras ålder var då 

mellan 19 – 22 år. Majoriteten av dem hade fått jobb och arbetade. Det var bara en som var 

arbetslös (M4), två ägnade sig åt studier för att komplettera sina gymnasiestudier (K3, M3) och 

en läste på universitetet (K1).  Flera kvinnor ägnade sig åt någon form av egen regelbunden 

fysisk träning på fritiden, men ingen av dem var med i någon idrottsförening. Den vanligaste 

aktiviteten var promenad och någon simmade. Det som var anmärkningsvärt var att samtliga fyra 

män inte ägnade sig åt någon fysisk aktivitet på fritiden. Två av männen hade fysiskt krävande 

arbeten och sa sig inte orka träna efter arbetet. De hade dock planer på att börja med någon fysik 

aktivitet på fritiden. Åtta av tio hade flyttat hemifrån, en del redan vid 16 års ålder, och en hade 

bildat familj med sambo och ett barn och ett andra barn på väg. Fyra föräldrar, tre mammor och 

en pappa, hade akademisk bakgrund, någon med utbildning från Sverige medan andra hade 

studerat i sitt tidigare hemland. En av de två informanterna som gick på samhällsprogrammet 

hade en mamma som hade akademisk bakgrund (M3), hos den andra (M4) hade båda föräldrarna 

akademisk bakgrund. Ingen av de informanter som valt ett yrkesförberedande program hade 

någon förälder med akademisk bakgrund.   

5.1.1 Diskussion 

Trots en besvärlig gymnasietid så har det gått bra för dem så här långt, de har alla arbete eller är i 

full färd med att komplettera sina bristande gymnasiekunskaper. En av dem studerar på 

universitetet. Värt att notera är att samtliga informanter idag har en positiv inställning till fysisk 

aktivitet, men de är inte aktiva inom föreningsidrotten. Det stämmer väl med tidigare studier 

(Redelius, 2004) som visar att trots att elever inte deltar i skolas undervisning i idrott och hälsa, så 

är de ofta aktiva och sysslar med sport, idrott, dans och friluftsliv på fritiden. Det sker dock inte 

alltid i organiserad form inom idrottsrörelsen eller med ledare. Intresset verkar hålla i sig även efter 

att de slutat skolan. Detta konstaterande gäller självfallet inte alla ungdomar. Här kan man dock 

ana en viss oenighet bland forskare, då det är svårt att mäta graden av fysisk aktivitet, och då det 



inte finns jämförbara resultat sedan tidigare. En allmän uppfattning är dock att för många av 

dagens ungdomar har ett alltför inaktivt liv.

  För mig som lärarutbildare och idrottslärare går tankarna till varför dessa informanter varit 

förhållandevis idrottsaktiva på fritiden och deltagande i grundskolans undervisning i Idrott och 

hälsa, för att sedan ta avstånd från detta i gymnasiet. I vissa fall finns medicinska förklaringar 

medan det i andra fall behövs mer djupgående analyser för att förstå detta.

  Denna lilla studie bekräftar också den uppfattningen som Lena Larsson (2003) konstaterade, att 

elever på de yrkesförberedande programmen oftast har föräldrar ifrån arbetarklassen, utan 

akademisk bakgrund. Valet av studieprogram är alltså i många fall sociokulturellt betingat, och 

denna studie bekräftar detta.

5.2 Vad tyckte de om skolan, dess innehåll, arbetssätt och lärare?

Hälften av de tillfrågade trivdes i skolan, några föredrog grundskolan medan andra tyckte 

gymnasiet var bättre.  Det positiva var ”att få prata och vara social” sa en man (M4) medan några 

andra personer som gick på ett praktiskt program angav de praktiska inslagen som de mest 

stimulerande (K5, M1). Bland de negativa kommentarerna fanns exempelvis ”jag hade börjat 

tröttna och trivdes inte med klassen. Plugga var inte min grej, jag var skoltrött” (K4). En annan sa 

”det är inget man skulle föredra om man fick göra något annat” (K5). Samma budskap kom från 

en annan person som sa så här, ”om jag hade fått välja så hade jag inte gått i skolan 

överhuvudtaget. Jag ville ta studenten, det var kul”(K2). Som elev hade några svårt med det 

inrutade livet, de orkade inte sitta still och hade svårt med att inte kunna bestämma tempot själv 

(M1, M4). Det bör i sammanhanget nämnas att informanten M1 hade gått i en ”Montesoriskola” i 

grundskolan. Där arbetar eleverna efter eget schema och i eget tempo, de byter ämne när de är 

färdiga eller har tröttnat på det. På frågan om något innehåll som de gillade/ogillade med 

gymnasieskolan framkom att hälften av personerna tyckte det var bra i allmänhet. Flera hade 

dock enskilda ämnen som de ogillade. Som exempel nämndes ämnena religion, matte, 

naturämnen och språk. Bara en person nämnde idrott och hälsa som något negativt. Flera ämnen 



återkommer sedan som positiva inslag, till exempel matte, idrott, och språk samt de mer praktiskt 

inriktade ämnena som sjukvården, psykiatrin, köksarbete och byggämnena. Någon angav också 

problem med lärarna utan att gå närmare in på vad det handlade om. Någon tyckte inte att det var 

så intressanta saker de läste om (K4) och en annan tyckte inte att alla ämnen var nödvändiga för 

alla i så hög grad, och han ville ge mer stöd till det som eleverna tänder på, så att de utvecklas i 

det de gillar. Han önskade också en mer specialiserad undervisning på gymnasiet (M4).  Flera tog 

upp arbetsformerna i gymnasieskolan i förhållande till grundskolan och sa att de upplevde mer 

individuellt arbete och ansvar i gymnasiet. Beträffande arbetsklimatet så sa de bland annat att 

”klasskamraterna var trevliga och att de uppträdde mer moget på gymnasiet. Det fanns inga 

jobbiga killar eller elever som orsakade problem”( K3). På det individuella planet kan nämnas att 

en person rannsakade sig själv då hon hade upptäckt att hon under grundskoletiden hade klarat 

sig bra bara på sin begåvning, hon hade lätt för att lära utan att anstränga sig.  Gymnasiet ställde 

dock större krav på studieteknik, något som hon inte hade behövt lära sig i grundskolan (K3). 

  En annan informant fick det jobbigt under gymnasietiden på grund av dyslexi (ej 

diagnostiserad). Han sa så här i intervjun: 

Det fanns mindre tid att tänka mellan varje ämne. Det var bara att försöka hänga med, och hade man svårt att 

förstå så hamnade man efter på en gång. Jag har svårt att förstå vissa saker. Hade velat ha mer tid på mig med 

varje ämne och byta när jag var färdig eller tröttnade på det jag höll på med. Det fanns inte heller tid för 

lärarna att hjälpa eleverna. Idrott, träslöjd och bild var lättare. I de andra ämnena tappade jag orken för jag 

kom efter (M1)

På frågan om arbetsformerna tyckte de flesta att det var OK, det var bra men det var jobbigt 

tyckte en del. ”Det fungerade bra om lärarna var bra” uttryckte sig någon (K1). ”Det var stelt och 

inte speciellt individanpassat” sa en annan (M4). En annan informant beskrev lärarnas arbetssätt 

och arbetssituation så här, ”Lärarna skulle förklara bättre. De är stressade och berättar snabbt, 

man är många i klassen, man hinner inte, alla ska ha hjälp, alla vill fråga. Till sist säger man - skit 

samma och så går man därifrån” (K6).  

  Det fanns alltså inte tid för lärarna att hjälpa eleverna. Relationen till lärarna varierade. De hade 

så många olika lärare. ”Med en lärare i varje ämne hann man aldrig få någon riktig kontakt” 

(M1). De tyckte dock att de blev behandlad mer som en vuxen person, men ibland så passade inte 

personkemin. Nästan alla hade bra relationer till de flesta lärarna, dock ofta med något undantag. 

Några exempel visar på hur de upplevde att de blev behandlade: 



Jag hade några lärare som var jättebra, men matteläraren kom jag inte överens med. Jag hade bara IG på ett 

prov och så fick jag IG i slutbetyg. Han var ganska jävlig, jag tror han blev anmäld året därpå (K4).

 

Bra, jag blev osams med några på gymnasiet. Jag fick IG av en lärare i två ämnen till, Naturkunskap och 

Kemi. Hon tappade bort mina papper hela tiden, jag visste att jag hade lämnat in dem. Jag var där så jag fick 

ett IG som jag kunde tenta upp (M2)

Ett annat exempel visar att eleverna vill att lärarna ska bry sig när eleverna är frånvarande, ”En 

del brydde sig inte, de frågade inte, de skrev bara skolk. De ska bry sig mer, man vill ju förklara 

varför man var borta” (K6).  Det var många grupparbeten, ofta större arbeten som skulle 

bearbetas under längre tid, och eleverna behövde inte vara närvarande på skolan. Somliga hade 

svårt med studiedisciplinen och det blev inget gjort. En informant förde läxor på tal och uttryckte 

sig på följande sätt, ”läxor var bra på högstadiet. På gymnasiet hade jag fyra läxor på tre läsår. 

Man lärde sig mer på högstadiet”. De som hade valt mer yrkesinriktade program önskade mer 

praktik på arbetsplatser och någon ville också ha mer idrott på schemat, för det var också praktisk 

verksamhet.

  Samtliga intervjupersoner hade ju IG eller inget betyg alls i ämnet Idrott och hälsa. Vilka 

studieresultat uppvisade de i övriga ämnen? Tidigare studier har visat att många skolkande elever 

har läs- och skrivsvårigheter (Skolverket 2000). Denna grupp utgör inget undantag. Tre av tio 

uppger att de har någon form av dyslexi, ej bekräftad, bara upplevd. Övriga sju uppger att de inte 

har några sådana problem. De som upplevde problem sa bland annat ”Jag tror jag har lite dyslexi, 

jag har inte fått det på papper men jag tror jag har det. Jag är skitdålig på att stava. Ingen har 

testat det. Jag läser bra”(K2). En annan beskrev besvären och konsekvenserna så här 

Det är på gränsen till dyslexi, fast jag har det inte. Det går väldigt långsamt när jag läser. Det var svårt att 

hänga med. Jag fick ju läsa två gånger kan man säga. Om jag hade fått hjälp snabbare så hade jag fått mer 

motivation och tagit itu med det”(M1) 

Tidigare forskning menar också att skolkande elever har svårigheter i ämnena Engelska, Svenska, 

och Matte (Sundell m.fl. 2005). Jag fann två ytterligheter beträffande dessa ämnen i denna grupp. 

En person (K1) hade betygen MVG, MVG och VG, medan en annan (M4) hade IG, IG, IG. Det 

framgår inte vilka kurser, A- eller B-kurser, de avser i dessa ämnen. Övriga personer uppvisar 



betyg alltifrån G till MVG och ytterligare tre IG i dessa ämnen. Inget ämne verkar dock vara 

svårare än något annat för dessa personer. 

5.2.1 Diskussion 

Hälften av dem trivdes i gymnasieskolan medan den andra hälften hade en mer negativ 

uppfattning. Det positiva med att gå i skolan är den sociala biten, att träffa kompisar. De tyckte 

att lärarna behandlade dem som vuxna och att klasskamraterna uppträdde mer moget på 

gymnasiet, jämfört med grundskolan. Någon hade svårt att anpassa sig till det” inrutade 

systemet”, att passa tider och att göra det som förväntades och ålades dem. Att ta studenten 

lockade en av dem. För dem som valt ett yrkesinriktat program utgjorde de praktiska inslagen de 

mest positiva i undervisningen. Flera av dem var skoltrötta och hade valt annan sysselsättning om 

det funnits möjliga och lämpliga alternativ. Denna brist på motivation kan man ana när man 

studerar den officiella betygsstatistiken, som visar att det finns flest IG på de yrkesinriktade 

programmen och på IV-programmet (www.skolverket.se, 2005). 

  Det fanns enskilda ämnen och lärare som de gillade respektive ogillade. Det var dock bara en 

som uttryckte sitt definitiva ogillande av undervisningen i Idrott och hälsa. En gemensam 

uppfattning från flera av dem var att studietempot var alltför högt, de hann inte med och fick inte 

den hjälp de behövde. Resultatet blev uppgivenhet och bristande motivation och till slut så 

lämnade de lektionen eller gick inte dit överhuvudtaget nästa gång. Orsaken till denna situation 

kan vara bristande förkunskaper från grundskolan, som i sin tur kan vara ett resultat av brister i 

läs- och skrivförmågan, brister som inte uppmärksammats tillräckligt under grundskoletiden. 

Några av dem hade också hamnat i ett IV-program till att börja med. En annan bidragande orsak 

kan vara lärarsituationen och de stora klasserna på gymnasiet. Nästan alla ungdomar känner sig 

tvingade att studera på gymnasiet idag, oavsett intresse och studiebegåvning. Det blir en sorts 

massproduktion där det individuella inte får tillräckligt utrymme. Med olika lärare i varje ämne, 

få timmar per vecka, stora klasser och högt tempo utvecklas inga personliga relationer mellan 

http://www.skolverket.se/


lärare och elev. Det är svårt för en lärare att uppmärksamma och lära känna alla elever, då de 

ibland möter flera hundra elever i ett och samma ämne. Arbetssättet med enskilda - och 

grupparbeten över längre tid kräver arbetsdisciplin, något som alla inte elever klarar av lika bra. 

Dessa kan behöva mer stöd av lärare och mer av traditionell och regelbunden klassrumsunder-

visning. 

  Trots sina IG i ämnet Idrott och hälsa så fanns det studiebegåvade elever i denna grupp. En 

person (K1) hade MVG, MVG och VG i ämnena Engelska, Svenska och Matte. Det är inte 

speciellt förvånande när jag nu vet bakgrunden. Anorektiker är ofta väldigt ambitiösa och 

prestationsinriktade, vilket hon själv medgav. En annan ytterlighet (M4) uppvisade motsatt 

resultat med IG i samtliga dessa tre ämnen. Denna elev hade uppenbarligen behövt hjälp redan 

under grundskoletiden och uppmärksammats tidigt under gymnasietiden. 

  Den aktuella gymnasieutredningen (2008) har tagit fasta på ungdomars olikheter när det gäller 

motivation och fallenhet, och vill tydligare skilja på yrkesförberedande- respektive 

studieförberedande studier. Man vill också införa ett lärlingssystem. Möjlighet till vidare och 

högre studier, senare i livet, ska dock alltid finnas. Jag tycker det är bra, samtidigt som skolan 

måste värna om att utbilda alla ungdomar till dugliga samhällsmedborgare. Alla behöver dock 

inte läsa alla ämnen och inte lika mycket. De praktiska inslagen måste uppvärderas.  

5.3 Kamrater och Mobbing 

Under ungdomsåren är det ju viktigt med kompisar. Det sociala nätverket betyder mycket för 

identitetsskapandet. Det visar sig att samtliga intervjuade inte hade några problem med att få 

kompisar under skoltiden. En man menade att ”mina bästa vänner är dom man träffat i 

skolan”(M4). ”Det var kul att känna många när man gick i skolan, de tyckte om skolan” sa en 

annan (K6). De kamrater de hade var ofta likasinnade. På min fråga om de hade kompisar så sa 

en kvinna ” Ja, jag hade ju rätt många, som inte heller tyckte om skolan. Alla går där därför att de 

vet att de måste” (M2). De gick till skolan, och gjorde det de måste göra, men inget utöver detta. 

De som eventuellt var skoltrötta kunde också få viss stöttning av kamrater som hade större 



ambition att få bra slutbetyg, att ta tag vissa saker, medan andra fick sympatier för att göra 

mindre ansträngningar.

  Mobbing är ju ett känt problem i dagens skolor och mycket görs för att förebygga och för att 

komma tillrätta med problemet. Det återstår dock mycket arbete ännu. Bland de intervjuade 

personerna fanns det de som hade klarat sig relativt bra under sin skoltid, medan andra hade råkat 

illa ut. Tre av dem hade drabbats under grundskolan, främst under de tidigare skolåren. Det var 

inte populärt om man tog alltför seriöst på skolarbetet under högstadietiden. Mobbingen bestod 

då av till exempel knuffar, utfrysning, retades för dialekten (personen kom från Stockholm), 

kallades för svartskalle (elev med invandrarbakgrund). På gymnasiet verkade det däremot ha varit 

relativt lugnt beträffande mobbingen, ingen av dem sade sig ha blivit mobbad.  På frågan om de 

själva hade mobbat någon svarade hälften att de gjort det i någon form, under grundskoletiden 

men inget under gymnasiestudierna. Flera uttryckte det som att de varit elaka mot någon. En 

kvinna sa ” Ja, i år 7-8 var jag allmänt elak, slogs med dem jag var osams med. Jag hade ett 

väldigt temperament när jag var liten”(K2). Några andra exempel lyder så här ” Ja, jag blev 

inkallad till mobbingteamet på högstadiet. Det var en kille och jag som bråkat sedan lekis. Det 

var mer bråk, han var kaxig tillbaka. Vi skrek fula ord till varandra”(K4). ”Nej, inte på det viset. 

Ibland kan jag säga något elakt. Jag är ganska sarkastisk i mina kommentarer” (K3). 

5.4 Skolk

Problemet med skolk har uppmärksammats alltmer på senare tid, framför allt i gymnasiet. Där 

upplever också rektorer och lärare det som ett eskalerande problem. Problemet är större på 

gymnasiet än i grundskolan. Skolk definieras som olovlig frånvaro. Det visade sig att samtliga 10 

intervjupersoner hade skolkat i ganska stor utsträckning under sin skoltid, mer på gymnasiet än i 

grundskolan. Beroende på när på dagen som skolket ägde rum så tillbringade de tiden på olika 

ställen, ensam eller med kompisar. En person svarade så här på mina frågor: ”Gick och fikade, 

gick på stan, sov hemma”(K2) En annan uttryckte sig så här ”Hemma och sov, eller man gick inte 

överhuvudtaget. Man åkte hem om man inte ville ha den lektionen. Långa håltimmar, då åkte 

man hem. Oftast var det hela klassen. Dom (lärarna, skolan? Min tolkning!) får skylla sig 



själva”(K5). Ytterligare en kvinna sa ” jag gick hem eller hängde med kompisar på stan, hade 

extra jobb”(K6).  En manlig person svarade att ”jag kunde vara hemma och spela TV-spel, data. 

Mestadels ensam, hemma eller hos någon kompis”(M1). En annan sa ”hela gymnasiet satt jag 

hemma och spelade gitarr istället. Jag spelade 8 timmar om dagen”(M4). De ämnen de skolkade 

från varierade. Det kunde vara ämnet i sig som var avgörande för skolket. ”Det var mest när det 

vara något tråkigt ämne, då kom man på något annat trevligt att göra”(K3), eller som en person sa 

”jag hatar ämnet idrott”(K6). En annan orsak var allmän skoltrötthet: ”Jag orkade inte vara i 

skolan, det var tråkigt, det fanns väl roligare saker att göra. Jag var allmänt trött, jag hade vänt på 

dygnet”(K2). Ytterligare en orsak till skolk var av organisatorisk art där långa håltimmar spelade 

roll eller att undervisningen ägde rum någon på någon annan plats i staden. Det var för jobbigt att 

ta sig dit helt enkelt, och de fördrev tiden på stan. På frågan om föräldrarnas reaktion kunde 

svaren bli ”Jag flyttade hemifrån när jag var 16 år. Föräldrarna visste inget”(K6). ”De visste ju 

om att jag var hemma, men de måste ju sköta sina egna jobb och kunde inte göra så 

mycket”(M1).  Lärarna verkade heller inte reagera med detsamma ” De märkte väl detta så 

småningom. Det tar tid innan någon märker att man är borta mycket och börjar undersöka”(K1). 

  Skolket i denna grupp var utbrett under gymnasietiden och jag ville naturligtvis veta varför de 

skolkade, vilka skäl de angav och vad de tyckte sig vinna på att inte närvara under lektionerna. 

Jag väljer här att redovisa uttalanden från samtliga informanter för att skildra bredden av 

argument. Uttalandena är inte relaterade till något speciellt skolämne.

Det beror på. Jag var kanske sjuk men ville inte sjukanmäla mig. Under gymnasiet fick jag Anorexia och var 

på behandlingshem. Innan jag kom in på behandlingshemmet så var jag hemma ofta då jag inte ätit på flera 

dagar. Svårt att stå upp för detta, då är det mycket lättare att bara skolka. Jag skolkade ganska mycket för att 

jag var sjuk. Jag orkade inte gå upp ur sängen, jag åt ju ingenting, jag var förlamad. Jag var ju inte borta jämt. 

Till slut så orkade man gå iväg, men då har man kommit efter och är mindre skärpt i huvudet. Jag har hög 

prestationsnivå (krav?). Kan jag inte leva upp till det och då är det lika bra att inte gå dit överhuvudtaget för 

då behöver jag inte visa för mig själv hur dålig jag är just nu. (K1).

Jag orkade inte vara i skolan, det var tråkigt, det fanns väl roligare saker att göra. Jag var väl trött. Jag var 

allmänt trött, jag hade vänt på dygnet (K2).



Det var trevligare, i vissa ämnen var det någon slags bojkott för jag trivdes inte med undervisningen. Min 

franskalärare var dålig, så det var meningslöst att gå dit. Jag skolkade faktiskt från idrotten. Det berodde nog 

på mobbingen som satt i, inte för att det var dålig undervisning eller så (K3).

Det var att jag inte trivdes, att jag inte … det gav mig liksom ingenting att gå dit. 

Jag hade ingenting som jag tyckte var kul i skolan. Från trean var inte kompisarna speciellt roliga (K4) 

Jag tjänade väl inget, men jag blev godkänd i allt och har jobb nu, så jag skiter i det…

Det var tråkigt, man var jämt skoltrött. Tråkigt att gå till skolan, i allmänhet. Ibland gick man ut på stan, det 

var olika. Det berodde inte på ämnena i sig (K5).

För att man inte orkade med, för långa lektioner. 2 -3 tim. Estetisk verksamhet och rehabilitering. Det var 

andra ämnen också. Ja, just nu så ångrar man sig jättemycket, jag orkade inte, jag ville inte. En del gånger 

brukade jag bråka med lärarna för att de inte förstår och så. När lärarna är trevliga blir man mer sugen på att 

plugga, och vill… (K6).

Det var enkelt! Jag gjorde det enkelt för mig. Det är lättare och göra det man vill än det andra vill.

Det kanske var någon sorts protest? (M1)

Jag var trött på skolan, det blir de flesta ungdomar idag, så var jag osams med vissa lärare så man skolkade 

extra mycket. Jag vann egentligen ingenting, det var meningslöst. Dataspel var roligare (M2).

Det var familjeproblemet som vi hade mitt i år 1 och år 2 på gymnasiet, jag var deprimerad och så en flickvän 

som lämnade mig. Vi hade haft en längre relation Jag slapp se andra, slapp att andra skulle se hur jag mår. De 

skulle bara fråga så klart, vad är det med dig? Det var bättre att stanna hemma. Jag fick ju ljuga för mina 

kompisar. Jag var ju uppe sent på natten också, att komma ifrån verkligheten också. Jag höll allt hemligt för 

mina föräldrar. De märkte inget. De hade egna problem…. Jag stannade hemma på dagarna eftersom man 

stannade uppe och spelade på nätterna. Det var en helomvändning på gymnasiet. Från att ha varit en aktiv 

social person till en helt instängd (M3).

Hela gymnasiet satt jag ensam och spelade gitarr istället, hemma. Gick hem och spelade gitarr 8 tim per dag. 

Om jag skulle gå en musikutbildning så måste jag ta dessa steg för att lyckas. Gitarren drog samtidigt som jag 

inte mådde bra. I högstadiet fick jag magkatarr/magsårsliknande symptom. Min personlighet är väldigt ojämn 

så när jag gillar något så vill jag bara göra det. Mina föräldrar tyckte inte det var bra. Jag gillade inte det man 

gjorde i skolan. Det var så förbaskat jobbigt att gå på lektionerna, att folk ska säga vad jag ska lära mig. Jag 

har mina egna mentala spurter, jag kan inte göra något om jag inte brinner för det. Jag sov inte så mycket, jag 



var uppe sent på kvällen. Jag är kvällsmänniska. Mer flexibel start av skolan på morgonen och senare slut på 

dagen. Börja 9-10 och sluta 17 (M4).

5.4.1 Diskussion

Tidigare forskning om skolfrånvaro (Skolverket 2008, rapport 309) kan grovt indelas i två 

övergripande perspektiv. Det ena är ett individfokuserat perspektiv som pekar på risker att hamna 

i kriminalitet, större konsumtion av alkohol, tobak, dopingmedel m.m. De trivs också sämre i 

skolan. Det andra är ett strukturellt perspektiv som fokuserar på skolan som arbetsmiljö. 

Undervisningen upplevs som ointressant och jobbig, det är svårt att hänga med, eller att de inte 

blir positivt bemötta i skolan. Det finns även kommuner och friskolor som gör andra 

bedömningar. De menar att orsaken till frånvaron hittas främst hos barnet eller familjen, och 

beror på sociala eller psykosociala problem eller på bristande stöd från hemmet.

  Vår nuvarande skolminister, Jan Björklund menar att svenska elever skolkar mest av alla i hela 

världen. Fenomenet har också fått stor uppmärksamhet internationellt, och det forskas mycket 

runt om i världen. På svenska gymnasier uppfattas det som ett stort problem av skolledare. 

Samtliga informanter i denna studie hade skolkat i ganska stor utsträckning under gymnasietiden. 

Oftast var det inte ämnena i sig som var skälet till att de skolkade, utan orsakerna fanns i 

bristande motivation för skolarbetet. Detta i kombination med till exempel långa håltimmar och 

förflyttning långa avstånd mellan olika lokaler, inbjöd till att de tillsammans med andra 

skolkamrater eller ensamma, föredrog annan mer attraktiv sysselsättning. Någon hade skaffat 

extra arbete, några gick hem och spelade dataspel eller gitarr, medan andra hängde på stan eller 

gick hem. Föräldrar och skola reagerade inte tillräckligt snabbt eller inte alls, de kanske hade gett 

upp i ett tidigt skede, och informanterna var väl införstådda med att det tog tid innan någon 

märkte att skolket var systematiskt och omfattande.

  Bakomliggande orsaker till skolket känns igen från ett flertal tidigare studier om skolk. Här vill 

jag nämna bland annat Skolverkets rapport 309 (2008) samt Karlberg och Sundells studie (2004). 

Det som dessa informanter framförde som skäl för att skolka var bland annat individ-, familje-, 

skol- och kamratrelaterade. Som exempel på individrelaterade orsaker fanns medicinska - och 



psykiska besvär samt skoltrötthet. Orsaken till de psykiska besvären fick jag aldrig reda på. I ett 

av fallen var det problem i familjen. Skolrelaterade orsaker var att det var tråkigt och att de inte 

trivdes med undervisningen, och några var osams med lärare som inte hade tid med dem eller 

förstod deras problem Två av informanterna sade sig också ha svårt att acceptera och anpassa sig 

till skolans normer, till exempel innehåll och tider.  Exempel på kamratrelaterade problem var 

erfarenheter av mobbing från grundskolan, som på gymnasiet var särskilt besvärande inom ämnet 

Idrott och hälsa, och i något fall trivdes en inte med kompisarna i skolan. I ett par fall ville de inte 

visa att de mådde dåligt inför sina klasskamrater och lärare, och stannade hemma för att slippa 

alla frågor.

  Det är uppenbart att de flesta av dessa informanter hade valt annan sysselsättning efter 

grundskolan om det funnits realistisk förutsättningar detta. De var skoltrötta och saknade 

motivation för ytterligare tre år i skolan. Kanske hade de upplevt misslyckanden under 

grundskolan som resulterat i bristande kunskaper och de var rädda för ytterligare misslyckanden 

på gymnasiet. Praktiska och yrkesinriktade program kan under sådana omständigheter vara ett 

attraktivt alternativ, och det kanske passar deras personlighet bättre än de studieförberedande 

programmen. Det ska dock noteras att flera hade VG och MVG i ett flertal av de mer teoretiska 

ämnena, medan andra hade sina bästa betyg i de praktiska ämnena.

  Skolans möjligheter att möta dessa skoltrötta elever på ett adekvat sätt är också svår och 

begränsad. De kräver mer resurser, och de behöver gå fram i ett långsammare tempo för att hänga 

med. Innehållet kanske också måste anpassas och anknyta mer till deras vardag för att verka 

intressant. Det är svårt när alla ska följa samma kursplan, examineras på samma sätt och på 

samma kunskaper. Här kanske skolmyndigheterna måste tänka om inför framtida läro- och 

kursplaner, och erbjuda fler alternativa utbildningar med olika innehåll.

5.5 Vad tyckte de om ämnet Idrott och hälsa?

Informanternas omdöme om ämnet Idrott och hälsa varierar. Det som kanske förvånar är att de 

flesta tyckte att innehållet var Mycket bra – Bra – helt OK. Fem av kvinnorna och två av männen 

uttryckte sig så. Bara en kvinna ogillade idrotten helt och två av männen var tveksamma, det 



berodde på innehållet sa de. Sen fanns det en som tyckte att undervisningen var bra men ändå 

avstod från att gå dit, och hon sa: ”Det var skitbra, men jag orkade aldrig gå dit. Jag var där på de 

obligatoriska sakerna som man var tvungen att gå på. Det var för långt att gå”.(K2) Det mest 

kategoriska uttalandet kom från en kvinna som sa:

Jag hatar idrott. Det är så sjukt, man ska byta om, ta med sig kläder, bli svettig så ska man gå till skolan igen. 

Nej, jag tyckte inte om det. Idrotten borde vara sista lektionen och så förlänga det till två timmar, då man 

tränar man känner. Men om man ska gå ifrån en timme till idrotten sen gå tillbaka till lektionen, men man 

orkar inte man luktar ju svettig, och duscharna där var inte helt OK också. Det har alltid varit så sen jag gick i 

sexan. I låg- och mellanstadiet då var man tvungen typ, annars så skickade de papper hem. I sexan blev 

läraren trött på mig så han orkade inte. Mina föräldrar hade sagt till mig några gånger, men de var så vana vid 

att det inte gick och då kunde inte läraren göra något heller. Jag var där men bytte aldrig om och deltog inte. 

(K6)

 

Beträffande innehållet så framkom det att flera gillade utomhusaktiviteter som paddling och 

orientering. Men det fanns också de som inte gillade orientering, det var sämst. Någon såg 

orientering mer som en social företeelse - ”Orientering, då gick man med kompisar och prata och 

orienterade”(K6). Några hade velat ha fler lektioner till gymmet för att - ”träna ordentligt istället 

för Spökboll och sånt” medan andra föredrog Badminton - ” det är ganska lätt, man märker inte 

att man blir trött”. (K3) Badminton valdes också av andra skäl - ”Badminton, det planerade vi in 

så ofta som möjligt för att slippa göra det som vi var dåliga på. Vi ville få ut ungefär lika mycket 

och var snälla mot varandra för att inte bli svettiga”. (K1) Andra tyckte att innehållet ofta inte var 

så kul - ”Idrott är inge kul, jättetöntiga lekar eller…..jag tyckte inte de hade anpassat det efter att 

man själv blivit äldre, det var samma saker som tidigare”(K4). En man ansåg att det inte var 

gymnasiets sak att tvinga någon att röra på sig – 

”Det är mitt egna val om man måste klä på sig shorts och hela kittet. Man kände sig som en fånge som lägger 

sina kläder i skåpet. Man får se dem om någon timme igen när man kliver ut. Det var mer som ett straff. De 

dagar vi hade idrott så kom jag ur rytmen. Man kom ur fas. Det var som en vägbula. Det tråkigaste var 

styrketräning, sit-ups och sånt. Det är upp till en själv om man vill förbättra sitt välmående. Det är inte 

gymnasiets roll att säga att nu måste du klä på dig shorts en timme för nu ska du ut och springa”. (M4)



Flera av dessa informanter har påpekat behovet av individualisering och att ämnet innehåller 

prestationsmoment. Som elever hade de möjligheter till individuella val –  ”mycket egenstyrning 

vad vi skulle göra, välja mellan olika alternativ. Ibland måste vi lära oss speciella saker, teori 

främst. I övrigt var det att det skulle vara roligt”.(K1) En annan kvinna ville själv bestämma vad 

hon skulle göra –” Jag vill inte vara med och springa, hoppa, spela bollar, det är ju skittråkigt, typ 

man ska, jag vet inte, det var så där barnsliga. Vi har ju gymsalen, jag vill gymma istället och fick 

gymkort, bara bygga upp till IG”. (K6) Här kan det vara på sin plats att uppmärksamma lärare 

som alltför ofta låter eleverna välja styrketräningslokalen. Detta konstaterande grundar jag på 

följande uttalande. ”Dom har ingen koll i styrketräningsrummet, där sitter bara folk och pratar 

och stör de som tränar”. (M2) Samma person önskade mer elevmedverkan och en plan för 10 

veckor framöver, relaterat till kursplanen, trots att han inte hade någon koll på kursplanen.

  Andra faktorer som påverkade intresset för lektionerna i idrott och hälsa var avståndet till 

idrottshallen samt hygieniska och psykosociala aspekter på duschar och omklädningsrum – ”jag 

tyckte inte det var speciellt kul, och så hade vi idrott borta i Idrottshuset, det var lättare att gå upp 

på stan i stället”. (K4) och andra sade  

Det finns en stark jämförande fixering runt duschandet och omklädningen före och efteråt. (K1) 

Man ska gå till idrottshallen, byta om, bli svettig, duscha efteråt. Duscharna var äckliga där, vad jag minns. 

Sen skulle man ha lektioner. Det var jobbigt att gå tillbaka till skolan och plugga. Bättre att ha sista lektionen 

och sen kunna gå hem”. (K6)

Jag bävade inför detta. Jag gick in på toaletten eller stod i något hörn. Eller så gick jag på de lektioner som låg 
sist, så kunde man åka hem och duscha. (K3)

Det var i princip en tävling bland grabbarna. Det skulle vara bra med egen dusch för många, men för mig 
spelar det ingen roll. (M2)

Trots den negativa inställningen till mycket så fanns det positiva inslag i intervjun. Jag fann att 

alla hade varit fysiskt aktiva när de var yngre. Det verkar som intresset dalat efter högstadiet. De 

hade alla, utom en kvinna, någon idrott som de ansåg sig vara bra i och tre av dem, två män och 

en kvinna, ansåg sig vara bra i det mesta som hade med rörelse att göra. Någon undvek bollar och 

sa sig vara lite rädd för bollar och en annan tyckte att de var så hårdhänta när de spelade boll i 

gymnasiet. En informant var ärlig och sa att hon inte kunde säga så mycket om sina färdigheter 



eftersom hon inte var med på lektionerna. Bland deras idrotter så dominerar färdigheter i olika 

bollspel, men också ett exempel på en individuell fysisk kvalitet, han ansåg sig vara snabb (M4).

  Fanns det då några krav för att bli godkänd i Idrott och hälsa? På denna fråga fick jag liknande 

svar från alla informanter. Det fanns krav på att de skulle vara närvarande och ombytta. Deras 

uppfattning om närvarokravet varierade mellan 60-80 %. De måste också vara aktiva under 

lektionen och klara av vissa teoretisk prov. Här nämnde de skriftliga prov om träning, anatomi 

och fysiologi, näring, lyftteknik, stress, stretching. På ett par skolor så delade lärarna ut en lista 

med kraven för de olika betygen. Den läste de aldrig. Beträffande idrottsliga färdigheter så 

nämndes inte mycket. En person sa så här – ”man fick väl vara med men behövde inte visa upp 

att man var bra, det vara bara att vara med”. (K2) En annan sa - ”inga färdigheter, vi skulle vara 

där”. (K4) En person nämnde dock ett exempel på färdighet, som att förstå grunderna i bollspel, 

medan en annan påpekade att för VG så skulle du också vara duktig. 

  På en rak fråga om de lärt sig något under lektionerna i idrott och hälsa på gymnasiet sa sju 

informanter ett entydigt nej. Två hade lärt sig något om hur man lyfter och hur man tränar styrka 

och lite om kost, och de sade sig ha haft stor nytta av detta, medan en person inte hade någon 

uppfattning alls i frågan. Det de ansåg sig kunna praktiskt hade de lärt sig på fritiden eller i 

grundskolan. De ansåg dock att det kunde vara svårt att skilja på vad de lärt sig i andra ämnen, till 

exempel i biologi, eller på fritiden. 

  Ambitionsnivån bland dem varierade från till exempel - att gå dit och göra sitt bästa, - att komma 

över bocken/plinten, - att bli bättre varje lektion till - att försöka gå dit, - ingen ambition på 

gymnasiet och till - jag skiter i idrotten. När de väl var där så upplevde några lektionerna som en 

enda lång väntan, kollade klockan, och hoppades att lektionen snart skulle ta slut, medan andra såg 

det om en given håltimme och skolkade. Kanske deras upplevelser av lektionerna kan förklara 

något av deras ambitionsnivå. Här följer några exempel på upplevelser. Den fösta personen 

representerar ett väldigt speciellt fall då hon drabbats av ätstörningar (anorexi).

Jag minns det som ibland påfrestande när man upptäcker sina fysiska begränsningar, min kropp fungerar inte. 

Jag kommer ihåg att vi kunde ha väldigt roligt ibland. Man gjorde något roligt tillsammans i klassen. Det var 

då vi hade en lärare som var väldigt bra. Jag har ganska många roliga minnen innan jag inte kunde vara med, 

men då har jag ganska många dåliga minnen, dålig diskussion om hur det ska fungera. Jag anser mig ha ett 



handikapp som inte tar upp näring. Hur behandlar man handikappade? Det ställer till ett antal problem, det ser 

ut som jag varit lat. (K1)

En annan person hade erfarenheter från utländsk skola och gjorde vissa jämförelser med den 

svenska, hon tyckte den svenska skolan var för slapp.

Mest av allt så kände jag mig fet och klumpig på grundskolan. På gymnasiet hade jag mest problem att jag 

inte klarade av allt lika mycket som tidigare. Idrotten utomlands var ganska bra för där hade alla uniformer 

och man fick alltid mycket stöd av lärarna. De är hårdare men de peppar också mer i alla ämnen. Fler läxor 

och man får gör mycket mer. Här blir det liksom så här slappt. Man blir faktiskt korkad av det. Man känner att 

man måste göra det som förväntas.  Det skulle vara så här, även om vi skulle tyckt det vara ett helvete. Det var 

vad alla andra tyckte som påverkade mig, inte att jag kände mig så fet och klumpig. Det har påverkat mitt 

deltagande väldigt mycket (K3)

En manlig informant, som i grunden var positiv till all idrott, men som hade fastnat i 

datorspelandet, upplevde fördelar med att röra på sig,

Det var skönt att få springa av sig energin, istället för att spela datorspel. Det tänkte man inte då, men det vet 

man nu. Ämnet var egentligen roligt. När vi spelade innebandy så gav jag allt, helt beroende på vad vi gjorde. 

Det jag inte tycker om det gör jag inte. Jag har ansträngningsastma. När jag gick i ettan så sprang jag tre 

gånger i veckan och hade tänkt springa Lidingöloppet, men datorn sabbade allt. (M2)

Jag frågade också om det fanns speciella händelser som påverkat deras inställning till ämnet

Idrott och hälsa i skolan. Det visade sig att de flesta inte hade något att berätta. Det fanns dock

några intressanta berättelser om detta

Inte min inställning till IoH. Jag tycker det är ganska bra ämne.

Det som skulle vara bra att alla hade uniformer, lika kläder. Så att man slipper bli hånad för .

Ja, och så var det p.g.a. min kropp som folk kommenterade. De gjorde saker med ens kläder när man 

duschade. (K3) 



Nej, ämnet var OK som det bedrevs. Jag var ju med så mycket som jag kunde, utom när jag var skadad. 

Läraren sa att du behöver inte komma hit för du får ändå ingen närvaro. Jag sa, OK då skiter jag i och komma 

hit. Man var tvungen att vara med för att få närvaro. Antagligen var det min frånvaro i 1:an som orsakade mitt 

IG. (K5)

Min dator, när jag började spela dator. Idrott var det roligaste ämnet ända fram till jag började spela dator. Jag 

hade bra relation med läraren i idrott. Vi hade många olika lärare (5) på tre år. (M2)

 

Hur reagerade då lärarna på deras bristande ambitionsnivå och frånvaro på lektionerna och vilken 

relation hade eleverna till dem? De flesta av informanterna tyckte att idrottslärarna var bra, men de 

saknade deras stöd när de hade det jobbigt med sig själva och skolan. Det verkar som om lärarna 

initialt har reagerat på deras bristande ambition, deltagande och närvaro. Relativt snart har de dock 

”tröttnat” på att tjata och sedan lämnat dem ifred.

Vi pratade väldigt sällan om mina insatser. Ibland så fick jag beröm. Ibland konstruktiva råd – gör så här. Fick 

höra en del via min mentor om hur det gick. Jag blev inte jättemycket sedd på gymnasiet, inte mer än någon 

annan. Lärarnas uppmärksamhet fördelades mer på gruppen. Hjälp och stöd fick jag inte så mycket som jag 

förtjänade, men det fick ingen annan heller. Jag hade velat ha mer hjälp och stöd. (K1) 

 

Nej, det var ingen som peppade spec. mycket. Jag upplevde inte speciellt mycket av läraren överhuvudtaget 

(K3)

Nej, inte av idrottslärarna. Man fick gå ut och gå om man inte ville vara med. Ingen alls. Man kände inte dem 

överhuvudtaget. Jag tror de kollade bilder för att veta vad man hette. (K4)

Jodå, de gjorde inte så mycket. Vi hade mest egna lektioner.(K5)

  

De orkade inte med mig. I början var det skönt, inget tjat, inget mer. Det var jag som förlorade i slutändan 

(K6)

Nej, han sa inte ett enda ord. I slutet pratade vi något om det, närvaron. Vad ska jag göra för att klara av det? 

Intyg  på att du är aktiv på fritiden. Visst det är inga problem, jag simmar och styrketränar, sa jag. Jag fixade 

intyg men blev inte godkänd för det, han sa bara att jag inte uppfyllde kraven, det räckte inte. Men man får ju 

stå sitt kast om man skolkar (M1)



De försökte ju i alla fall i början. Tre veckor, sen så slutade de. Sen blev de chockade när man kom, och det 

vill man inte, man vill att de ska vara normala. Det var kul när de uppmärksammade och uppmuntrade en när 

man kom. (M2)

De reagerade men gjorde inget särskilt. Jag minns inte om de sa något. Det tror jag säkert att de gjort. 

Idrottslärarna är väldigt bra (M4)

  

Det normala är att det är samundervisning i dagens skolor. Det vill säga att pojkar och flickor har 

idrott ihop, med samma lärare och oftast gör samma saker. Informanternas uppfattning om detta 

var inte entydig. Pojkarna ville ha samundervisning medan hälften av flickorna föredrog 

särundervisning. För några av flickorna kunde samundervisning vara OK men de förordade 

särundervisning i regel. De var också rätt medvetna om problemen och att det fanns positiva sidor 

med båda undervisningsformerna

Det är ganska komplicerat det där, om det är bra eller inte. Jag tror inte det hade varit bra om vi hade särat på 

oss, eftersom vi inte behöver komma längre ifrån varandra än vad vi redan är när vi fungerar i skolan. Det var 

enorma skillnader mellan tjejernas insatser och killarnas. Lärarna måste vara uppmärksam vad som händer. 

Killarna kan bli hårdhänta och det kan bli svårt att arbeta med dem. Det fanns några killar som var så. Dom 

ville man inte möta i någon miniturnering eller sånt. Man kunde få en smäll.  De gånger vi delade upp i killar 

och tjejer så blev det mycket trevligare att spela. Vi gjorde det ibland och det blev trevliga lektioner. Jag hade 

nog velat ha särgymnastik om jag fått välja då. Men jag tror det är bra att ha samgymnastik. (K1)

Det var bäst när det var bara tjejer. Det är OK i gymnasiet för där har alla mognat till liksom. I högstadiet 

väldigt mycket nyfikna på sina egna kroppar så de beter sig väldigt konstigt. Då var det ganska problematiskt. 

Killarna var ganska elaka mot tjejerna och sa kommentarer om deras kroppar. Nu bryr man sig inte så mycket. 

På högstadiet var killarna så himla tävlingsinriktade och om de inte vann så skulle de slå till nån. På 

gymnasiet var det en lek, alla körde och hjälpte varandra (K3).

Jag kanske skulle gått mer om det bara varit tjejer, jag störde mig på killarna i min klass, de var så buffliga, 

spec. på idrottslektionerna. De försökte slå varandra så osynligt som möjlig (K4)

Det var bra. Vad tråkigt det skulle vara om vi hade varit killar och tjejer för sig (K2,K6)



Det var roligt. Inga problem, utom när det var något jobbigt för de orkade inte lika mycket

Försöka få killarna att dansa lite mer, det var jag och en kille till som dansade inför balen. (M2)

De övriga killarna tyckte det var bra med samundervisning och att så ska det vara, det var 

naturligt och det var OK.

  Flera uttalanden, framför allt från de intervjuade flickorna, vittnar om att de bryr sig om sitt 

utseende, hur deras kropp ser ut och hur den uppfattas av andra. De är också känsliga för 

kommentarer i samband med ombyte och idrottsutövning. Någon av dem ville heller inte avslöja 

längd och vikt för mig, medan andra välvilligt avslöjade dessa uppgifter. Avsikten med denna 

fråga var ju att kunna beräkna BMI för var och en av informanterna, för att på så sätt få en 

uppfattning om deras kropp kunde ha utgjort ett problem vid utövandet av fysiska aktiviteter. Det 

var speciellt intressant då jag telefonintervjuade de flesta. Pojkarna verkar ha haft mer problem 

med utseendet under de tidigare skolåren. Att ombyte, dusch och att uppträda i idrottskläder 

under fysisk aktivitet kan ha stor betydelse för den totala upplevelsen av undervisningen i idrott 

och hälsa visar följande uttalanden, 

Jag var absolut inte nöjd med min kropp. Jag hade ju ätstörning, så man får en väldigt skev kroppsbild. Det är 

något som jag tror man har med sig när man växer upp. Det har ingenting med idrottsundervisningen att göra. 

Det är klart att det kan bidra, man har ju ändå duschsituationen efteråt. Det finns en stark jämförande fixering 

runt duschandet och omklädningen före och efteråt. Ibland lät läraren mig gå 5 min. tidigare för att kunna 

duscha ifred, och inte behövde känna någon exponering. Det finns ju vissa som är väldigt nöjda med sin kropp 

och gärna exponerar sig i bara underkläderna, medan andra vänder sig in i ett hörn. Jag var ju väldigt smal, 

och det uppskattas ju i samhället, smala flickor. Det drev inte bort mig. Det blev nästan tvärtom för mig i 

början av anorexian.(K1)

Mest av allt så kände jag mig fet och klumpig på grundskolan. Det var vad alla andra tyckte som påverkade 

mig, inte att jag kände mig så fet och klumpig. Det har påverkat mitt deltagande väldigt mycket. Alla var ju 

ganska elaka, det kändes som de var ganska osäkra. Om någon inte hade rakat bena så var det katastrof. Nej, 

jag var inte nöjd med min kropp fram till tvåan i gymnasiet Jag bävade inför detta. Jag gick in på toaletten 

eller stod i något hörn. Eller så gick jag på de lektioner som låg sist, så kunde man åka hem och duscha. Det 



var nog den starkaste orsaken, den enda, att jag inte gick på idrotten. Jag idrottar gärna när jag är med 

kompisar eller när jag är själv (K3).

Frågan gällde ju om de var nöjda med sin kropp. Några av flickorna gjorde inga längre 

utläggningar utan konstaterade kortfattat att, ”Det var väl bra, jag har varit nöjd.”(K2), - ”Ja, jag 

har alltid varit lite rund, men jag har accepterat det. Jag är nöjd. 166 cm, 69 kg”(K4). – ”Vill inte 

svara på detta” (K5), och ifrågasätter värdet av frågan. – ”Ja, det är jag fortfarande” (K6). De 

hade heller inga problem med ombyte och dusch bland andra elever.

Pojkarna, eller männen, hade följande kommentarer;

Till och från var jag nöjd respektive missnöjd med min kropp. En period tyckte jag att jag var för spinkig, då 

tränade jag mycket på gym. Självförtroendet svek mig en viss period. 15-16 år. Man kan alltid se bättre ut 

tänkte jag. Det var lite häftigt att se lite ”Biffig” ut. (M1) 

Nej, då brydde jag mig hur jag såg ut. Jag ville alltid prestera mer. Jag var varken nöjd eller missnöjd. På 

gymnnasiet brydde jag mig inte för då hade jag fast förhållande. Jag har ju alltid styrketränat så jag har ju 

alltid… Byta om och duscha var inga problem. I år 6-8 då var man lite rädd för hur man såg ut. Jag var inte 

den mest populära bland tjejerna och kunde bli mobbad av grabbarna. Jag hade inte magrutor som vissa (13-

14 år). Det var i princip en tävling bland grabbarna. Det skulle vara bra med egen dusch för många, men för 

mig spelar det ingen roll (M2).

Kroppen har alltid varit lite tunn och skör, men jag har aldrig haft några problem.

Min hållning har alltid varit dålig. Det är väldigt mycket ´Ringaren i Notre Dame´ över den.

Jag ska ta i detta rätt snart för jag stör mig av det. Dusch och ombyte har aldrig varit något problem, förutom 

inlåsandet av kläderna i skåp (M4).

5.5.1 Diskussion

Tidigare studier (se kap.2.7) visar att orsaksförklaringarna till skolfrånvaro kan vara flera, men 

betoningen ligger ändå på skolan som arbetsmiljö, undervisningens utformning och relationen 



mellan lärare och elev, hem och skola. Vissa elever har svårt att anpassa sig efter de normer som 

skolan har satt upp och skolan i sin tur har svårt att anpassa verksamheten så den passar alla 

elever (Skolverket, 2008). Vad har då framkommit i denna studie beträffande ämnet Idrott och 

hälsa? Uppfattningarna och upplevelserna av ämnet Idrott och hälsa i gymnasieskolan bland de 

intervjuade varierade. Trots att alla lämnade gymnasieskolan med IG i ämnet så tyckte sju av tio 

att ämnet var bra. Det ska dock noteras att de även under gymnasietiden gillade att röra på sig, 

men att det skedde på fritiden och inte i organiserad form med ledare. Deras grundinställning till 

fysisk aktivitet är alltså positiv. Vad är det då som stört dem under gymnasietiden?

Ämnets innehåll  

Om jag börjar med att se till innehållet så går meningarna isär bland informanterna. Det som 

några tycker om passar inte andra och tvärtom. Några har gett uttryck för att de tycker att 

innehållet inte anpassats till att de blivit äldre. De gör samma saker som på grundskolan, och ville 

hellre träna ordentligt, inga ”töntiga lekar”. Sådana uttalanden kan tyda på att ämnet saknar en 

tydlig progression för de olika skolåren, och det är stor risk att eleverna inte upplever någon 

personlig utveckling allteftersom de går igenom skolsystemet. Detta kan i sin tur bero på att 

lärarna väljer att upprepa  alla moment under alla skolår, det vill säga en ”fragmentisering” av 

många idrotter/aktiviteter varje år. Det innebär att eleverna inte hinner lära sig något utan får 

börja om igen nästa gång aktiviteten dyker upp. Det är också ett uttryck för en aktivitets-

pedagogik med mål bara för stunden, det vill säga det viktiga är att eleverna rör på sig och har 

roligt. Om man däremot får chansen att lära sig något, och att det får ta tid, så känns det kanske 

mer lustfyllt.  ”Att träna ordentligt” tolkar jag som att det skulle kännas att de gjort något efter 

lektionen, något fysisk ansträngande, som till exempel konditionsträning eller träning i gymmet. 

På samma fråga säger några att de vill göra lugna saker för att inte bli svettiga. Det är alltså 

motstridiga uppgifter som lärarna har att hantera. De vill heller inte göra sådant som avslöjar 

bristande färdigheter. Det senare antyder att ämnet har inslag av prestation. Vilket skolämne har 

inte detta? Det behöver dock inte innebära tävling, rangordning och utslagning. Ett ämne vars 

kärna är fysisk aktivitet kräver att eleverna agerar med kroppen i olika sammanhang, vilket i sig 

kan vara väldigt avslöjande om man har bristande färdigheter. Att de inte vill avslöja sina 



motoriska brister kan bottna i dålig fysiskt självkänsla.(se kap. 2.5) eller på det sociala klimat 

som är rådande i klassen eller på skolan. Här spelar grupptryck och lärares presentation av 

idrotterna/aktiviteterna stor roll. Det är inte idrotten i sig som avgör hur det uppfattas, utan sättet 

som det presenteras på och hur det organiseras av läraren och i vilken kontext. (se kap. 2.4).  Ett 

bra exempel på det senare är olika bollspel. Bland intervjupersonerna fanns det både aktiva 

bollspelare och de som inte gillade bollspel. En av de intervjuade sade sig vara lite rädd för 

bollar, medan en annan antydde att de (pojkarna) var så hårdhänta när de spelade boll. Det kanske 

är ett och samma fenomen som beskrivs, nämligen att spelet spelas på det sätt och enligt de regler 

som gäller inom föreningsidrotten. Normen är alltså tävlingsidrotten där det gäller att vinna och 

prestera. Denna mentalitet passar inte alla, utan anses gynna de redan idrottsaktiva ungdomarna. I 

en klass finns oftast ett antal föreningsaktiva, och det har visat sig att dessa har stort inflytande på 

valet av innehåll i undervisningen. Även lärarna har ofta ett aktivt föreningsliv bakom sig som 

visar sig i valet av innehåll och hur detta presenteras för eleverna. Jag menar inte att man ska 

avstå från att lära sig några vanliga bollspel eller andra idrotter/fysiska aktiviteter. Det måste 

dock vara tydligt varför läraren väljer ett visst innehåll. Ett problem, som jag ser det är att 

lärarnas, och även elevernas, val av innehåll ofta tar sin utgångspunkt i de etablerade idrotterna 

eller i tillgängliga lokaler. I stället borde utgångspunkten vara att utveckla någon kvalitet, 

kunskap eller förmåga hos eleverna, med mål som kan vara både kortsiktiga och långsiktiga. För 

att uppnå målen väljer läraren verksamheter som kan variera för olika grupper av elever. Som 

utgångspunkt och vägledning finns kursplanens mål och betygskriterier. Om eleverna dessutom, 

ibland får välja aktiviteter, med vägledning av läraren, och i förhållande till målen så kommer 

ämnet förhoppningsvis att uppfattas som ett bildningsämne. Därmed skulle ämnet uppnå en högre 

status, främst bland övriga lärare och i skolan som helhet. Kanske skulle det också motivera en 

del av eleverna att delta i undervisningen, de som idag känner sig mindre motiverade eller till och 

med avstår helt från att aktivera sig. Karin Redelius (2004) menar att man kanske måste sätta 

ämnets popularitet på spel, att hitta andra former för undervisningen och ett annat innehåll. Man 

ska dock komma ihåg att majoriteten, c:a 90 %, av dagens elever är intresserade av ämnet Idrott 

och hälsa, som det ser ut idag (NU03). Vilka skulle konsekvenserna bli om man ändrar alltför 

mycket på dagens undervisning och fokuserar på att locka den ointresserade gruppen av elever? 

Skulle det skapa en annan grupp av elever som blev ointresserade av ämnet i skolan? Nej, jag tror 

inte det, bara målen är tydliga och att eleverna förstår och accepterar att det är ett bildningsämne 



precis som övriga skolämnen. Det krävs mer av reflektion över vad man gör och varför man gör 

det. Utgångspunkten i skolan bör vara att elever ska utveckla olika kvaliteter, förmågor och en 

ökad förståelse, med en lämplig progression genom skolåren. Idrotter har en given plats i ämnet, 

då idrotten är en stor del av elevers vardag och en stor del av det svenska samhället. Att lära en 

idrott kan vara ett mål i sig, men idrotterna kan också vara medel för att nå andra mål, där 

kampmomentet har sin givna plats men där fokus på prestation, jämförelse, resultat och 

rangordning tonas ner. 

  Det verkar som informanterna ofta hade möjlighet till individuella val. Kursplanens skrivning 

uppmanar också att eleverna ska hitta sina egna fysiska aktiviteter, som en del av det livslånga 

lärandet. För dessa elever var de individuella valen en möjlighet att själva bestämma ansträng-

ningsgraden, att undvika vissa aktiviteter och göra det som de tyckte var roligt eller kändes 

meningsfullt för stunden. ”Det jag inte tycker om, det gör jag inte” sa en av dem. ”Man fick gå ut 

och gå om man inte ville vara med”, sa en annan. Någon påstod sig bara gå dit på de 

obligatoriska momenten. Vilket annat skolämne har denna valfrihet, och vilka moment kan anses 

som obligatoriska? Varifrån kommer dessa attityder till just ämnet idrott och hälsa? Kanske är 

detta återigen en konsekvens av en allmän hållning att Idrott och hälsa är ett ämne för rekreation, 

ett stöd för övriga skolämnen, ett övningsämne, ett ämne som kan räknas bort när man söker 

högre utbildning. En annan faktor som påverkar elevernas uppfattning kan vara otydlighet i 

styrdokumenten och brist på kurslitteratur, vilket i sin tur gör det svårt med en likvärdig 

utbildning och betygsättning nationellt. Ett stort ansvar vilar här på lärarna vid val av innehåll 

och hur ämnet presenteras. Individuella val kräver också att skolan har tillgång till flera lokaler, 

viket inte alltid är fallet. För läraren innebär det svårigheter att ha uppsikt över elevernas aktivitet 

och att kunna vara behjälplig vid behov. Denna undervisningsform kan också försvåra 

möjligheten för läraren att skaffa sig tillräckligt underlag för en rättvis bedömning i samband med 

betygsättningen.

Ämnets omgivande förutsättningar

Ämnet idrott och hälsas plats i skolan har varit ifrågasatt. Den kritiska hållningen har ofta utgått 

från att ämnet varit ett aktivitetsämne, där eleverna bara gör saker för att det ska vara roligt och 

en avkoppling för resten av skoldagen. Jämförelsen med föreningsverksamheten har därför varit 



den förhärskande. Ämnet har ifrågasatts som ett bildningsämne och i relation till skolans övriga 

ämnesutbud. Dessa informanter bekräftar bilden av ämnet idrott och hälsa som ett aktivitets-

ämne. För det mesta så gick lektionerna ut på att det skulle vara roligt. Grundkravet för godkänd 

var närvaro, ombytta och aktiva. Ibland har de upplevt att de måste lära sig vissa saker, främst 

teori. Som exempel nämnde de ergonomi, kost och hur man tränar styrka. Kraven på färdigheter 

fanns inte, mer än för VG och MVG, då måste man vara duktig. På en direkt fråga om de lärt sig 

något i ämnet idrott och hälsa svarade de entydigt nej. De hade naturligtvis vissa kunskaper och 

färdigheter, men hade svårt att säga om de lärt sig detta i grundskolan eller på fritiden. Detta kan 

tolkas som en otydlighet i målen för gymnasieskolans A-kurs, eller så har inte eleverna läst eller 

inte förstått syftet med ämnet. Kanske lärarna inte betonat bildningsaspekten tillräckligt tydligt. 

Eller är det så att fokus, från både elever och lärare, ligger på att vara fysiskt aktiv. Vi ska också 

komma ihåg att motivationen för att studera var starkt ifrågasatt av dessa informanter, och att 

deras liv vid sidan om skolan också var problemfyllt. Det var inte bara ämnet idrott och hälsa 

som drabbades av deras frånvaro.

Dessa informanters upplevelser av ämnet, och då menar de inte bara innehållet utan allt runt 

omkring lektionerna, överensstämmer med tidigare studiers resultat över elever som har en 

negativ inställning till ämnet idrott och hälsa och som redovisats i kap. 2.4. (NU 03, Redelius K. 

2004 och Larsson L. 2003). Någon upplevde det jobbigt att behöva ta med sig kläder till skolan. 

Avståndet till idrottshallen spelade också stor roll. Det var för långt upplevde en del och avstod 

från att gå på lektionerna av den anledningen. De passerade genom stadens centrum och det var 

lättare att bli kvar där tillsammans med några kompisar. En annan upplevde sig förlora sin 

identitet då han tvingades byta om till shorts och låsa in sina vanliga kläder i ett skåp, för att en 

timme senare få hämta ut dem igen. Han stördes av att det var schemalagt när han skulle vara 

fysiskt aktiv och sa sig komma ur rytmen. Han ville själv avgöra om och när han ville bättra på 

sitt välmående. Några framförde det jobbiga att behöva bli svettig, duscha efter lektion och gå 

tillbaka till skolan igen. Det var framför allt flickorna som tyckte det var jobbigt. Många flickor 

kanske tänker mycket på sitt utseende under skoldagen, det är viktigt att vara välsminkad och att 

se bra ut i håret. De nämner också tidsaspekten, att de ofta upplevde stress i samband med 

lektionerna i idrott och hälsa. Tiden för ombyte och transport var för knappt tilltagen. För att råda 

bot på dessa negativa faktorer så föreslog en av dem att lägga idrotten sist på dagen, då skulle hon 

gå på lektionerna, för att sedan byta om och duscha hemma. Då skulle hon också komma ifrån 



obehaget att behöva duscha tillsammans med övriga elever och slippa de ohygieniska duscharna. 

Nu låter det sig inte göras att alla har lektion sista timmen på dagen. Ohygieniska duschar går 

dock att åtgärda genom att städa oftare och tätare inspektioner av hälsovårdsmyndigheterna. 

Detta skulle också kunna vara en uppgift att övervaka för skolans elevråd och rektor. En 

bidragande orsak till att idrottslokaler och duschutrymmen ofta upplevs ofräscha och slitna kan 

vara det frekventa utnyttjandet av idrottslokalerna av föreningsidrotten, efter skoltid och under 

helgerna.  

  Situationen i omklädningsrum och duschar upplevs av många elever som en problemfylld miljö. 

Rummet är slutet och ska inte ge någon insyn från omgivningen. Det är många gånger ett hårt 

klimat inne i killarnas omklädningsrum där det råder en hård verbal miljö, medan det hos 

flickorna är de tysta blickarna som talar (Mårtensson & Nilsson 2005). I ett par fall styrks dessa 

uppgifter av informanter i denna studie. För ytterligare läsning om detta rekommenderas 

Brännberg (1998) och Fundberg (2003). Elever kan vara väldigt elaka mot varandra och värst 

verkar det vara på högstadiet. Risken för mobbing i dessa sammanhang är därför överhängande, 

då lärarna sällan visar sig i omklädningsrummet. Detta kan i sin tur bero på att pojkar och flickor 

många gånger har lärare av motsatt kön, vilket försvårar övervakningen. Att bygga om till fler 

enskilda duschar skulle lösa en del av problemen. Ett problem som för övrigt har ökat, mest bland 

pojkar på högstadiet, då fler uppger sig känna obehag av att behöva byta om och duscha 

tillsammans med andra. Det bör dock vara bås utan dörrar. Man kan bara spekulera i vad som kan 

ske bakom stängda dörrar, och det kanske bidrar till att öka kroppsfixeringen? I nybyggda 

idrottsanläggningar så bygger man också fler enskilda omklädnings- och duschutrymmen, för 

ökad valfrihet. 

Kroppisidéal

  Att visa sin kropp och dess förmåga i olika sammanhang är känsligt för många. Det kan gälla i 

omklädningsrummen eller i idrottshallen. Flera av dessa informanter vittnar om vissa problem 

under skolåren, medan andra inte säger sig ha haft några som helst problem. Till de snare hör de 

föreningsaktiva där den rådande kulturen innebär att byta om och duscha tillsammans med andra. 

De är också vana vid att agera inför andras ögon och har successivt byggt upp en god fysisk 

självkänsla. Genom regelbunden träning har de nått en viss färdighetsnivå, en färdighet som även 



har viss överföringseffekt till andra aktiviteter, och därför har de inget emot att visa upp sig, de 

känner att deras färdighetsnivå räcker till i de flesta situationer. Genom träningen har de också 

nått en del av dagens kroppsideal, att se vältränad ut. Den andra kategorin, de som upplever det 

jobbigt i samband med idrottsundervisningen, vittnar om olika upplevelser. Jag har några 

exempel från både flickor och pojkar som haft negativa upplevelser av att prestera och av sin 

kropp i samband med skolans undervisning i Idrott och hälsa. Flickan med anorexi (K1) fick gå 

tidigare för att duscha för att inte behöva exponera sig inför andra. Men detta avhöll henne inte 

från att delta i idrotten, i alla fall till en början. Så småningom var det medicinska skäl som gjorde 

att hon inte orkade delta. Hennes smala kvinnokropp uppfattades dock positivt av 

klasskamraterna, medan hon själv såg sig med andra ögon. Hon berättade också att det fanns 

flickor som, i samband med omklädning och dusch, gärna exponerade sig i bara underkläderna. 

Det fanns andra som blygt vände sig in mot ett hörn eller gick in på toaletten. En annan flicka 

(K3) valde medvetet att bara gå på lektioner som låg sist på dagen, för att kunna byta om och 

duscha hemma.  Hon hade känt sig fet och klumpig på grundskolan medan hon på gymnasiet 

mest retade sig på att hon inte klarade av lika mycket som tidigare. Hon var trots allt nöjd med 

sin kropp under senare delen av gymnasiet, men hon ville undvika eventuella kommentarer, om 

kroppen och om kläder från klasskamraterna. Hon upplevde att många flickor var ganska osäkra 

och därför var elaka mot varandra. Som ett exempel berättade hon att om någon inte hade rakat 

bena så orsakade det starka reaktioner från övriga. 

  Hur såg då pojkarna på ovanstående problem? Det är ingen av informanterna som sagt sig ha 

haft problem att byta om och duscha med sina klasskamrater. De tyckte dock att det kunde vara 

bra för en del att kunna välja enskilt ombyte och dusch. Beträffande kroppen så är det viktigt 

även för pojkarna hur de ser ut, hur de uppfattar sig själva och hur omgivningen ser på dem. Hur 

nöjda eller missnöjda de varit har varierat under skoltiden. Självförtroendet har sviktat ibland. 

Det verkar som om det är känsligast under de tidiga tonåren. Då var det viktigt att vara populär 

både bland killar och bland tjejer. Att vara alltför spinkig var inte bra, då var det häftigare att se 

lite biffig ut. Därför tränade en på gym (M1). En annan sa att det var i princip en tävling bland 

grabbarna och det var viktigt att ha ”magrutor” (M2). En av grabbarna tyckte att han alltid varit 

lite tunn och skör, samt att han hade dålig hållning. Han störde sig av det senare och ville göra 

något åt det (M4). En intressant uppgift kom från M2, som menade att om man har ett fast 



förhållande med en flickvän så behöver man inte bry sig om hur kroppen ser ut. Han hade ju 

alltid tränat så det var inget problem.   

  I dagens samhälle finns en stark fokusering på utseendet, och det gäller alla områden. Det vi har 

att hantera i skolämnet idrott och hälsa är bland annat synen på kroppen och kläder i samband 

med fysisk aktivitet. Flickan som hade drabbats av anorexi menade dock att detta inte hade något 

med idrottsundervisningen att göra, men antydde samtidigt att duschmomentet kunde ha viss 

betydelse i sammanhanget. Det som framkommit i denna studie tyder på att idrottsläraren skulle 

kunna ha en positiv inverkan på elevers attityder och värderingar i detta avseende. Det handlar 

om att reflektera och diskutera dessa frågor med ungdomarna. Det kräver planering och tid. En 

tid som många idrottslärare inte anser sig ha, då deras fokus oftast är på att eleverna ska vara 

fysiskt aktiva. Därför har det också på vissa gymnasieskolor skapats ett nytt ämne som behandlar 

dessa värderings- och livsstilsfrågor. I Finland har man gått så långt att man skapat ett nytt ämne 

vid sidan om Idrott och hälsa. Kanske det vore en bra idé även för Sverige. Då skulle ämnet Idrott 

och hälsa kunna koncentrera sig på den fysiska utvecklingen hos barn samt fysisk aktivitet och 

hälsa hos ungdomar och vuxna.

Sam- eller särundervisning

Hur den egna kroppen uppfattas av personen själv och av andra har alltså stor betydelse i 

ungdomsåren. Både flickor och pojkar bryr sig om detta. Hur ser de då på att ha undervisning 

tillsammans i ämnet Idrott och hälsa? Pojkarna i denna studie ville alla ha samundervisning, 

medan hälften av flickorna föredrog särundervisning. Flickor som föredrog samundervisning 

tyckte det skulle vara tråkigt att vara killar respektive tjejer för sig. De är ju väl medvetna om de 

fysiska skillnaderna, och flickorna påpekade att killarna kunde bli väl hårdhänta och buffliga i 

vissa aktiviteter, då det gällde att vinna till varje pris. Pojkarna kunde också vara ganska elaka 

mot tjejerna då de kommenterade deras kroppar. Detta var dock inte så vanligt på gymnasiet, då 

pojkarna ansågs mognare, de tog det mer på lek och hjälpte varandra. Flera av flickorna anser att 

det ändå är bäst med samundervisning, men att lärarna måste vara uppmärksamma på vad som 

händer. Några flickor sa att det var bäst när de hade särundervisning, det var roligare och de 

skulle ha gått mer på lektionerna då. Skälen för samundervisning ska nog ses ur ett 

jämställdhetsperspektiv, det är också politiskt korrekt att tycka så, man måste visa social 



kompetens. Varför skilja på flickor och pojkar i ämnet Idrott och hälsa när man inte gör det i 

andra ämnen? Kanske är det så att valet av aktivitet och mål är avgörande för vilken 

undervisningsform lärare och elever väljer. Det är ju inte heller nödvändigt att välja grupper efter 

kön, då skillnaden många gånger är större inom könet än mellan könen. Låt eleverna själva välja 

vilken grupp eller aktivitet de vill tillhöra, men klargör förutsättningarna för dem, så att de kan ta 

ställning till det ena eller andra alternativet. Detta är en vanlig företeelse idag på gymnasier med 

god tillgång på lokaler och då flera klasser har idrott samtidigt och har tillgång till fler lärare. 

Detta undervisningssätt ökar dock svårigheterna för lärarna att lära känna sina elever. 

  Personerna som ingår i denna studie representerar olika nationella program, både 

studieförberedande och yrkesförberedande, men jag kan inte se någon skillnad i deras inställning 

och attityd till ämnet Idrott och hälsa. Det är inte ämnet och undervisningen som sådan, med 

något undantag, som fått dem att välja bort lektionerna i Idrott och hälsa. Frånvaron har drabbat 

alla ämnen.

5.6 Varför har de fått IG eller streck i ämnet Idrott och hälsa?

Ämnets och lärarnas krav på kunskaper och färdigheter vållade inga problem för någon av 

informanterna, och de flesta tyckte faktiskt inte illa om ämnet, vare sig dess innehåll eller form. 

Flera av informanterna tyckte att de hade bra kontakt med idrottsläraren och att de gillade deras 

undervisning. De har också uppfattningen att de skulle få ett godkänt betyg om de bara varit 

närvarande och aktiva under lektionerna. IG eller streck beror därför på olovlig frånvaro, skolk. 

Skolket var också omfattande, och dabbade de flesta ämnen. Jag väljer att redovisa huvuddragen i 

samtliga informanters uppfattning om varför de fått IG i ämnet idrott och hälsa, och några 

kommentarer till detta, såsom de framställdes under intervjun

Jag var sjuk, (anorexia) men jag var med på mer än hälften av de 100 p. Det som var tråkigt var att jag faktiskt 

var med större delen och gjorde vissa uppgifter. Det var den sista tiden som inte funkade. Det var stor frånvaro 

sista tiden, men det var inte skolk utan jag fick inte delta av medicinska skäl för min läkare



Vet inte hur stor del av hela kursen som jag var frånvarande. Jag fick ingen chans att på något sätt göra något 

för att få G. Det måste gå att resonera om detta för att få G, utan att gå in i en klass (K1).

Vi gick dit bara för att inte få streck, det ville vi inte ha, vi ville få ut ett slutbetyg. Jag försökte ju få till ett G 

där i slutet, men det gick inget bra. Jag hade för lite närvaro (K2).

Jag var inte där, hade en frånvaro på uppemot 80 %. En bidragande orsak var också att mina två bästa 

kompisar inte heller gick dit. Jag kan inte idrotta i grupp och inför folk som jag inte har någon närmare 

relation med. Det är väldigt mycket osäkerhet och obehag, för att jag var ganska överviktig under högstadiet, 

vågade inte klä av mig när jag skulle byta om. Under gymnasiet började jag gå ner i vikt men kände 

fortfarande mycket obehag för att gör det. Både att byta om och att röra på sig då alla ser ens kropp så att man 

inte vill visa den. Från tvåan och framåt började jag gå ner i vikt. 160cm och väger 55 kg. Jag vägde 70 kg 

som mest (K3). 

Min frånvaro, jag var inte överdrivet engagerad när jag väl var där. Jag var där kanske en gång var tredje 

vecka. Annars så stannade jag på stan. De gånger man hade varit där var man glad efteråt. Men under 

lektionen gick man mest och kolla på klockan för vi hade lektion efteråt och hade väldigt bråttom tillbaka till 

skolan. Vi hade en halvtimme för dusch, ombyte och hinna tillbaka (K4).

Antagligen var det min frånvaro i 1:an som orsakade mitt IG. Jag tittade inte på betyget förrän jag kom hem 

då jag tagit studenten. Ingen av lärarna eller mentorn tog upp detta med mig. Jag var frånvarande mest i 1:an 

men då var jag skadad. Jag opererade knät och kunde inte vara med. Jag skadade mig i fotboll. Jag var ju med 

så mycket som jag kunde, utom när jag var skadad. Läraren sa att du behöver inte komma hit för du får ändå 

ingen närvaro. Jag sa, OK då skiter jag i och komma hit. Man var tvungen att vara med för att få närvaro. I 

2:an och 3:an missade jag inte en lektion. Jag var ju mer med på idrotten än andra lektioner. Det spelar mig 

inte så stor roll, för jag ska inte plugga vidare, det gör inget (K5).

För att jag inte varit aktiv och gjort det man skulle. Jag var närvarande. Jag var där och satt på bänken till 

lektionen var slut. Jag skolkade mer från idrotten än andra ämnen, jag hatade ämnet. (K6)

För dålig närvaro. Jag var skoltrött, hade ingen lust att gå till skolan överhuvudtaget. Ämnet hade ingen 

betydelse. I slutet pratade vi något om det, närvaron. Vad ska jag göra för att klara av det? Intyg  på att du är 

aktiv på fritiden. Visst det är inga problem, jag simmar och styrketränar, sa jag. Jag fixade intyg men blev inte 

godkänd för det. Det räckte inte med intyg om vad jag gjorde på fritiden (M1).



Jag var borta 24% och fick ändå IG. Jag var ju inte aktiv på alla lektioner heller, satt och pratade i 

styrketräningsrummet. Hade det varit idag skulle jag varit med på varje idrottslektion. Jag har inget riktigt bra 

svar, det var tråkiga lektioner, som jag inte tyckte var kul, dom idrotterna (M2).

Jag var inte närvarande. Om jag hade varit närvarande så hade det inte varit några problem. Att jag inte skulle 

få betyg avgjorde att jag stannade hemma (M3).

Jag var inte där. Idrotten var sämst men det var inte bra i övriga ämnen heller. Sista halvåret var jag inte där. 

Jag gick bara på musiklektionerna tror jag. Jag var beredd att hoppa av. Det var bara jobbigt, jag vet inte 

varför. (M4)

 Det gemensamma för denna grupp är att de har alltför stor olovlig frånvaro. De har med andra 

ord skolkat en hel del från undervisningen i Idrott och hälsa. Någon anser sig ha varit där i 

tillräcklig omfattning, men har inte varit ombytt och tillräckligt aktiv under lektionerna. Några 

har gett upp helt då de fått klart för sig att de inte skulle få något betyg på grund av stor frånvaro. 

Skälen till skolket varierar mellan individerna, som till exempel medicinska skäl – 

motivationsbrist – bekvämlighet – spelberoende.  Jag väljer att sammanfatta orsakerna till IG och 

skälen för att utebli från undervisningen i nedanstående tabell 5.1. 

Tabell  5.1 Sammanfattar informanternas uppfattningar om varför de fått IG och deras skäl 

för att inte delta i undervisningen 

Kod Kategori Orsak till IG Skäl för att inte delta i undervisningen
K1 Sv. Kv. För stor frånvaro Medicinska skäl, anorexi
K2 Sv. Kv. För stor frånvaro Tråkig undervisning, för långt att gå
K3 Inv. Kv. För stor frånvaro Rädd för kommentarer och blickar
K4 Sv. Kv. För stor frånvaro Tråkig undervisning, för långt att gå 
K5 Sv. Kv. För stor frånvaro Knäskada vid fotbollsspel
K6 Inv. Kv. Inte aktivt deltagande Hatade ämnet
M1 Sv. Man För stor frånvaro Skoltrött, gällde hela skolan
M2 Sv. Man För stor frånvaro, inte aktiv Tråkiga lektioner, dataspelberoende
M3 Inv. Man För stor frånvaro Mådde psykiskt dåligt, dataspelberoende
M4 Inv. Man För stor frånvaro Ointresse, gitarrspel tog all tid

5.6.1 Diskussion



Den avgörande faktorn för att inte ha blivit godkänd i ämnet idrott och hälsa var en alltför stor 

frånvaro. Någon (K6) valde faktiskt att gå dit men bytte inte om och deltog inte i undervisningen. 

En annan (K2) valde att bara gå på de obligatoriska momenten med målet att ändå få IG. I båda 

dessa fall lyckades de dock inte övertyga läraren om att de var värda ett godkänt betyg. De hade 

inte varit tillräckligt aktiva. Enligt bestämmelserna (www.skolverket.se  2005) så måste en 

gymnasieelev delta aktivt i undervisningen för att läraren ska kunna göra en riktig och rättvis 

bedömning av elevens kunskaper.  Det har blivit en sorts praxis med krav på aktiv närvaro på 

minst 75 % av tillgänglig undervisningstid för att kunna bli godkänd. 

  Två hade medicinska skäl för att inte delta i undervisningen. Den ena (K5) hade råkat ut för en 

allvarlig knäskada i samband med fotbollsspel och en påföljande operation och den andra (K1) 

hade en allvarlig anorexi. Båda menar att de kunnat bli godkända bara de fått chansen att ta igen 

den förlorade tiden. Jag är böjd att hålla med dem och tycker att det under omständigheter som 

inte är självförvållad skulle finnas en möjlighet att ta igen förlorade moment. Timmarna för 

kursen Idrott och hälsa A är ofta fördelade över de två första åren. Om problemen uppstått under 

den första delen av kursen borde det därför finnas en möjlighet att ta igen detta under en senare 

del av gymnasietiden, och enligt en individuell plan. Förutsättningen är naturligtvis att eleverna 

känner sig motiverade och att det inte är planerat redan från början. Det betyder ändå en del att ta 

studenten med ett fullständigt gymnasiebetyg.

  En elev (K3) menade att hon inte kunde idrotta i grupp och inför personer som hon inte hade 

någon närmare relation till. Osäkerheten och obehaget härstammade från högstadiet då hon hade 

fått obehagliga kommentarer och blickar. Hon var alltså rädd för vad andra tyckte om hennes 

kropp och om det hon gjorde. Hennes fysiska självkänsla var låg. Kanske hade hon inte behövt 

känna så om situationen hade uppmärksammats redan under grundskolan och undervisningen 

anpassats till hennes förutsättningar, och att hon fått uppleva rörelseglädje genom en successiv 

utveckling som mål. Jag vet att detta nästan är att begära för mycket av lärarna i Idrott och hälsa, 

individualisering är svårt. Jag tror dock på att om fokus ligger på individers fysiska utveckling så 

kommer fler elever att uppleva rörelseglädje redan från de tidigare åren. Detta kan sedan medföra 

att de mer traditionella idrotterna, under senare år i grundskolan och gymnasiet, upplevs mer 

positiva då de har lättare för att lära nya tekniker. De kanske också har utvecklat andra fysiska 

kvaliteter som underlättar rörelserna. Parallellt med detta måste lärarna skapa ett arbetsklimat, i 

http://www.skolverket.se/


och runt lektionerna, som är tillåtande så att alla vågar prova och misslyckas samt att alla får en 

ärlig chans att utveckla sina fysiska kvaliteter och att lära sig olika fysiska aktiviteter (se vidare 

kap 2.5).   

Två av personerna (K4, M1) hade helt enkelt för stor olovlig frånvaro för att läraren skulle ha 

tillräckligt med underlag för en betygsättning. I deras fall så handlade det mycket om bristande 

motivation. Det var tråkiga lektioner, långt att gå och allmän skoltrötthet. Tidspressen runt 

lektionerna var avgörande för K4 och frestelsen att stanna på stan blev för stor. De gånger hon 

deltog kände hon sig nöjd efteråt. För att nå elever med svag motivation gäller det att undanröja 

så många hinder som möjligt och att möta dem där de befinner sig, såväl mentalt som fysiskt.

M1 ansåg sig vara dyslektiker och hade svårigheter att hänga med. Han hade brister från 

grundskolan och gick IV första året, men fick inte fick den hjälp han hade behövt från 

gymnasieskolan. Han kom efter med en mängd inlämningsuppgifter (20 stycken) och till slut blev 

arbetet honom övermäktigt. Han låg efter nästan två år och gav upp och struntade i skolan, och 

även idrottslektionerna. Istället satt han hemma och spelade datorspel. Den pedagogiska 

situationen i skolan och styrdokumentens relevans kan vara en orsak till hans frånvaro. Han gick 

ett byggprogram och trivdes bäst med byggämnena, medan de teoretiska ämnena vållade honom 

stora svårigheter. Hotet att tvingas sluta var överhängande. Då hans sambo blev gravid insåg han 

själv allvaret och gjorde en ”deal” med varje lärare. Han ansträngde sig utöver det vanliga och 

resultatet blev godkänt i alla ämnen utom i Idrott och hälsa. 

  Läraren i ämnet idrott och hälsa talade med honom, och det resulterade i att han skulle skaffa 

intyg på att han var aktiv på fritiden. Detta förfarande ställer jag mig mycket tveksam till, då det 

måste vara det som uppvisas i skolan som ska betygsättas, det måste vara lika för alla. Eventuella 

färdigheter i fritidssysslor visar sig ofta genom bättre färdigheter i det som visas upp under 

lektionerna. Nu blev han inte godkänd i alla fall, det räckte inte med intygen. Om det var en falsk 

förespegling från lärarens sida eller en för optimistisk tolkning av eleven kan jag inte avgöra. 

Även i detta fall borde det finnas möjlighet att ta igen det man förlorat genom en individuell plan 

i skolans regi. Det gäller också att fånga upp dem i tid och att berörda parter måste samarbeta och 

ha en långsiktig plan. Man måste också lyssna mer på dessa elevers behov. (se kap. 2.7).    

Två av dem (M2, M3) hade fastnat i ett dataspelsberoende. De ägnade all sin fritid åt datorspel, 

och satt uppe sent på nätterna och orkade inte gå till skolan dagen efter. En annan man (M4) 

ägnade all sin vakna tid åt gitarrspel. Han ville bli musiker och hade också svårt att anpassa sig 



till skolans rådande system, dess tider och att tvingas lära sig sånt som han inte brann för. I M3 

och M4 fall så var spelandet kombinerat med att de inte mådde så bra. Kanske innebar dator – 

respektive gitarrspelandet en tröst i tillvaron, och en verklighetsflykt. För den gitarrspelande 

mannen var det också en stark motivationsfaktor. Vad man gör åt detta är svårt att säga. Kanske 

föräldrar skulle vara lite mer uppmärksamma och kanske försöka reglera deras tid framför datorn. 

Det är förmodligen svårt med dagens tonåringar och dagen utbud i form av spel och annat på 

nätet. Skolan bör också reagera snabbare och mer kraftfullt. Det får inte gå så långt innan skolan 

reagerar så det inte finns tillräckligt med timmar kvar för att reda upp situationen. Eleverna ska 

också få klart för sig konsekvenserna av sitt handlande. Sedan är det upp till eleven att välja väg 

med stöd av lärarna. M2 föreslog till och med att en tidig IG-varning kunde ha hjälpt honom, och 

han berättar samtidigt att han vet många som fastnat i datorspelandet och detta har förstört deras 

skolgång. Lyckligtvis så växer ungdomarna till sig och förr eller senare så inser de allvaret i livet, 

att det inte håller att sitta uppe på nätterna och försova sig på dagarna. Detta gällde både M2 och 

M3. 

5.7 Lärarnas reaktion på deras frånvaro?

Trots omfattande skolk från dessa elever uteblev nästan reaktionerna från idrottslärarna och 

skolan. De kanske reagerade till en början, men ganska snart så lämnades eleverna åt sig själva. 

Svaren vittnar också om den mängd elever som lärarna har att hantera och svårigheterna att lära 

känna sina elever, då de i bästa fall träffas en gång i veckan, under cirka 1 timme.

Jag blev inte jättemycket sedd på gymnasiet, inte mer än någon annan. Lärarnas uppmärksamhet fördelades 

mer på gruppen. Hjälp och stöd fick jag inte så mycket som jag förtjänade, men det fick ingen annan heller. 

Jag hade velat ha mer hjälp och stöd. Vi bytte lärare och jag var borta rätt mycket, så för henne fanns jag inte i 

statistiken och fick inget betyg. Jag hade mer samtal med min mentor, och fick ett reducerat program med ett 

streck i idrott och hälsa.  (K1).

Det kan jag inte säga. Min mentor pratade mig en gång varje halvår och frågade och så där…Hur är det, så var 

det inge mer. Hade önskat det. Då kanske jag fått plats på IV tidigare (K3)



Jag var där kanske en gång var tredje vecka, annars så stannade jag på stan. När jag väl var där var jag 

ambitiös på lektionen. De kom ibland och sade till, och det kanske hjälpte några gånger. Man fick gå ut och gå 

om man inte ville vara med. Jag hade ingen relation alls till läraren. Man kände inte dem överhuvudtaget. Jag 

tror de kollade bilder för att veta vad man hette (K4). 

Läraren sade att du behöver inte komma hit för du får ändå ingen närvaro. Jag sade då OK, då skiter jag i att 

komma hit. Man måste vara med för att få närvaro på lektionen. Ingen av lärarna eller mentorn tog upp detta 

med mig. (K5)

De orkade inte med mig. I början var det skönt, inget tjat, inget mer. Det var jag som förlorade i slutändan 

(K6).

Med en lärare i varje ämne hann man aldrig få någon riktig kontakt. Nej, han (idrottsläraren) sade inte ett enda 

ord. I slutet pratade vi något om det, närvaron. Jag fattade inte allvaret förrän det var för sent. Vad ska jag 

göra för att klara av det? Intyg på att du är aktiv på fritiden sa läraren. Visst det är inga problem, jag simmar 

och styrketränar, sa jag. Jag fixade intyg men blev inte godkänd för det. Han sa bara att jag inte uppfyllde 

kraven, det räckte inte. (M1).

Inte ett ljud, de sa ingenting. De lät mig sitt där. De skulle ha varit lite strängare helt enkelt. Om jag hade fått 

en IG -varning när jag började spela så hade det kanske blivit annorlunda. Mer sträng i början, markera risken 

för IG. Dataspelet tog över. Jag var medveten om konsekvenserna, men ville inte inse det själv för jag var så 

beroende av spelandet. När jag väl fick IG -varningen så var det för sent. Det fanns inte tillräckligt med 

timmar kvar så då struntade jag i allt (M2).

Inte ett ljud, de sa ingenting. De lät mig sitta där. De skulle ha varit strängare helt enkelt. Jag fick väl någon 

kommentar om att jag måste skärpa mig och så. Det blev i alla fall inte sämre. En av dem kom fram och ville 

göra upp en plan om hur vi skulle fixa detta. Det var positivt. Det blev inget av den planen. Jag övervägde att 

ändå gå på idrotten. Det var ju liksom den roliga punkten. De jag umgicks med tänkte likadant, det var ett 

kamratstöd. Att jag inte skulle få betyg avgjorde att jag stannade hemma. Nej, jag hade inte velat ha något tjat 

(M3).

Föräldrar talade med mig, och lärarna redogjorde för konsekvenserna. Jag var beredd att ta dessa 

konsekvenser. Jag ångrar det inte De reagerade men gjorde inget särskilt. Jag minns inte om de sa något. Det 

tror jag säkert att de gjorde. Idrottslärarna var väldigt bra (M4).



5.7.1 Diskussion 

Om läraren har ansvarar för 150 - 250 elever per vecka (www.lararnastidning.se), och i bästa fall 

träffar dem en gång i veckan inser var och en att det blir svårt att lära känna varje individ. Det är 

också ett känt faktum att det på gymnasiet ofta förekommer schemabrytande aktiviteter. Då kan 

bli svårt att upptäcka att en elev är frånvarande ofta. ”jag tror de kollade på bilder för att veta vad 

man hette”, sa en av informanterna. Min uppfattning är dock att lärarna kontrollerar närvaron i 

början av varje lektion, så det kanske handlar mer om brister i agerandet. Närvarorapporten går 

till mentorn eller klassföreståndaren, som har till uppgift att påpeka den bristande närvaron för 

eleven. De träffas inte heller så ofta. Detta faktum kan vara en förklaring till varför informanterna 

reagerat på att lärarna inte reagerat i tid och tillräckligt kraftigt på deras frånvaro. Elev och lärare 

har helt enkelt inte mötts tillräckligt ofta. Informanterna har dessutom vittnat om att de bytt lärare 

ofta och att de ofta hade egna lektioner och ibland även på egen hand. En del hade bra kontakt 

med läraren, och gillade läraren, medan andra inte tyckte att de kände dem alls. Det ska dock 

sägas att en del lärare hade uppmärksammat frånvaron men ganska snart har de tröttnat på att 

tjata och lämnat dem ifred. Skönt tycket en del medan andra hade velat ha mer stöd från läraren.

En del hade till och med velat ha en tidig IG - varning eller en tidig möjlighet att få plats på IV-

programmet. Detta tyder på ett rop på hjälp från elevens sida. Dessa elever hade velat bli sedda, 

och få hjälp. 

  Inte heller föräldrar har haft koll på deras frånvaro i skolan, ”de måste ju sköta sina egna jobb 

och kunde inte göra så mycket” sa en informant. Det verkar också som en del föräldrar har 

noterat deras frånvaro från skolan, och talat med dem, men det har inte hjälpt.

 

5.8 Skulle någon förändring få dem att delta mer?

Informanternas svar påminner om varandra i vissa avseenden. Deras svar inrymmer också några 

förslag till lösningar på problemet, utifrån deras upplevelser av skolan, ämnet idrott och hälsa 

samt var och ens vardagsliv.  I många fall anser de att skolan, lärarna och ämnet idrott och hälsa 

http://www.lararnastidning.se/


inte har kunnat göra så mycket annorlunda än det som gjordes. De var medvetna om vilka val de 

gjorde och vilka konsekvenserna skulle bli. Några insåg allvaret för sent och ville göra bättring, 

att försöka nå ett godkänt betyg. Andra gick bara in för att få IG, för att kunna ta studentexamen 

eller insåg att det var kört och avstod från att gå på lektionerna.

 

Nej, det tror jag inte. Vi gick dit bara för att inte få streck, det ville vi inte ha. Jag ville ha ett slutbetyg. Jag 

försökte ju få till ett G där i slutet, men det gick inte bra (K2).

Små grupper skulle ha hjälpa ganska mycket och att man fick välja aktivitet. Det var bäst när det vara bara 

tjejer. Ämnet var bra. Mer varierat, kanske inte bara i en sal och göra alla lekar. Det är som skolmatsedeln, det 

går en runda så där, samma maträtter. Så var det med idrotten också. Det var inget nytt som kom in. 

Orientering, gymkulturen, aerobics. Det är för mycket samma. Men det var inte p.g.a. innehållet som jag 

skolkade från idrotten. Det var p.g.a. mina skolkamrater (K3). 

Separat killar och tjejer och idrottshallen närmare skolan (K4)

Jag hatade ämnet, dåligt, barnlekar. Gymmet passade mig bäst, och sista lektionen på dagen.

Nej, hur skulle de kunna övertala mig? (K6)

Jag var skoltrött, hade ingen lust att gå i skolan överhuvudtaget. Ämnet hade ingen betydelse (M1)

Det var nog svårt. Fler friluftsdagar kanske? Mer sträng i början, markera risken för IG tydligare.

Jag var medveten om konsekvenserna, men ville inte inse det för mig själv för jag var så beroende av 

dataspelandet. När jag väl fick IG -varningen så var det för sent. Det fanns inte tillräckligt med timmar kvar så 

då struntade jag i allt (M2).

 

Innebandy, sådana absurda krav. Betyget brydde jag mig inte om. Jag har alltid varit rätt självständig och gått 

mina egna vägar. Jag gör alltid det jag själv vill. Försök möta eleverna på halva vägen, kompromissa, hitta 

lösningar som passar. Kan aktiviteter på fritiden ersätta skolans verksamhet. Stor valfrihet att välja aktivitet 

själv (M4)

Flera uttalanden vittnar om en allmän skoltrötthet” Nej, hur skulle de ha kunnat övertala mig” sa 

en flicka? Hon hade bestämt sig för att ämnet var tråkigt, och det gällde nog också hela skolan. 

Andra antydde önskemål om ett förändrat innehåll och jag tog fasta på uttalandet: ”Det är som 

skolmatsedeln, det går en runda så där, samma maträtter. Så var det med idrotten också. Det var 



inget nytt som kom in”. Det saknas alltså en progression av innehållet från grundskolan till 

gymnasiet. Det är för mycket som upprepas med samma mål, att vara aktiv. Syfte och mål måste 

tydliggöras inför varje lektion och fokus måste vara på fysisk bildning.

Mindre grupper är svårt när det är svårt att redan idag få ekonomin att gå ihop. Mer individuella 

val efterlystes. Som jag skrivit tidigare så skulle fler av flickorna ha deltagit i undervisningen om 

det varit skilda undervisningsgrupper. Det gäller att hitta mer individuella lösningar, att mötas på 

halva vägen. Det måste naturligtvis ske inom rimlighetens gränser och att det kan anses juste i 

förhållande till andra elever. Dock tycker jag inte att skolans aktiviteter ska kunna ersättas av 

fritidsaktiviteter. 

5.9 Övrigt

Här finns det också anledning att nämna några intressanta uttalanden från några informanter, väl 

värda att beakta för lärare och lärarutbildare i ämnet Idrott och hälsa. Kvinnan med anorektiska 

problem (K1) sa bland annat så här på min fråga om vad vi kan göra. 

Jag har inga tips om hur man ska lösa det. Det är så komplext. Det är alltid bra att tala om det. Manliga lärare 

har svårare för detta. Det krävs en bra relation mellan lärare och elever. Det handlar om förtroende för läraren”. 

(K1)

Vidare berättade hon hur det kan gå till på en friskola: 

Det är ett otroligt viktigt ämne för hälsan. Jag gick på en friskola där de hanterade ämnet som de ville. Vi hade 

bara hälften så mycket tid som vi skulle. Vi ljög för lärarna när vi fyllde i våra idrottsböcker. Vi rörde oss inte 

speciellt mycket, väldigt få lektioner i skolan. Teoretisk idrott. Fick VG. På falska grunder. (K1)

  Dessa människor, unga män och kvinnor, redogör för en skoltid fylld av frustration över 

problem i sin tillvaro. Trots negativa upplevelser av ämnet idrott och hälsa så har de planer för 

framtiden i det avseendet. ”Jag tänker gå på gym och på aerobics” säger en kvinna och hon har 

också planer på att läsa upp betyg i ämnet men säger samtidigt att ” Jag har ingen panik med att 



läsa upp det” (K2). ”Jag vill gärna komma tillbaka. Jag måste göra något. Jag funderar på att 

köpa ett motionskort, simma” (M3). Det finns också fler som visar intresse för att läsa upp ämnet 

i framtiden, men en vill inte att någon lärare ska titta och bedöma henne (K6).

Det finns alltså ett visst intresse för ämnet trots IG ” Jag tyckte det var bra, trots att jag fick IG, 

Jag hade varit där om jag inte varit skadad. Jag har spelat fotboll och innebandy”(K5).

För att komma till rätta med stor frånvaro föreslår två män att de skulle kunna ”redovisa 

fritidsaktiviteter som kan kompensera ev. brister p.g.a. att man inte trivs i skolan”(M1,M4).

Vad ska lärarna göra då för att förebygga att eleverna får IG? ”Varna de som har tendenser till 

skolk tidigt, var hård, tala om konsekvenserna. Konsekvenser av ett inaktivt liv, när man blir 

äldre. Det gäller framför allt i de praktiska utbildningarna”.(M2) En annan lösning kan vara att 

”Försök möta eleverna på halva vägen, kompromissa, hitta lösningar som passar. Stor valfrihet 

att välja aktiviteter själv” (M4).

  Jag får många tankar om varför skolsituationen ser ut på detta sätt och vad man eventuellt skulle 

kunna göra för att komma tillrätta med problemen. Debatten om skolämnet Idrott och hälsa har 

på senare tid handlat mycket om just denna kategori elever och vad som måste göras för att locka 

dessa till aktivitet. Ytterst har denna debatt kanske handlat samhällets rädsla för att inaktiva 

ungdomar ska drabbas av fetma och medföljande ohälsa. 



6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER

Det bekväma samhället har accepterats av många, och det svenska samhällets rädsla för 

befolkningens begynnande övervikt och fetma börjar återspegla sig i samhällsdebatten. Som så 

ofta förr så sneglar myndigheterna på skolans möjligheter att medverka till en ökad fysisk 

aktivitet och kunskap i ett förebyggande syfte. Det finns kanske en alltför optimistisk tro på att 

skolan med sin verksamhet ska kunna påverka eleverna i en gynnsam riktning. Skolan möter ju 

alla barn under minst nio år, och de flesta under ytterligare tre år i gymnasieskolan. Daglig fysisk 

aktivitet som del av den samlade skoldagen har också införts. I ett sådant samhällsläge är det 

ofrånkomligt att skolans ämne Idrott och hälsa ifrågasätts. Debatten har fokuserat på att få de 

icke-aktiva eleverna, de som varken är fysiskt aktiva på fritiden eller i skolan, att delta i 

undervisningen

  Cirka 4 % av gymnasieeleverna lämnar skolan med IG eller streck i ämnet Idrott och hälsa, och 

det är ännu fler som sällan eller aldrig deltar i skolan idrottsundervisning. Hur stor del av 

eleverna lämnar gymnasieskolan med IG i andra kärnämnen? Skolverkets officiella statistik för 

läsåret 2007/2008 visar följande andelar IG:  (www.skolverket.se)

Idrott och häls A 4,2 % Matematik A 3,7 %

Religionskunskap A 5,7 % Samhällskunskap 4,3 %

Svenska A 1,2 % Svenska B 5,2 %

Naturkunskap A 4,8 % Projektarbete 6,2 %



Engelska A 2,5 % Estetisk verksamhet 1,8 %

Då denna studie innehåller ett flertal elever som valt yrkesförberedande program kan det också 

vara av intresse att se hur situationen ser ut i deras karaktärsämnen. Generellt så kan man se att 

andelen IG är lägre i dessa ämnen än i kärnämnena. Det finns dock undantag. Män har oftast 

högre andel IG än kvinnor i respektive programs karaktärsämnen. Det kan tolkas som att de 

elever som valt ett yrkesförberedande program har större motivation för dessa karaktärsämnen än 

för övriga ämnen, vilket också återspeglar sig i betygen. Idrott och hälsa är alltså inte unikt på 

något sätt i gymnasieskolan när det gäller andelen IG. I övriga kärnämnen kan det dock vara så 

att betygskraven är något större och annorlunda. Där kan det vara så att en elev får IG på grund 

av alltför bristfälliga kunskaper och inte bara för bristande närvaro, som ofta är fallet i ämnet 

Idrott och hälsa. Att ämnet Idrott och hälsas verksamhet har uppmärksammats och ifrågasatts kan 

bero på att det handlar mycket om den framtida generationens hälsa, och att det finns många 

intressenter inom ämnesområdet och som är verksamma utanför skolan. Det perspektivet finns 

inte på samma uttalade sätt i de övriga kärnämnena. Där handlar det mera om att göra eleverna 

till goda samhällsmedborgare för att möta det framtida samhället. Men utan hälsan så är det andra 

inte mycket värt. Därför är det av stor vikt att se vad ämnet Idrott och hälsa kan gör för att öka 

andelen elever som deltar i lektionerna och är fysiskt aktiva. Ambitionen bör finnas att alla ska 

delta, men det får inte uppfattas som ett misslyckande om inte alla kommer. Skälen för elever att 

utebli behöver inte bero på ämnet som sådant, det visar denna studie.

  I ljuset av denna bakgrund så har denna studie syftat till att upptäcka variabler som kan förklara 

elevernas frånvaro och vilka skäl som anförs för att inte delta i skolans undervisning i ämnet 

Idrott och hälsa. Denna studie har konstaterat att orsaken till att eleverna inte blir godkända är för 

stor olovlig frånvaro, skolk. De kvalitativa kraven för att bli godkänd är i allmänhet väldigt låga 

och de har inte utgjort något hinder för de intervjuade personerna. Om de infinner sig till lektion, 

är ombytta och aktiva samt har godkända teoretiska prov så blir de godkända på kursen Idrott och 

hälsa A. Skälen för att utebli från lektionerna varierar mellan individerna, men speglar ofta en 

komplex situation, där tidigare upplevelser av skola och övriga livet samt deras nuvarande 

livssituation är involverad. 

  Många av de intervjuade personerna var skoltrötta och hade valt annan sysselsättning om det 

funnits realistiska alternativ. Gymnasieskolan är fortfarande lite av den gamla lärdomsskolan där 



teoretiska kunskaper värderas högre än de praktiska. För en skoltrött elev blir därför de 

yrkesförberedande programmen de mer realistiska alternativen, med chans till fler praktiska 

inslag. Ämnet idrott och hälsa är ju ett praktiskt ämne till sin karaktär, där teori och praktik ska 

integreras. De flesta intervjupersoner hade också en positiv inställning till skolämnet Idrott och 

hälsa, och var även positiva till att vara fysiskt aktiva på fritiden. Tidigare studier har också visat 

att många elever (cirka 80 % i år 9, Redelius, 2004) som är negativa till skolans idrottsunder-

visning sysslar med någon form av idrott på fritiden, organiserat eller på egen hand. Trots dåligt 

deltagande får majoriteten av eleverna även betyg i ämnet. Det finns anledning att tro att 

förhållandena är desamma på gymnasiet. 

För att öka deltagandet på lektionerna i Idrott och hälsa så bör ett antal förändringar övervägas 

och åtgärdas. Till exempel bör skolan beakta inramningen av en lektion, för att därmed skapa 

goda förutsättningar till en positiv upplevelse av lektionerna. Idrottshallarna bör ligga i nära 

anslutning till skolans övriga lokaler. Det gäller att avsätta tillräckligt med tid för ombyte före 

och efter lektionerna, även om detta skulle innebära en marginell förlängning av skoldagen. 

Duschar, toaletter och omklädningsrum ska städas dagligen och reparationer ska ske regelbundet. 

Alternativa omklädningsmöjligheter och duschar ska finnas för elever som behöver detta. 

Behöriga lärare i ämnet ska anställas och de bör ha reella förutsättningar att lära känna eleverna. 

Gärna tvåämneslärare som har samma elever i båda ämnena. Schemaläggningen bör vara minst 

två gånger i veckan och med parallella klasser med flera lärare. Det möjliggör gruppindelningar 

utifrån aktiviteterna och att lärarna kan nyttja sina eventuella specialiteter. För att underlätta 

övervakning av omklädningsrummen, en ökad personlig kontakt med elever, och för att öka 

variationen i lärares specialiteter, bör det på varje skola finnas minst en lärare av respektive kön i 

ämnet Idrott och hälsa. Timmarna får heller inte samlas ihop till större block som sedan 

genomförs vid ett och samma tillfälle. Detta är något som utnyttjas av vissa friskolor som inte har 

egna lokaler. Den fysiska aktiviteten ska spridas ut över ett antal tillfällen per vecka av 

fysiologiska skäl. Det ska finnas tillräckligt med biutrymmen och utrustning för olika fysiska 

aktiviteter. Teorilokal bör finnas i omedelbar anslutning till idrottslokalerna. IT – utrustning med 

nätuppkoppling bör finnas i idrottsanläggningen.  

  När det gäller ämnets innehåll och utformningen så måste lärarna utgå ifrån gällande 

styrdokument vid sin planering och i sin kommunikation med eleverna. Det är viktigt att lärarna 

och eleverna har samma bild av ämnet, annars är sannolikheten stor att de går in med helt olika 



inställning till det som sker under lektionen. Fokus i ämnet bör ligga på elevers fysiska 

utveckling, olika färdigheter och förmågor, inte på fysisk aktivitet och prestation. Som exempel 

anger Ekeberg och Erberth (2000) fyra olika perspektiv, träning av fysiska kvaliteter, färdigheter  

i olika idrotter, fysiska aktiviteter ur ett livslångt perspektiv och utveckling av kunskaper,  

attityder och kognitiv förmåga.  Ämnet ska ses som ett bildningsämne, det vill säga genom arbete 

med kroppen och förankring i teorier och aktuell forskning ska ämnet bidra till en kunskapsväxt 

och större förståelse inom ämnesområdet. Det måste också finnas en progression i innehållet från 

de tidiga skolåren till gymnasiet. Många gymnasieelever upplever att de gör samma saker som i 

grundskolan och att innehållet inte är anpassat till att de blivit äldre. Ju äldre elever desto mer 

individualiserad undervisning, där de utvecklar kunskaper och färdigheter om, i och genom 

fysiska aktiviteter, för att sedan som vuxen på egen hand kunna välja aktivitet för sitt eget 

välbefinnande, eller andra syften.   

Kanske en tydligare styrning i kursplanerna skulle vara till stor hjälp för lärarna. Kursplanerna 

kanske bör se lite olika ut på de yrkesförberedande- respektive de studieförberedande 

programmen. Valet av innehållet ska syfta till att stärka elevernas fysiska självkänsla. Om detta 

har Raustorp (2006) och Ekberg & Erberh (2000) skrivit och deras idéer finns redovisade under 

punkt 2.5. Man får dock inte glömma att ämnet Idrott och hälsa också har ett egenvärde. 

”Upplevelser av praktisk, sinnlig och estetiskt slag, av gemenskap och samvaro i grupp, av lek 

och rörelseglädje ger en extra dimension som är ett viktigt inslag i ämnet. Det är livskunskaper, 

betydelsefulla för alla människor” (Ekberg & Erberh, 2000).  De har också ett mycket tänkvärt 

uttalande som jag finner överensstämma med min egen uppfattning.

Hälsoaspekten och den motorisk- perceptuella aspekten ger ämnet Idrott och hälsa en särställning bland 

skolämnena. Det utvecklar hela människan, kropp och själ i samspel. Det ger en speciell fysisk kompetens: att 

kunna behärska sin kropp och tillägna sig en grundkapacitet, så att man kan klara av det vardagliga arbetet och 

kan lita på att kroppen fungerar även när det ställs hårdare krav. Att klara detta ger en positiv självbild och 

skapar säkerhet och självförtroende. Verksamheten måste rikta sig till alla elever, även om de har helt olika 

förutsättningar (Ekberg & Erberh, 2000. sid 11).

Kunskapen måste också gå att tillämpa i andra situationer än i den lärda. Undervisningen måste 

alltså bygga på att kunskaper som eleverna tar till sig ska utgå från ett sammanhang Man lär alltid 



i ett sammanhang. Därför är det viktigt att man så långt möjligt utgår från elevernas vardag. Där 

kan olika idrotter vara en del av många elevers vardag. Därför kan det vara befogat med fakta- 

och förståelsekunskaper liksom färdighets- och förtrogenhetskunskaper förvärvade om, i och 

genom olika idrotter. Detta kan ha ett stort socialt och kulturellt värde för många elever. Någon 

gång måste man ju lära sig grunderna i idrotterna för att sedan kunna använda dem som fysiska 

aktiviteter för att nå andra mål. Jag har därför svårt att tänka mig detta ämne, Idrott och hälsa, 

utan inslag av traditionella idrotter. När det gäller prestation så har kampen sitt berättigande, 

medan utslagning och rangordning inte bör finnas i den pedagogiska idrotten.

För att möta de negativt inställda eleverna är det viktigt att beakta de omständigheter som 

eleverna uttalat och som redovisats under punkt 2.4.  

Sammanfattningen av Bråkenhielm (2008) är väl värd att beakta om man vill komma till rätta 

med dessa negativa elever. 

• Deltagande i idrott och hälsa beror på individuella faktorer

• Hur dessa hanteras av skolan och av idrottslärarna blir avgörande för om eleven deltar eller ej

• Betygsättningen, duschtvånget, idrottslokalernas utseende och läge samt det organisatoriska utrymmet för 

flexibla lösningar är alla faktorer som i hög grad påverkar 

(Bråkenhielm ,2008. sid 14)

De individuella och negativa situationerna och omdömena från dessa informanter, som 

uppdagades i denna studie, kanske hade kunnat undvikas i många fall om man följt dessa 

rekommendationer. Andra fall hade man kanske inte kunnat bemästra. Två av dem hade ju 

medicinska skäl för att inte delta, anorexi och knäskada. I dessa fall anser att det måste finnas 

flexibla och individuella lösningar och att det går att inhämta och uppvisa kunskaperna vid ett 

senare tillfälle, under gymnasietiden. Ämnet innehåller ju numera andra moment än de fysiska, så 

det borde finnas För de som prioriterade andra aktiviteter, dataspel och gitarrspel, istället för att 

gå på lektionerna, skulle deras frånvaro ha uppmärksammats tidigt och åtgärdats i samarbete 

mellan skola och föräldrar. IG - varning hade varit på sin plats. Den kvinna som sade sig ha svårt 

att byta om, duscha och idrotta bland andra hade behövt uppmärksammas redan under grund-

skoletiden för att stärka sitt självförtroende. Flera av dem var skoltrötta och skolkade från alla 



ämnen. I ett par fall berodde det på läs- och skrivsvårigheter. Här har ju grundskolan ett stort 

ansvar att uppmärksamma dessa elever tidigt och hjälpa dem. Undervisningen i Idrott och hälsa 

bör för dessa elever, som ofta väljer yrkesorienterat program, fokusera på det kommande yrket 

och dess krav på fysisk kapacitet. De som tycker att undervisningen är tråkig, likformig och 

ointressant bör mötas mer individuellt. Jag vet att det är svårt både organisatoriskt och 

innehållsmässigt, då de ju ska bedömas efter samma kriterier som övriga elever. De måste ju 

också lära sig att arbeta i grupp.  Långa avstånd till idrottshallen är svårt att lösa, så det gäller 

istället att höja motivationsgraden hos dess elever, genom att göra undervisningen lustfylld och 

att de lär sig något varje gång.  Det intressanta är att de flesta av dessa ungdomar, under 

skoltiden, har ägnat sig åt fysisk aktivitet på fritiden, både organiserat och oorganiserat. De har 

alltså inget emot att röra på sig, och de är aktiva även efter att ha slutat skolan. Detta faktum är 

något att reflektera över för lärarutbildningen och för skolan?



7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING

Nedanstående frågor, tillsammans med de analyserade och kommenterade frågorna, kan anses 
vara resultatet av denna explorativa studie. Jag hoppas att någon annan finner dem intressanta och 
att de kan bli föremål för någon framtida studie. Jag har försökt att samla frågorna områdesvis. 
 

• Kan influenser från idrottsrörelsen stöta bort de mindre motiverade eleverna
Kommer elever som inte har så stor erfarenhet av föreningsidrotten i kläm?
Hur ser en undervisning ut som utgår från de icke föreningsanslutnas villkor

• Hur ser den undervisning ut som stimulerar till ett intresse för fortsatt fysisk aktivitet
Elever har svårt att skilja på ämnets innehåll och traditionell idrott. Vad innebär 
hälsorelaterad träning. Vad avgör om undervisningen uppfattas som prestationsinriktad 
eller hälsoinriktad. 

• Kunskap om den fysiska självkänslan påverkar hur vi motiverar och ger feedback till 
eleven. Hur motverkar man dåligt självförtroende, en bedömning av kroppen, öka den 
egna tilltron? Idrottslärarens inflytande? Rörelseglädje – matcha svårighetsgraden mot 
elevens förutsättningar, färdighet och förmåga

• Att ägna sig åt motionsidrott för att vinna hälsa och få en vältrimmad kropp är endast 
eftersträvansvärt i ett sammanhang där sådan verksamhet ger individen ett socialt värde. 
Habitus betydelse för om man deltar eller inte, individens värde i olika situationer. Olika 
kulturer i de olika nationella programmen? Är de som är inaktiva i skolan även inaktiva 
som vuxna

• Varför har kvinnor med utländsk bakgrund större andel IG i kursen Idrott och hälsa A?

• Att lära grundläggande motoriska färdigheter är viktigt för hur ett barn bedömer sin 
fysiska förmåga. Problem uppstår då elever med låg skicklighet eller låg fysisk 
självkänsla tvingas att delta i jämförelser med övriga eller tävla.
Undervisningen ska passa alla, även de med låg fysisk självkänsla.
Är detta unikt för ämnet Idrott och hälsa?



• Kan de nationella styrdokumentens innehåll och krav vara olika i olika program?

• Lärarnas syn på och agerande gentemot dessa elever
Hur hanterar skolan dessa elever? Sker det något samarbete med föräldrarna
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Bilaga 1

Örebro 2007-10-24

Hej! 

Jag önskar din hjälp i ett mindre forskningsprojekt, en D-uppsats

Jag heter Stewe Persson och är utbildad idrottslärare vid GIH-Örebro. Jag har tidigare arbetat 
bland annat på Vivallaskolan och Karro. Nu arbetar jag på Örebro universitet och utbildar 
blivande lärare i skolämnet Idrott och hälsa. Vi vill att ämnet Idrott och hälsa ska tilltala alla 
elever i den svenska skolan. De flesta elever är positiva till ämnet Idrott och hälsa, men det 
finns elever som är mindre intresserade. Några avstår också helt från att delta i undervisningen. 
Många elever lämnar gymnasiet med IG eller helt utan betyg i ämnet Idrott och hälsa. Varför 
det är så vill jag undersöka.

Jag skulle vilja intervjua ett antal ungdomar, som just lämnat gymnasiet, för att få ta del av 
deras upplevelser av skolämnet Idrott och hälsa. Jag vill undersöka varför så många elever har 
IG eller saknar betyg i ämnet Idrott och hälsa. Målet är sedan att bidra till utvecklingen av ett 
skolämne och en undervisning som motiverar och intresserar alla elever.

Det är här som Du kommer in i bilden. Skulle Du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju 
och berätta om dina erfarenheter och upplevelser av ämnet Idrott och hälsa under din skoltid? 
Just Dina upplevelser är viktiga för detta projekt. Intervjun beräknas ta c:a 1 tim. Jag kommer 
att ringa upp dig inom kort och hoppas att Du kan och vill ställa upp. Plats för intervjun kan 
vara på Örebro universitet, ett annat alternativ är via telefon. 
Dina svar kommer bara jag att ha tillgång till. Ingen annan ska kunna känna igen dig och dina 
uttalanden i det som sedan skrivs i denna D-uppsats  

Du kan ringa mig eller maila mig redan nu om du så önskar. 

Du kan nå mig på; 
Telefon: 019-303260 (om jag inte svarar, vänta flera signaler och tala in ett meddelande på 
telefonsvararen) eller på 019-294558 (bost. efter kl.18)
Mailadress:  stewe.persson@hi.oru.se  

Jag hoppas att Du vill ställ upp

        Hälsningar



Bilaga 2

INTERVJUGUIDE

Identifikation: ………..

Namn…………………………………………… Tfn:………………………………….

Ursprungsland…………………………………. Antal år i Sverige……………………

Skola…………………………………………. Program……………………………..

Betyg i Idrott år 8…… år 9………           Betyg i Idrott i gymn. år 1…… år 2………år 3…….

Socialt       (Individnivå) Först vill jag fråga dig om hur Du har det nu för tiden.

Vad gör du i dag, efter gymnasiestudierna?

Vad gör Du på fritiden?

Har Du någon hobby?

Är Du aktiv i någon idrottsförening?

Utövar du någon fysisk aktivitet?

Bor du kvar hemma hos föräldrarna eller bor du själv?

Vad gör din pappa?

Vad gör din mamma?

Skolan   (Processnivå)     Så vill jag fråga dig  om vad Du tyckte om skolan?

Hur trivdes Du i skolan?

Vad gillade Du och vad ogillade Du?

Minns Du hur Du tänkte om skolans arbetssätt? 

Minns Du hur Du tänkte om innehållet i undervisningen? Hur skulle Du velat ha det?

Hur tyckte Du att lärarna behandlade dig?

Hade Du några kompisar i skolan? Vad tyckte de om skolan?

Har Du blivit mobbad någon gång? Hur gick det till?

Har Du själv mobbat någon gång?

Har Du skolkat någon gång? Vad gjorde Du då? Vad tyckte Du att du vann på att vara borta 

från lektionerna? Var Du ensam eller med kompisar?

Hade Du några läs- och skrivsvårigheter? Vad betydde detta för dig?

Vilka betyg har Du i sv, eng, ma?

Vilka ämnen har du bäst betyg i?



Idrott och hälsa   (Systemnivå)     

Så vill jag tala om din relation till och upplevelser av ämnet Idrott och hälsa.

Vad tyckte Du om innehållet i IoH? Vad hade Du velat göra/lära dig om Du fått bestämma?

Hur tycker Du att undervisningen ska gå till i ämnet Idrott och hälsa?

Vad var sämst och bäst med IoH?

Var du bra på något i IoH?

Vilka krav fanns för att bli godkänd i ämnet IoH?

Fanns det något krav på närvaro i IoH?

Har du lärt dig något i ämnet IoH?

Ställde Du några krav på dig själv?

Upplevde något stöd från lärarna i IoH?

Finns det någon speciell händelse som påverkat din inställning till IoH?

Hur kände du dig under lektionerna i IoH? Upplevelser?

Hur var din relation till läraren i IoH?

Vilken inställning hade Du till samgymnastik?

Var Du nöjd med din egen kropp?

Vad tyckte du om att byta om och duscha med andra?

Vilken är din uppfattning till varför har Du inte fått godkänt i idrott och hälsa?

Hur var det med din närvaro på lektionerna i Idrott och hälsa?

Varför valde Du att inte delta/inte närvara på lektionerna?

När Du inte var närvarande, vad gjorde du då? Vad vann Du på att inte närvara/delta?

Var Du ensam eller med kompisar?

Om Du skulle sammanfatta dina upplevelser av och vad Du tyckte om Idrott och hälsa i 
skolan, vad skulle Du säga då? Vad skulle ha fått dig att närvara och delta?



Bilaga 3

Örebro 2007-11-29

Varför IG i skolämnet idrott och hälsa?

Hej

Tack för att du ställde upp på intervjun angående skolämnet idrott och hälsa. 

Efter mycket möda så har jag nu lyckats intervjua 10 personer, vilket också var min plan från 
början. Jag spelade in intervjuerna på band, och efter det så har lyssnat igenom bandet och 
skrivit ned det som vi talade om på papper. Detta gör jag för att bättre kunna analysera det 
samlade resultatet.
Du får nu möjlighet att läsa igenom det som Du och jag talade om. ”S” i texten betyder att det 
är jag (Stewe Persson) som ställer frågan. Det Du svarar betecknas med ”K” eller ”M” i 
kombination med en siffra. Om du har synpunkter på innehållet, eller inte alls känner igen 
dig, så vill jag att du hör av dig till mig inom två veckor. Om jag inte hör något från dig så 
tolkar jag det som att du samtycker till det jag skrivit. 
I den fortsatta bearbetningen av dina och andras svar så kommer endast denna beteckning att 
användas. Detta gör jag för att ingen ska kunna identifiera dig och dina svar i den slutliga 
publikationen. Jag hoppas att D-uppsatsen blir klar under våren 2008 och att ditt bidrag har 
hjälpt mig att få ett mångtydigt svar på ovanstående fråga.

Om Du vill nå mig:

Telefon: 019-303260 (om du inte får tag på mig, tala in ett meddelande på telefonsvararen så 
ringer jag upp dig)
Mail: stewe.persson@hi.oru.se
 

Ha en GOD JUL, och lycka till i livet!

Stewe Persson
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	Skolförvaltningen i Örebro ställde välvilligt upp på mina önskemål, och det gick bra att få listor över de elever som slutat gymnasiet med IG eller utan betyg i ämnet Idrott och hälsa, i juni 2006. Mina urvalskriterier har jag redogjort för tidigare under punkt 4.4. När jag väl hade gjort mitt urval på 10 personer utifrån dessa listor så skickade jag ett informationsbrev och väntade några dagar innan jag försökte nå dem per telefon. Informanterna hade tillgång till mitt telefonnummer, men det var ingen av dem som hade kontaktat mig under tiden. Att nå dem på telefon visade sig inte vara det lättaste. Många hade telefonabonnemang som hade upphört eller de var inte anträffbara just då. Flera hade telefonsvarare varje gång jag ringde. Några hade flyttat eller rest utomlands. När jag väl lyckades nå dem på telefon så sade flera att de inte hade tid, var alltför trötta efter dagens arbete, inte hade något att tillföra eller helt enkelt inte ville ställa upp. De ville dock inte ange några skäl för att inte ställa upp. Jag fick då ta till reserverna på listan och skicka ut nya brev i flera omgångar. Det tog väldigt lång tid att få kontakt med dem och när sommaren kom hade jag bara lyckats nå fram till och intervjuat fyra av de först utvalda. Jag och mina tänkta informanter fick därför göra uppehåll över sommaren, vilket jag informerade dem om via ett nytt brev. När hösten kom så började jag på nytt ringa till dem som fanns på listan. Det var fortfarande svårt att nå dem men jag kunde ju inte vänta hur länge som helst. Det blev nya informationsbrev och nya telefonsamtal till nya personer. Jag fick till och med beställa nya listor på elever som slutat ett år senare (i juni 2007) för att till slut få ihop alla 10 intervjupersonerna. Det fanns också de som direkt tyckte att de hade något att berätta och gärna ställde upp. Efter viss övertalning så accepterade några om de fick hjälp med transport till universitetet eller fick göra intervjun via telefon och på en tidpunkt som passade dem. Fyra av intervjuerna ägde rum på Örebro universitet och sex gjordes via telefon. De flesta av kvinnorna föredrog telefonintervju. Det slutliga urvalet framgår av nedanstående tabell 4.2. Informanterna är personkodade K1 – K6 för de sex kvinnor som deltagit i studien respektive M1 – M4 för de fyra männen. Dessa beteckningar används i fortsättningen då jag relaterar till dessa personers uttalanden. Beteckningarna Sv. står för svenska personer och Inv. för personer med invandrarbakgrund. Vid denna klassificering har jag bara utgått från efternamnet.                   
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