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Sammanfattning 
Elevers delaktighet i undervisningen av skolämnet idrott och hälsa minskar i takt med att 

eleverna blir äldre. Mot den bakgrunden är det med störst sannolikhet att antalet icke 

delaktiga elever är som flest på gymnasiet. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap 

om vilka kroppsövningslogiker som har verkan på elevers avståndstagande från, och 

delaktighet i, undervisningen av skolämnet idrott och hälsa. För att söka svar på denna studies 

syfte och frågeställningar har en kvalitativ datainsamlingsmetod använts i form av intervjuer. 

Analysen av intervjuerna gjordes genom Engströms och Bourdieus teoretiska ramverk, 

habitus och kroppsövningslogiker. I studiens resultat går det att konstatera att elevernas 

delaktighet påverkas negativt av framförallt kroppsövningslogiken tävling och rangordning, 

medan en positiv påverkan finns hos en bredare variation av kroppsövningslogiker. Den logik 

som framstod som stimulerande för fysiska aktiviteter var framförallt fysisk träning, men 

förutom denna logik visade analysen att färdighetsträning, rörelse till musik, lek och 

rekreation samt utmaning, är övriga logiker som framträder som stimulerande för eleverna.  

Nyckelord: Delaktighet, Idrott och hälsa, Skola, Kroppsövningslogiker  
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1. Introduktion 
I kursplanen för ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2011) poängteras vikten av att utveckla 

samtliga elevers intresse för användning av olika rörelseaktiviteter. I dokumentet går det, 

indirekt, att se att det riktas ett stort fokus på elevers delaktighet. Alltså går det att tyda att 

skolverket ger order om att anpassa undervisningsinnehållet så att samtliga elever ska kunna 

delta. Det går att konstatera att trots att ”att vara aktiv” inte ingår i betygskriterierna är det 

väldigt viktigt för eleverna att vara det på lektionerna, eftersom ämnet idrott och hälsa består 

av många praktiska moment (Skolverket 2011).  Mot den bakgrunden går det att se hur viktigt 

det är att engagera sig i de elever som är icke delaktiga i undervisningen. En god undervisning 

i ämnet idrott och hälsa kan användas som en språngbräda för eleverna, på så vis kan de 

inspireras av undervisningsinnehållet för att sedan utöva aktiviteten på fritiden (Larsson & 

Karlefors 2015). Att stimulera elevernas intresse för fysiska aktiviteter är desto viktigare när 

de är unga, eftersom människan i tidig ålder tenderar till att forma normer i sitt tänkande och 

handlande för vad som känns passande, intressant och smakfullt i olika situationer. Vidare 

menar Engström att dessa normer som formas i tidig ålder även lever vidare i individers 

uppväxt enda till vuxenlivet (Engström 2010). I förhållande till fysisk aktivitet anses skolan 

vara en utmärkt arena för att utveckla positiva erfarenheter, vilket förhoppningsvis lever 

vidare i form av en livsstil (Engström 2008). För att detta ska vara möjligt krävs i första hand 

att läraren anpassar undervisningen så att eleverna stimulerar sin lust att vara delaktig, och på 

så vis kunna ta del av den variation av aktiviteter som ämnet har att erbjuda (Larsson & 

Karlefors 2015).  

Överlag är ämnet omtyckt av de flesta eleverna, framförallt i yngre åldrar. Under högstadiet 

finns ett starkt intresse, framförallt bland pojkarna, men desto äldre eleverna blir ökar deras 

frånvaro i undervisningen. Den nationella utvärderingen av grundskolan (2005) visar att i stort 

sett alla elever deltar i lektionerna i åk. 6, men att andelen icke deltagande stiger. Det råder 

dock även skillnader i deltagandet. Ett passivt deltagande framkommer där omkring hälften av 

eleverna inte anstränger sig till den grad att de blir svettiga (Skolverket 2005). Förutom att 

elevernas deltagande i idrott och hälsa undervisningen minskar med åren, visar Londos (2010) 

forskning att undervisningsinnehållet domineras av lag- och bollsporter. Lärarna anser att 

dessa aktiviteter är ett bra sätt att hålla eleverna aktiva under lektionerna, och majoriteten av 

eleverna anser även att dessa lag- och bollsports aktiviteter är underhållande (Londos 2010). 
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Med utgångspunkt i kroppsövningslogikerna1 (Engström 2010) och i relation till Londos 

(2010) forskningsresultat, går det att konstatera att de elever som trivs med ämnet idrott och 

hälsa har positiva erfarenheter av fysiska aktiviteter som drivs av kroppsövningslogiken 

tävling och rangordning. Detta grundas i att Londos (2010) konstaterat att lektionsinnehållet 

till stor del liknar idrottsverksamheten som bedrivs på fritiden.  

Bringsén menar att majoriteten av ungdomarna fysiska aktivitetsvanor påverkas av faktorer 

som socialisation och socialt umgänge, tränare/ledare, aktivitetsmotiverande effekter och av 

tävling, samt av skolan (Bringsén 2012). Den sistnämnda faktorn är den som vi idrottslärare 

har möjligheter att påverka, vilket också är anledningen till att ett intresse till att undersöka 

problematiken ur ett elevperspektiv väckts hos mig. Forskning har synliggjort en problematik 

- idrottsundervisningen tillfredsställer inte alla elever vilket resulterar i att antalet elever som 

är ”icke delaktiga”2 i idrottsundervisningen ökar. Lärare i idrott och hälsa har förmånen att 

kunna påverka barn och unga i tidig ålder för att förhoppningsvis kunna motverka sådana fall. 

Ur en sådan infallsvinkel ska denna studie tillföra ny kunskap till den pedagogiska 

verksamheten genom att ta del av icke delaktiga elevers egna erfarenheter kring delaktighet i 

idrottsundervisningen. Studien avser huvudsakligen att undersöka vilka kroppsövningslogiker 

som intresserar ”icke delaktiga” elever och som kan leda till ett större engagemang och 

delaktighet i undervisningen.  

 

  

																																																													
1	För	tydligare	beskrivning,	läs	kapitel	4.2	Kroppsövningslogiker.		
2	Definition	av	begreppet	”icke	delaktig”	finns	i	kapitel	3.	Problem	och	frågeställningar.	
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2. Forskningsläge 
Det här kapitlet presenterar vetenskapligt förankrade texter som är relevanta till det aktuella 

ämnet som studerats. Forskningslägets disposition presenteras kategoriskt efter forskning som 

studerat elevers deltagande i idrottsämne och vilket undervisningsinnehåll ämnet idrott och 

hälsa domineras utav. Anledningen till att ingen forskning presenteras ur ett elevperspektiv 

kring deras delaktighet i ämnet, beror på den kunskapslucka som upptäckts. Det betyder att 

vetenskaplig forskning saknas angående elevers erfarenheter i förhållande till icke delaktighet 

i ämnet idrott och hälsa. För att hitta relevanta vetenskapliga texter som behandlar ämnet väl 

har avgränsningar gjorts i databaser från Sverige. Sökprocessen avgränsades till texter som 

endast behandlar delaktighet och undervisningsinnehållet i samband med skolämnet idrott och 

hälsa. För att få en bredare uppfattning kring ämnet har även forskning kring ämnets 

undervisningsinnehåll bearbetats. Slutligen inkluderas internationellforskning för ytterligare 

breddning av vetskap med hänsyn till ämnet. Således har forskning som behandlar delaktighet 

och deltagande inom andra skolämnen exkluderats. Genom sök ord som delaktighet + idrott, 

elevers deltagande + idrott samt participation + PE har följande forskning behandlats: 

2.1 Elevers deltagande och inställning 
Överlag är idrott och hälsa ett populärt ämne bland eleverna i Sverige, men alla elever delar 

inte denna åsikt (Redelius 2004). Dessa skillnader mellan elevers inställning och deltagande 

är synliggjorda och skiljer sig mellan åldrarna (Skolverket 2005), men även mellan könen 

(Redelius 2004). I Redelius (2004) studie deltog 347 flickor och 330 pojkar. Resultatet visar 

att 21 % av flickorna samt 11% av pojkarna hade en negativ inställning till ämnet idrott och 

hälsa, vilket också påverkar deras intresse för att vara regelbundet fysiskt aktiv. Resterande 

ansågs ha positiv eller neutral inställning till ämnet. Att ha en negativ inställning till ämnet 

visar sig ha ett samband med låga betyg och sämre självförtroende. De elever som uttryckte 

en negativ inställning till ämnet menade på att ämnet inte var roligt att praktisera eftersom de 

antingen inte var duktiga i eller klarade av att genomföra det aktuella momentet. En 

konsekvens av en sådan inställning till ämnet är att elevernas nivå av deltagande i 

idrottslektionerna sjunker, och dessa elever anser själva att deras intensitetsgrad i deltagandet 

sällan ledde till att de svettades (Redelius, 2004). Redelius (2004) resultat stöds även av 

Skolverket (2005), vars studie visar att det råder påtagliga skillnader mellan pojkars och 

flickors intresse och inställning till idrottsämnet. Det är ett större antal pojkar än flickor som 

känner sig duktiga och som har positiv inställning till ämnet. Dock minskar intresset både 

bland pojkar och flickor i stigande ålder. Resultat som redovisades procentuellt för de olika 

årskurserna 6, 9 och Gy II (andra året på gymnasiet), visar att 2%, 11% och 7% deltar sällan 
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eller aldrig i respektive årskurs (Skolverket 2005). Skolinspektionens (Skolinspektionen, 

2010) undersökning visar ett resultat som även den belyser denna problematik. Av 300 

lektioner var mellan 30-50 procent av klassens elever icke delaktiga i var tionde lektion. 

Resultatet anses oroande och de finner goda anledningar till att kritiskt granska och analysera 

eventuella orsaker till varför så många elever inte är delaktiga i undervisningen.  

Även studier som utförts utanför Sveriges gränser visar liknande resultat där barn och ungas 

aktivitets vanor minskar i stigande ålder (Gao, Lee, Solomon & Zhang 2009). Även fast barn 

och ungdomar är mer aktiva än vuxna, går det att konstatera att de oroligheterna växer bland 

tonåringar eftersom det, mellan åldrarna 12-21, sker en stor minskning i antalet barn/unga 

som är fysiskt aktiva på idrottslektionerna (Lowry, Wechsler, Kann & Collins 2001). De 

betonar vikten av att undervisningens innehåll bör ständigt utmana eleverna på en nivå som 

gör det möjligt att utvecklas. Om eleverna inte klarar av övningarna eller den fysiska 

aktiviteten ifrågasätter de sin egen kapacitet. När eleverna själva anser att deras svagheter är 

ett hinder för att utvecklas, upplevs innehållet ointressant. Syftet med att delta tappar värde 

om de inte känner att de kan prestera på grund av att övningarna är för svåra. Vidare visar 

resultatet att de elever som ansåg sig vara duktiga och hade en positiv självbild i förhållande 

till fysisk aktivitet, ansåg också att de saker de lärde sig genom idrottsämnet var användbart, 

viktigt och intressant. Medan de elever som hade en negativ självbild uttryckte ett lågt värde i 

utövandet (Gao, Lee, Solomon & Zhang 2009).  

I USA visar den forskning som presenteras här, samstämmigt resultat angående elevers 

närvaro och deltagande. Ena studien konstaterade att frånvaron var högst bland elever med 

utländskt påbrå, som under sex års tid minskade sin närvaro i ämnet från 60,7% till 46,3%. I 

resultatet redovisas även ett medelvärde i procent på antalet elever som under sex års tid 

minskar sin aktivitets nivå i skolämnet. Under dessa 6 år som studien gjordes var den linjära 

minskningen -3,3%/år bland mörkhyade, -2,6%/år bland ljushyade och -1,3%/år bland 

latinamerikaner. Den linjära minskningen av elevers deltagande i idrottsämnet kopplas 

framförallt till minoritets grupper. Det beror på att det påträffades ett samband mellan lågt 

deltagande och socioekonomiska faktorer. Även om eleverna överlag minskade sitt 

deltagande i undervisningen, betonade forskarna på att majoriteten av den procent elever som 

minskade sitt deltagande var elever som levde med dåliga förhållanden i t.ex. fattiga områden 

(Lowry, Wechsler, Kann & Collins 2001). Att eleverna överlag tappar intresse för 

idrottsundervisningen i USA stöds även av Johnstons, Delvas & O´Malleys (2007) studie. 

Resultatet visar otroligt stora skillnader på närvaron bland elever i olika åldrar. Även här visar 
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det sig att elever i yngre åldrar deltar i högre grad på idrottslektionerna och att intresset för 

idrottsundervisningen minskar desto äldre de blir. Av 54 000 gymnasieelever var det 

uppskattningsvis 91% av eleverna mellan 13-14 år som hade en hög närvaro på 

idrottslektionerna. Denna procent minskade till 62% bland 15-16 åringar och ända ner till 

34% bland 17-18 åringar (Johnstons, Delvas & O´Malley 2007). 

2.2 Lärares val av undervisningsinnehåll och elevers åsikter om det 
Larsson & Karlefors (2015) resultat visar att både lärare och elever är överens om att ämnets 

innehåll ska syfta till att vara roligt och lustfyllt. Lärarna vill erbjuda en variation av 

aktiviteter som ska vara roliga att testa, sedan tycks det vara upp till eleverna själva att 

tillämpa aktiviteten i deras egen fritid (Larsson & Karlefors 2015). Dock motbevisas lärarnas 

vision om variation i undervisningen i Skolinspektionens (2010) resultat som visar att det 

förekommer en väldigt dålig variation av aktiviteter i undervisningen. En dålig variation av 

aktiviteter i undervisningen visar sig resultera i missnöjda elever. Det undervisningsinnehåll 

som eleverna betraktade som dominant i ämnet var lagsporter, framförallt sådana som 

inkluderar en boll (Skolinspektionen 2010). Detta resultat är något som stärks utav Mikael 

Londos (2010) vars undersökning visar att lärarna gärna sysselsätter eleverna med någon form 

av lagspel. Lärarnas ansåg att lagspel var ett bra sätt för eleverna att röra på sig och motionera 

på lektionerna (Londos 2010). Att eleverna ska få sin vardagliga motion på skoltid står inte 

skrivet i läroplanen (Skolverket 2011), och stöds heller inte av Folke & Cerneruds (2007) 

undersökning som visar att skolans idrottsundervisning inte räcker till för att nå upp till vad 

som räknas som fysiskt aktiv. Ämnet har inte denna möjlighet eftersom ämnet inte fått 

tillräckligt stort utrymme i skolverksamhetens timplan för att kunna främja elevernas hälsa på 

skoltid. Däremot anses skolämnet idrott och hälsa kunna stimulera eleverna genom dess 

undervisning och inspirera dem till att söka sig till aktiviteter utanför skolverksamheten 

(Cernerud & Folke 2007). 

Karlefors (2012) resultat visar att majoriteten av eleverna tycker om ämnet och att det är 

roligt, dessvärre är det oftast de elever som på fritiden utövar en sport som upplever 

undervisningen i ämnet som roligt. Övriga elever finner det svårt att känna känslan av att 

undervisningen är rolig, mycket på grund av att de sällan känner att de behärskar aktiviteterna 

(Karlefors 2012). Även om lärarna, enligt Larsson & Karlefors (2015), säger sig sträva efter 

att erbjuda en variation av aktiviteter, tycks både skolinspektionen (2010) och Londos (2010) 

vara eniga om att variationen av aktiviteter är begränsad och nära förknippade med lag- och 

bollsporter. Vidare menar Karlefors (2012) att denna undervisning inte stimulerar de elever 
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som inte praktiserar någon sport på fritiden. De saknar förmågan av att hantera boll- och 

lagsporter på samma sätt som de elever som praktiserar någon form av lagsport. På så vis 

uppstår stora skillnader mellan elevernas praktiska kunskapsnivåer. Betydelsen av att eleverna 

känner att de kan och att de är duktiga är mycket viktigt i detta sammanhang. Om eleverna 

inte känner att de kan eller är duktiga försämras möjligheten till att eleverna upplever 

aktiviteten eller undervisningen som rolig (Karlefors 2012).  

I Gibbons & Humberts (2008) studie uttrycks ett missnöje från kvinnliga elever som menar att 

undervisningen oftast består av aktiviteter som domineras av pojkar – boll- och lagsporter. 

Tjejerna i studien menar att de gärna är med och deltar i idrottsundervisningen men att det 

krävs en förändring. Missnöjet riktas åt att undervisningsinnehållet saknar en variation av 

aktiviteter, vilket de själva anser skulle stimulera deras vilja till att lära och delta ännu mer. 

Även dessa elever, flickorna, har svårt för att uppleva undervisningsinnehållet som roligt när 

de själva anser att de inte duger (Gibbons & Humbert 2008). 

2.3 Sammanfattning 
Mot bakgrund till den tidigare forskningen går det att konstatera att idrott och hälsa är ett 

populärt ämne bland majoriteten av eleverna, men ändå är tydligt att elevernas deltagande 

minskar procentuellt med stigande ålder. Eleverna behöver känna att de behärskar de fysiska 

aktiviteterna som utövas på lektionerna, annars hämmar det utvecklingen och utövandet 

tappar värde. En intressant detalj i det redovisade forskningsläget är att det till viss del finns 

ett samband mellan inställning till skolämnet och fysisk aktivitet på fritiden, och även mellan 

inställning och betyg. Det går även att konstatera att det råder skillnader mellan pojkar och 

flickors inställning till ämnet samt skillnader i deras deltagande i undervisningen. I detta 

sammanhang är det tydligt att problematiken är mer märkbar bland flickor än bland pojkar.  

Forskningsläget som behandlar undervisningsinnehållet i ämnet idrott och hälsa visar skilda 

resultat i förhållande till vad lärare anser att de undervisar jämfört med vad de i praktiken 

undervisar. Mot bakgrund till Larsson och Karlefors (2015) vill lärare erbjuda en variation av 

aktiviteter, däremot framkommer det i Londos (2010) och Gibbons & Humbert (2008) att 

undervisningsinnehållet domineras av boll- och lagsporter. De studier som undersökt elevers 

inställning till ämnet och dess innehåll förefaller visa att eleverna är missnöjda över lärarnas 

undervisningsinnehåll saknar variation. Vidare visar forskningen att elevernas inställning till 

ämnet och dess innehåll påverkas av hur bra de själva upplever att de är och visar hur viktigt 

det är att ge eleverna möjligheter till att utvecklas för att stimulera viljan till att vara delaktig 

och fysiskt aktiv.  
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3. Problem och frågeställningar 
Den tidigare forskningen som presenterats synliggör ämnet idrott och hälsas popularitet men 

även en deltagande nivå som minskar i stigande ålder. Det framkommer även att boll- och 

lagsporter dominerar i undervisningsinnehållet och att det råder ett visst missnöje över det 

bland elever som tappar intresse för skolämnet idrott och hälsa. Det som dock inte 

framkommer är hur dessa elever, som tappar intresset för undervisningen skulle kunna behålla 

intresset och vara mer delaktiga på lektionerna. Utifrån den kunskapslucka som synliggjorts i 

tidigare forskning, har ett intresse därför väckts hos mig i att studera detta utifrån ett 

elevperspektiv.  

Med hjälp av Bourdieus (1990) habitusteori klargörs Engströms (2010) teorier om 

kroppsövningslogiker, som används i undersökningen av icke delaktiga elevers erfarenheter i 

samband med delaktighet i fysiska aktiviteter. Bourdieu (1990) menar att genom sociala 

erfarenheter som formats i samspel med omgivningen talar ens personliga habitus om hur 

individen ska tänka och agera i olika sammanhang (Bourdieu 1990). Genom att applicera 

denna teori i relation till fysiska aktiviteter hamnar fokus på individers idrottsliga kapital, 

även kallat idrottshabitus. Inom den idrottsliga kontexten talar individens idrottshabitus om 

vad som stimulerar individen till att delta i fysiska aktiviteter. De olika faktorerna som 

påverkar individen har Engström (2010) delat upp i olika kategorier som benämnts som 

kroppsövningslogiker. I särskiljandet av de olika logikerna har Engström (2010) identifierat 

olika dispositioner som förknippas till olika kroppsövningslogiker. Med utgångspunkt i 

Engströms (2010) kroppsövningslogiker undersöker denna studie vilken påverkan 

kroppsövningslogikerna har för icke delaktiga elevers delaktighet i ämnet idrott och hälsa 

Mer precist syftar denna studie till att undersöka icke delaktiga elevers intresse och ointresse 

för fysiska aktiviteter inom idrottsämnet – vilka kroppsövningslogiker som har verkan på 

elevers avståndstagande från, och delaktighet i, undervisningen av skolämnet idrott och hälsa. 

De frågeställningar som studien ämnar svara på är följande: 

• Vilka motiv uttrycker elever till att vara icke delaktig i undervisningen i idrott och 

hälsa? 

• Genom vilka kroppsövningslogiker skulle elevers delaktighet kunna öka i 

idrottsundervisningen? 

Definitionen av icke delaktiga elever avgränsar sig till de elever som brukar vara med men 

som även har en högre procent frånvaro, och när eleverna väl är med tenderar de till att vara 
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icke delaktiga under lektionerna. Med icke delaktiga menas att de inte anstränger sig i 

genomförandet av aktiviteter samt visar inget intresse av deltagande.  
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4. Teori 
Det här kapitlet kommer att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter, som är habitus 

och kroppsövningslogiker. Dessa teoretiska utgångspunkter används för att analysera och 

tolka elevernas utsagor, som på så vis blir en metod för att upptäcka redan befintliga 

kategorier. Det är framförallt kroppsövningslogikerna som kommer till användning i 

analysfasen, men en förklaring av- och koppling till habitus är behövlig för att kunna göra sig 

förstådd på kroppsövningslogikernas innebörd. 

4.1 Habitus 
Begreppet habitus kan förklaras som ett teoretiskt ramverk som möjliggör en analys av 

individers livsstilar och som kan appliceras i olika kontexter. Habitus är ett system med en 

djup innebörd som talar om för varje enskild individ hur den ska orientera sig i omvärlden, 

och är därför applicerbar i alla möjliga situationer. Genom sociala erfarenheter som formats i 

samspel med omgivningen talar ens personliga habitus om hur individen ska tänka och agera 

beroende på hur dess habitus utvecklats. Med andra ord vad individen känner som passande, 

intressant och smakfullt i den aktuella situationen. Dessa vanor och dispositioner är viktiga i 

varje individs handlingar som känns naturliga i mötet med den sociala världen, oavsett om det 

handlar om situationer som är nya eller om det gäller situationer som individen redan upplevt. 

Bourdieu benämner de tidigare erfarenheterna som historia och menar att individers historia 

skapar individuella normer som personer använder på både grupp- och individnivå. Dessa 

normer som varje individ utvecklat är även det som kallas sunt förnuft (Bourdieu 1990). 

Vidare ger Engström (2010) ytterligare en förklaring av habitus begreppet, som ett 

inkorporerat system i varje individ och att formandet av systemet börjar redan under 

barndomen. Denna tid anses vara en mycket viktig del av formandet eftersom människan 

anses vara mest formbar och mottaglig under denna period av livet. Även om barndomen 

anses vara en viktig del av en individs habitus är habitus omformbart. Eftersom habitus 

påverkas av omgivningen kan varje individ även anpassa sig till nya omgivningar och ta del 

av nya erfarenheter som accepteras och sedan blir en del av systemet. Genom att t.ex. vistas i 

en ny social omgivning under en längre tid skapas en möjlighet att förnya sina värderingar 

och beteenden. En enkel liknelse är att ändra livsstil, livsstil som även är en produkt av ens 

habitus (Engström 2010). 

Till denna studie har inspiration hämtats hos Engström (2010), som tagit del av Bourdieus 

habitusbegrepp och applicerat det i en idrottskontext, vilket också är övergången till 

kroppsövningslogikerna. Med idrottshabitus syftar Engström till varje individs idrottsliga 
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kapital som formats av erfarenheter associerat till idrott. I den idrottsliga kontexten handlar 

habitus om ett system som t.ex. talar om vad som är lämpligt, passande, intressant och 

smakfullt i förhållande till att t.ex. tävla, anstränga sig eller bara ha roligt för stunden. Dock 

behöver det inte handla om en individs smak för en enskild aktivitet, utan snarare om en 

känsla för hur aktiviteten ska utövas. Två enskilda individer med olika habitus kan tycka om 

en och samma aktivitet, t.ex. skidåkning, det som dock kan skilja sig är hur aktiviteten ska 

utövas. Med andra ord kan aktivitetens innehåll ha olika syfte som ger ett annat värde till 

aktiviteten. Till exempel kan den ena finna ett större värde i att tävla i skidåkning medan den 

andra finner ett större värde i att motionera genom skidåkning. Individens idrottshabitus 

består av tanke- och handlingsprinciper som kan ha en betydelsefull inverkan i individers 

smak för och utövande av olika former av kroppsövningslogiker (Engström 2010).  

4.2 Kroppsövningslogiker 
När det kommer till utövandet av fysisk aktivitet menar Bourdieu (1990) att varje individ 

påverkas av många fler faktorer än endast habitus, t.ex. av socioekonomiska faktorer. Även 

om habitus har en stor påverkan på individers handlingar och tänkande kan dessa faktorer i 

första hand antingen hindrar eller gör det möjligt för individen att utöva aktiviteten (Bourdieu 

1990). Dock kan tyckas att dessa faktorers inverkan bör vara obefintlig i en arena som skolan. 

Istället riktas därför undersökningen mot Engströms (2010) redogörelse av 

kroppsövningslogiker. Kroppsövningslogikerna har en avsikt att belysa de skillnader av 

innebörd som en och samma aktivitet kan ha för olika personer, men också hur olika 

aktiviteter kan ha samma innebörd för olika individer. Dessa teoretiska modeller visar hur 

komplexa aktiviteters innehåll kan vara och att de kan utföras med olika innebörd, och därför 

ska kroppsövningslogikerna ge en förståelse för hur olika upplevelser individer kan få vid en 

och samma aktivitet. Här synliggörs olika smaker för utövandet av idrottsutövning beroende 

på vilken mening utövandet har för stunden. Ett konkret exempel har beskrivits i hur 

skidåkning kan upplevas olika i olika sammanhang beroende på vilket sammanhang som är 

mest passande för individen. Smaken för utövandet är ett samspel mellan individernas habitus 

och utförandets sammanhang, om utförandet av utförsåkning tilltalar en mer i ett 

tävlingssammanhang eller på en fjällresa med vänner påverkas alltså av de strukturerade 

principer som medföljer meningen med verksamheten. Beroende på vilket innehåll och vilken 

mening verksamheten vilar på, finns det uttalade och outtalade meningar om vad som är 

acceptabelt samt oacceptabelt (Engström 2010). 
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4.2.1 Prestation  
Prestation är en gemensam nämnare för tre kroppsövningslogiker och är också det folk i 

allmänhet oftast kopplar idrottande till. Dessa kroppsövningslogiker syftar till att nå 

framgångar genom att bepröva ens kompetens som sedan mäts på ett eller annat vis. 

Kroppsövningslogikerna med prestation som central faktor är tävling och rangordning, 

utmaning samt uttryck (Engström 2010).  

Tävling och rangordning som kroppsövningslogik finns inom den verksamhet som vi var 

dagligen bekantar oss med i form av tävlings idrotter och som det skrivs mycket i t.ex. media. 

Logiken tar form i en formaliserad verksamhet där prestationer värderas och rangordnas 

mellan olika konkurrenter. Det kan handla om individuella prestationer men även 

lagprestationer, det huvudsakliga är att tävla mot andra individer eller andra lag utifrån lika 

villkor. Prestationen rangordnas sedan efter fastställda kriterier som även talar om vad 

tävlingen går ut på och hur deltagarna ska göra. I tävling och rangordning är det naturliga att 

kora en segrare, förutom segrare är framgång, avancemang, uteslutning och nedflyttning 

begrepp som driver deltagarna till hård träning (Engström 2010).  

Den andra kroppsövningslogiken där prestation är ett centralt inslag i utövandet är utmaning. 

Här drivs deltagaren av risktaganden som ställer krav på individens fysiska, psykiska och/eller 

motoriska kapacitet, vilket också gör att logiken är vanligast inom äventyrssporter och även 

kallade extremsporter, som t.ex. skateboard. Utmaningens mål är klart definierat och bestäms 

av utövaren själv, men hur utövaren ska nå målet är inte självskrivet och det bör utövaren 

anpassa själv efter sin egen kapacitet och därigenom finna en väg att ta sig till det 

självbestämda målet. Det som driver utövarna inom denna logik är att ställa sin egen kapacitet 

på prov i riskfyllda moment. Som utövare är det ingen prioritet att mäta sin egen prestation 

med andra, istället ligger fokus på den egna prestationen som ständigt ska utmanas av nya 

svårighetsgrader i genomförandet (Engström 2010). 

Den tredje och sista logiken som karaktäriseras av prestation är uttryck. Jämfört med de två 

tidigare nämnda logikerna skiljer sig denna avsevärt i den meningsbärande principen, 

bedömningen fokuserar på ett estetiskt och/eller ett konstnärligt utförande. Även denna 

kroppsövningslogik handlar om att prestera och förbereda sig maximalt för att visa sin 

skicklighet för andra iakttagare. Logiken är påtaglig i aktiviteter som handlar om att bemästra 

och visa tekniska färdigheter, motsvarigheten till en bra prestation i denna logik är något 

vackert. Exempel på aktiviteter där logiken är framträdande är olika dansformer eller 

gymnastik etc. Typiskt för verksamheter som dessa är att det förekommer tävlingar i form av 
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uppvisningar där prestationer bedöms av personer som närvarar vid tävlingen och har 

tolkningsföreträde, även kallad tävlingsjury (Engström 2010).  

4.2.2 Träning  
De kroppsövningslogiker som har träning som gemensam nämnare är fysisk träning, rörelse- 

och koncentrationsträning och färdighetsträning. Det som är centralt och det som präglar 

samtliga kroppsövningslogiker är att genom träning nå positiv utveckling av ens fysiska 

och/eller psykiska förmågor. Utövaren kan vara ute efter att höja sin prestationsförmåga eller 

också förbättra sin kroppsliga status och/eller sitt hälsotillstånd (Engström 2010). 

Med fysisk träning som logik är utövaren beredd att utsätta sig för mycket hård träning för att 

nå resultat som är objektivt mätbara. Denna ansträngnings- och svårighetsgrad går att reglera 

manuellt och är upp till utövaren själv att bestämma. Inom denna logik ses kroppen som ett 

förändringsbart objekt, som går att påverka genom träning. Förutom de objektiva 

förändringarna kan en individ inspireras av fysisk träning för att nå upplevd hälsa och/eller 

psykisk balans. Att nå resultat som visar att de fysiska eller psykiska förmågorna utvecklats 

positivt är ett viktigt kvitto för utövarna och är oftast det som driver dem i utövandet av 

aktiviteterna. Ett annat begrepp som är synonymt till denna kroppsövningslogik är motion, 

vilket kan tyckas ge en tydligare bild verksamhetens syfte. Det riktas ett starkt fokus på 

kroppen och utövarna drivs av att verksamheten utövas för ens egen nytta (Engström 2010). 

Rörelse- och koncentrationsträning har ett tydligt fokus på funktionsförmågan och associeras 

framförallt till meditativa verksamheter. Det kroppsliga och psykiska välbefinnandet står i 

fokus och syftet med övningarna och utövandet är att påverka ens tillstånd på ett positivt sätt 

genom systematisk rörelse- och koncentrationsträning. Det är snarlikt logiken fysisk träning 

förutom att det är ett större fokus på det psykiska tillståndet eftersom kroppen ses som ett 

subjekt. Förutom det psykiska inslaget i kroppsövningslogiken finns även ett fokus på rörelse- 

och funktionsträning i form av t.ex. koordination och töjning. (Engström 2010).  

Den sista logiken där träning står i centrum är färdighetsträning. Denna logik syftar till att 

förbättra motoriska färdigheter genom systematisk träning och förekommer ofta inom 

idrottsliga verksamheter men som även kan utövas på egen hand. Logiken finns inom en stor 

bredd av verksamheter där träningen syftar till att t.ex. förbättra tekniska- men även taktiska 

moment. Det finns fall där färdighetsträning inte utövas arrangerat och det är t.ex. när 

motorisk träning förekommer genom aktiviteter som simning, cykling eller dans etc. Även om 

färdighetsträning kan ske genom verksamheter som har annat syfte så handlar denna logik om 
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att utövaren tränar färdighetsträning på grund av dess effekter på motoriska färdigheter som 

dels kan bidra till god teknik. Det väsentliga för utövarna som drivs av denna 

kroppsövningslogik är att träna upp motoriska färdigheter som kan göra dem skickligare i 

andra moment som är viktiga i andra verksamheter (Engström 2010).  

4.2.3 Upplevelse 
Gemensamt för dessa kroppsövningslogiker är att upplevelse står i centrum av utövandet 

vilket riktar fokus på känslor som uppstår under det faktiska momentet som aktiviteten 

utövas. Dock skiljer sig från de tidigare kroppsövningslogiker där fokus legat på vad 

utövandet av en aktivitet ger för följder efter utövandet, t.ex. träning för att bli starkare eller 

tävla för att belönas med en plats så högt upp i rangordningen som möjligt. De 

kroppsövningslogikerna som kommer presenteras är följande: lek och rekreation, naturmöte, 

rörelse till musik och samvaro med djur (Engström 2010). 

Lek och rekreation är en logik som har roande och kreativitet som nyckelord och 

karaktäriseras av en lustfylld verksamhet som är frivillig. Fokus ligger på processen och inte i 

följderna av aktiviteten, ett nöje för stunden. Viktigt i lek och rekreation är att samtliga 

deltagare ska vara med frivilligt och kan avsluta när de själva vill, men för att verksamheten 

över huvud taget ska kunna fungera måste det finnas regler som måste följas. Dessa regler 

måste inte vara regler som följs varje gång deltagarna leker samma lek, de kan komma att 

omförhandlas till en annan gång men viktigt är att de följs för stunden (Engström 2010).  

Naturmöte är nära kopplat till aktiviteter inom friluftslivet men där naturupplevelsen och 

själva utevistelsen är det man vill komma åt genom verksamheten. Det som framförallt 

karaktäriserar denna logik är att verksamheten inte är formbestämd, förutom att den ska ske 

utomhus i naturen. Genom att vistas i olika naturmiljöer men även genom att förflytta sig 

genom skogar och sjöar etc. erbjuds deltagarna att observera och iaktta naturens 

skönhetsvärden. Vistelsen i naturen ska heller inte påverkas av vädret, deltagarna ser det 

snarare som en fråga om utrustning eftersom vädrets skiftningar även de bidrar med ett 

speciellt värde i verksamheten (Engström 2010).  

I rörelse till musik är dans den vanligaste verksamheten för denna kroppsövningslogik. Det 

centrala med verksamheten är att röra kroppen efter musikens olika rytmer. De deltagare som 

utövar denna form av verksamhet stimuleras av att röras sig till musiken och förknippar 

upplevelsen med lyckokänsla. Denna logik präglas även av spontanitet och verksamheten 

utförs oftast i samspel med någon annan (Engström 2010).  
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Kroppsövningslogiken samvaro med djur karaktäriseras av en gemenskap och 

kommunikation med djur, ett typiskt exempel av en sådan verksamhet för denna logik är 

ridning. För utövande av verksamheter som präglas av denna logik krävs närvaron av ett djur, 

fokus riktas på ett samspel mellan individen och djuret under utövandet av dess aktivitet. 

Detta kan vara allt från ridning till promenader med sitt husdjur etc. (Engström 2010).  

  



	
	

18	

5. Metod 
Det här kapitlet kommer vara av en redogörande karaktär där jag framför hur genomförandet 

av denna undersökning gått till, de metodval samt urvalet av material som använts för att 

kunna besvara forskningsfrågorna. Vidare kommer en presentation av de etiska överväganden 

som gjorts samt hur databearbetningen gått till. I undersökningens process har vissa 

avgränsningar gjorts, även dessa kommer att presenteras här.  

5.1 Datainsamlingsmetod 
Denna kvalitativa undersökning syftar till att undersöka hur fem icke delaktiga gymnasielever 

upplever undervisningsinnehållet i idrott och hälsa - varför de inte deltar aktivt och hur deras 

intresse för att delta skulle kunna öka. Att söka svar på ett sådant syfte, där forskaren strävar 

efter att tolka ett fenomen utifrån deltagarnas erfarenheter och upplevelser, gör sig bäst med 

hjälp av metoder som går ut på att interagera med deltagarna genom kroppslig eller språklig 

kommunikation – dvs. genom någon form av observationer eller intervjuer. Beroende på om 

forskaren är intresserad av att undersöka vad som görs eller vad som säg, riktas fokus på att 

antingen ta del av deltagarnas utsagor eller handlingar. I denna undersökning riktas fokus mot 

deltagarnas utsagor för att ta del av djupare tankar och erfarenheter, och därför valdes 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod (Eriksson, Forsberg & Wengström 

2013). 

Intervju som datainsamlingsmetod innebär att forskaren och deltagaren skapar ett empiriskt 

material genom att samtala om ett specifikt fenomen, och metoden kan struktureras på olika 

vis. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att den karaktäriseras av flexibilitet och 

öppna frågor. Med dess flexibilitet menas att intervjun utgår från en intervjuguide med 

förbestämda frågor, men att forskaren har möjlighet att dels ändra på ordningsföljden men 

även kan följa upp med följdfrågor under den pågående intervjun. Vidare är de öppna 

frågorna till för att få en mer djupgående beskrivning av deltagarnas erfarenheter och 

upplevelser (Bryman 2011).  

Inför genomförandet av intervjuerna inspirerades jag utav Kylén (2004) och Bryman (2011), 

deras förslag på tillvägagångssätt samt råd inför semistrukturerade intervjuer. Eftersom 

forskaren söker svar på sina frågeställningar syftar semistrukturerade intervjuer till att styra 

intervjun mot relativt specifika teman som är relaterade till frågeställningarna, vilket enligt 

Bryman (2011) möjliggörs genom att förhålla sig till en intervjuguide (Bryman 2011). 

Intervjuguiden (se bilaga 1) formades efter två teman, i samband med frågorna till dessa två 

teman tillkom följd- och stödfrågor. Dessa användes när ett intressant diskussionsämne 
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upptäcktes eller när svaren från deltagaren inte varit tillräckligt utvecklat. Med hjälp av frågor 

som "hur menar du?", "berätta mer" och "kan du utveckla" gav deltagarna djupare och mer 

utvecklade resonemang i svaren (Kylén 2004). Det viktiga med intervjuguiden är att frågorna 

som ställs är relevanta för att nå information inom området som undersöks och att frågorna 

ger intervjupersonen utrymme att ge djupa svar, på så vis kan utsagorna generera i svar på 

undersökningens frågeställningar. Förutom den tematiska uppdelningen som gjordes i 

intervjuguiden, användes även avslutande frågor. De avslutande frågorna syftar bland annat 

till att ge deltagarna möjligheten att fylla i eventuella luckor i sina svar. Tillexempel kan 

någon deltagare fått någon tanke i efterhand och vill fylla i sitt svar i någon fråga, men även 

bidra med en ny fråga som enligt personen själv anses intressant att diskutera (Bryman 2011).  

5.2 Urval 
Det empiriska materialet som analyserats till denna undersökning består av inspelade 

intervjuer med fem gymnasieelever. Samtliga fem elever, är elever som bedöms av lärare som 

icke delaktiga idrottsämnet.  

I sökandet efter informanter till undersökningen användes en urvalsmetod som benämns som 

strategiskt urval, eller också purposeful sampling. Som denna urvalsmetod syftar till att göra, 

sökte jag efter informanter som anses uppfylla särskilda kriterier för att kunna besvara 

undersökningens forskningsfrågor. Dessa urvalskriterier är till för att kunna göra en tydligare 

avgränsning av vilka informanter som anses relevanta för undersökningen, vilka som kan 

inkluderas samt exkluderas. Därför har valet av deltagare anpassats efter undersökningens 

syfte, att undersöka icke delaktiga elevers intresse och ointresse för fysiska aktiviteter och 

hälsa inom idrottsämnet - varför de är icke delaktiga och hur de skulle kunna bli mer 

intresserade till att delta aktivt i undervisningen. Med utgångspunkt i strategiskt urval och i 

undersökningens syftet har urvalet avgränsats till elever som anses vara icke delaktiga i 

idrottsundervisningen (Eriksson, Forsberg & Wengström 2013).  

För att hitta deltagare som uppfyllde dessa kriterier kontaktades verksamma idrottslärare, 

samtliga gymnasielärare, via mejl. Dessa lärare användes som kontaktpersoner för att kunna 

få tag på elever som passade in i urvalskriterierna. Med en sammanfattad förklaring av 

undersökningens syfte samt de kriterier som eleverna behövde uppfylla för att vara relevanta 

till undersökningen skickades en förfrågan om de kunde ge hjälpande hand i sökandet av 

deltagare. Förutom de inkluderingskriterier som redan nämnts angavs även 

exkluderingskriterier för att minska risken till missförstånd av relevanta deltagare. Med risk 

för att definitionen av icke delaktiga elever kunde misstolkas, tydliggjordes för idrottslärarna 
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att elever som skolkar exkluderas och att ”icke delaktiga elever” är de som elever som 

närvarar på lektionen men som sällan anstränger sig och som snarare upplevs som passiv. Mot 

den bakgrunden har jag valt att lita på de verksamma lärarnas professionella bedömning i 

urvalet av elever som bedömts som ”icke delaktiga”, bedömning har alltså gjorts av lärarna 

och inte av mig. Vid besvarade mejl med bekräftat intresse från lärarna som menade att de 

hade relevanta elever till undersökningen, påbörjades en process för att kontakta eleverna. Via 

lärarna som användes som kontaktpersoner, tillfrågades eleverna om det var acceptabelt att 

jag kontaktade dem via telefon. Samtliga elever som ansåg att det var acceptabelt lät sig 

kontaktas via sms. Ett och samma sms skickades till samtliga potentiella deltagare, med en 

kortfattad sammanfattning av den tänkta undersökningen och syftet med deras deltagande. 

Valet av deltagare är ett resultat av de elever som var snabbast på att svara på mitt sms och 

som gav ett godkännande till att bli intervjuad. Samtliga eleverna som valt att delta på 

intervjuerna studerar på gymnasienivå på olika skolor i en mellanstor stad i Sverige. Av etiska 

skäl kommer ingen deltagare att benämnas med sitt riktiga namn, samtliga har fått fiktiva 

namn och här nedan kommer en kort presentation. Eftersom studien inte ämnar tala för en 

större population och heller inte fokuserar på någon jämförelse utifrån en genusaspekt finns 

ingen avsikt att tala om elevernas kön. 

Elev 1: Denna elev har inga tidigare erfarenheter av organiserad idrott och saknar ett intresse 

för sport överlag. Föräldrarna var aktiva när de själva var ungdomar, men är ej aktiva idag. 

Under elevens uppväxt fanns goda förutsättningar i närområdet för att vara aktiv inom någon 

organiserad idrottsverksamhet men intresset saknades från eleven själv. Idag motionerar 

eleven på egenhand genom framförallt gym och promenader. 

Elev 2: Eleven är inte säker på sina föräldrars tidigare idrotts- och motionsvanor men har en 

pappa som är sportintresserad och som ibland spelar golf med vänner och arbetskamrater. 

Eleven har växt upp med goda möjligheter till sport och idrott, spelade fotboll under åren 8 -  

12 men slutade på grund av att det blev för seriöst. Eleven har ett visst intresse för sport/idrott 

och motion men inte tillräckligt för att vara aktiv inom någon organiserad idrott.  

Elev 3: Denna elev har växt upp i en familj som har ett starkt idrottshabitus, övriga 

familjemedlemmar har varit eller är regelbundet aktiva med någon fysisk aktivitet. Pappan i 

familjen och elevens bror har ett stort intresse av friidrott och skidor. Eleven växte upp i en 

miljö med goda möjligheter till idrottande och har utövat gymnastik när han var yngre, idag är 

han aktiv utövare av parkour på sin fritid. 
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Elev 4: Denna elev har växt upp i en familj med starkt idrottshabitus. Bägge föräldrarna har 

varit aktiva i både yngre och äldre dagar, inom aktiviteter som fotboll och motionsgymnastik. 

Eleven växte upp med goda möjligheter till idrottsrelaterade aktiviteter och har under sin 

uppväxt testat på både innebandy och fotboll, dock under en kortvarig period vilket 

resulterade med att eleven inte fortsatte med någon av aktiviteterna. Har även praktiserat dans 

under en längre period men är inte aktiv idag. Eleven är väl medveten om vikten av träning 

och försöker hålla igång träningen på egen hand genom främst promenader och joggingturer. 

Elev 5: Denna elev har växt upp i en familj med relativt starkt idrottshabitus. Pappan i 

familjen och elevens bror har ett stort fotbolls- och ishockeyintresse, men det är inget som 

eleven delar med dem. Eleven växte upp med begränsade möjligheter i ett område 

närliggande en större stad, vilket innebar långa avstånd till det bredare utbudet av 

idrottsrelaterade aktiviteter. När eleven var ung provade han på fotboll, eftersom det var en av 

aktiviteterna som låg belägen i en geografisk närhet. Dock slutade han i tidig ålder på grund 

av bristande intresse. Idag försöker eleven motionera på egen hand, framförallt genom 

aktiviteter som cykling och promenader. 

5.3 Genomförande 
Som tidigare nämnts togs kontakt i första hand med kontaktpersoner, lärare i idrott och hälsa, 

som sedan gav förslag på relevanta elever till undersökningen. I kontaktmomenten med både 

kontaktpersonerna och de eventuella eleverna skickades information om undersökningens 

syfte och deltagarnas etiska rättigheter. Efter att deltagarna godkänt sin egen medverkan 

spelades intervjuerna in. Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda rum i respektive skola 

som lärarna för respektive elev hjälpt till med att göra i ordning. Bryman (2011) menar att 

avsikten med det avskilda rummet är att förhindra eventuella störningsmoment som kan 

innebära att deltagarna blir distraherade eller att ljudkvalitén i inspelningen påverkas negativt. 

Under den pågående intervjun fördes anteckningar i form av stödord som skrevs ner och 

användes för att återkomma till ett intressant sidospår utan att störa deltagaren. Istället för att 

avbryta deltagaren fick de avsluta sin mening och väl då kunde en följdfråga ställas kopplat 

till det nyckelord som antecknats. Tidsmässigt varierade längden på intervjuerna, närmare 

bestämt mellan 19-26 minuter. 

5.4 Databearbetning 
Den kvalitativa dataanalysen är en organiserad och systematisk process där forskaren ämnar 

bryta ner det insamlade materialet genom att söka mönster och koda den insamlade 

informationen (Fejes & Thornberg 2015). Hur forskaren väljer att framföra och bearbeta 
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kodningen kan skilja sig på olika vis, bland annat beror det på datainsamlingsmetod och 

undersökningens syfte. I denna undersökning användes en tematisk analys, vilket innebär att 

koda data för att disponera resultatet efter teman. Bryman (2011) menar att angripa 

källmaterialet genom en tematisk analys är vanligt förekommande inom kvalitativa 

undersökningar, där forskaren söker återkommande begrepp som är relevanta för de olika 

temana. Ett sådant angreppssätt genererar i teorirelaterat material som är väldigt relevant inför 

resultat och diskussion delen, på så vis möjliggörs en tydlig koppling mellan teori och resultat 

(Bryman, 2011).  I den här studien har intervjuerna transkriberats ordagrant för att sedan söka 

efter mönster och strukturer i intervjupersonernas utsagor. I denna fas av processen användes 

Engströms (2010) kroppsövningslogiker för att underlätta sökandet av begrepp och relevanta 

citat i förhållande till studiens frågeställning. Kort sagt söktes relevanta begrepp och meningar 

som kunde återkopplas till kroppsövningslogikerna. I särskiljandet av de olika logikerna sökte 

jag identifiera olika dispositioner som förknippas till olika kroppsövningslogiker. Genom att 

läsa igenom det transkriberade materialet ett flertal gånger gjordes anteckningar och 

markeringar av citat som ansågs relevanta för att kunna besvara studiens frågeställningar. I 

förhållande till första frågeställningen söktes resonemang där eleverna uttryckte ett negativt 

förhållningssätt till dispositionerna. I förhållande till den andra frågeställningen söktes 

resonemang där eleverna uttryckte positiva förhållningssätt till dispositionerna. Utifrån de 

valda citaten som bearbetats fram har en nyanserad tolkning av intervjupersonernas utsagor 

presenterats, som förtydligas med hjälp av citat. Sammanfattningsvis presenteras resultatet 

utifrån redan befintliga teman i form av kroppsövningslogiker som identifierats i 

intervjupersonernas utsagor. Presentationen av de olika kroppsövningslogikerna sker separat, 

där redogörs en mer omarbetad text som grundar sig i begrepp och citat som analysen 

producerat fram med hjälp av kroppsövningslogikerna. Denna del av studien presenteras i 

nästa kapitel, kapitel ”6. Resultat”. 

5.5 Etiska aspekter 
De etiska riktlinjerna som forskare bör följa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, samtliga krav är relevanta till denna 

undersökning. Att informera eleverna om undersökningens syfte, göra de medvetna om att de 

själva bestämmer över sin egen medverkan och slutligen få deras samtycke är viktigt inom 

forskning. Extra viktigt för semistrukturerade intervjuer, är att eleverna blir medvetna om att 

de får avbryta deras medverkan när de vill. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 

också viktiga riktlinjer och när forskaren använder sig utav intervjuer bör resultatet sedan 
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presenteras på ett sätt så eleverna inte kan identifieras samt att informationen som de ger inte 

används till annat än forskningsändamål. Detta uppfylls genom att använda fiktiva namn och 

bevara insamlad data för mig själv. När det gäller samtyckeskravet kan eleverna själva 

bestämma över deras egen medverkan så länge de är över 15 år och forskaren bedömer att 

ämnet som undersöks är begripligt för ungdomar i den åldern. I denna studie går samtliga 

elever på gymnasiet och är 15 år eller äldre. Förutom att de uppfyller ålderskravet bedöms 

undersökningsområdet som lättbegripligt, vilket resulterade i att samtycket kom från dem 

själva utan att behöva kontakta föräldrarna för underskrift (Bryman 2011). All denna 

information lästes upp för deltagarna inför varje enskilt intervjutillfälle.  
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6. Resultat 
Här presenteras ett bearbetat resultat av de insamlade intervjutranskripten som analyserats. 

Syftet med studien är att undersöka icke delaktiga elevers intresse och ointresse för fysiska 

aktiviteter inom idrottsämnet – varför eleverna är icke delaktiga och hur de skulle kunna 

motiveras till att delta mer aktivt i undervisningen. Kapitlet syftar till att svara på studiens 

frågeställningar: vilka motiv uttrycker elever till att de inte deltar aktivt i undervisningen i 

skolämnet idrott och hälsa? Genom vilka kroppsövningslogiker skulle elevers delaktighet 

kunna öka i idrottsundervisningen? 

Studiens resultat disponerar sig efter frågeställningarna och besvaras genom att presentera 

redan fastställda kategorier, som också är studiens teoretiska ramverk och analysverktyg för 

att söka svar på frågeställningarna. De citat som valts ut och presenteras används för att 

illustrera exempel på hur antingen en elev resonerat eller hur flera elever fört liknande 

resonemang. Om citatet talar för en eller flera elever synliggörs i stycket innan och/eller efter. 

6.1 Vilka motiv uttrycker elever till att inte delta aktivt i undervisningen i skolämnet idrott och 
hälsa? 
I denna del av kapitlet kommer det resultat som besvarar den första frågeställningen att 

presenteras. I analysen framkom endast en kroppsövningslogik, tävling och rangordning.  

6.1.1 Kroppsövningslogiken tävling och rangordning 
Samtliga elever har utvecklat ett negativt idrottshabitus under skolåren som förändrats med 

tiden. I låg- och högstadiet upplevde de skolämnet och dess innehåll som mer underhållande, 

eftersom innehållet till mesta del bestod av lekar och inte av lag- och/eller bollsporter. 

Intervjupersonerna själva har svårt att precisera när de började utveckla en negativ syn på 

skolämnet, men det framkommer spekulationer om att högstadiet påverkade dem mycket. Ett 

exempel på ett sådant resonemang är:  

”När man var liten var det ju kul och då var jag nog nästan jämt med, men det… jag kan inte 

minnas riktigt när det vände, mitt intresse alltså, men det var någon gång på högstadiet som jag 

kände att det här är inte roligt längre. Lekar gick över till allvarliga matcher, vi brukade spela mot 

parallellklassen om vi hade gymnastik samtidigt och då, då var det blodigt allvar”. (Elev 1) 

I och med att den negativa inställningen till ämnet ökade tenderade eleverna till att agera mer 

passivt i undervisningen och försökte undvika situationer som vanligtvis resulterade i att de 

blev delaktiga. Exempelvis säger Elev 3 följande:  



	
	

25	

”Jag brukar faktiskt vara med till en början, liksom vara ombytt och så, men efter ett tag sätter jag 

mig på någon bänk eller går och dricker vatten länge. Vi gör allt för att undvika det, man vill inte 

vara med, helt enkelt”. (Elev 3)  

Citatet illustrerar en situation som förekommer när lektionsinnehållet består av boll- och 

lagsporter som eleverna förknippar starkt med att tävla, vilket leder till en 

kroppsövningslogik. Således framkommer tydligt i analysen, att orsaken till elevernas 

bristande delaktighet i skolämnet idrott och hälsa har att göra med kroppsövningslogiken 

tävling och rangordning - som eleverna oftast förknippar med exempelvis fotboll och 

handboll etc. Vidare uttrycker eleverna ett starkt missnöje med ett sådant lektionsinnehåll som 

karaktäriseras av framförallt tävlingsaspekten och som förekommer allt för ofta. De anser att 

majoriteten av lektionsinnehållet bör fokusera på andra fysiska aktiviteter och distansera från 

boll- och lagsporter, elev 2 fortsätter:  

”Annars blir det så enformigt, allt riktas åt att du ska kunna lagsport. Det är liksom det normala. 

Skolan är ändå till för att lära sig tänker jag, men just idrotten blir så meningslös när det inte går ur 

på det och dessutom blir det viktigt att vara duktig redan i förväg”. (Elev 2) 

Citatet ovan talar även för övriga intervjupersoner som menar att ”att vara duktig” i boll- och 

lagsport blir avgörande för hur vida positiv eller negativ inställning som utvecklas i 

förhållande till ämnet. Med en bredare variation av aktiviteter och med ett annat syfte än att 

tävla och prestera, vore idrottsämnet mer intresseväckande och tilltalande. Effekten av att 

utöva redan färdiga idrotter blir att undervisningen består av matchmoment som också 

framkallar en tävlingsmentalitet hos klasskamraterna. En sådan menatlitet gör att elever som 

redan utövar idrotten på sin fritid gynnas. De icke delaktiga elevernas bristande skickligheter 

inom idrotten blir ett hinder i utövandet som får dem att känna sig ”i vägen” eller helt enkelt 

”värdelösa”. Således blir det en avskräckande erfarenhet som av vissa även upplevs som 

ångestfylld och leder till att eleverna tar avstånd från att vara delaktig i den fysiska 

aktiviteten. Det är tydligt att det är en prestation i sig för elever med sämre skicklighet att 

försöka vara delaktiga i boll- och lagsporter som utövas med tävlingslogiken, på grund av den 

varierande skicklighetsnivån bland eleverna. Det blir påtagligt vilka som är sämre och vilka 

som är bättre, vilket resulterar i en dominans av de bättre och i sin tur blir konsekvensen av 

detta att de mindre skickliga hamnar i ett utanförskap. För eleverna blir det naturligt att ta 

avstånd från- och hitta på ursäkter till att inte vara delaktig. 

Den undervisningsform utövas utifrån kroppsövningslogiken tävling och rangordning 

tenderar även till att upplevas som syfteslös, det vill säga att eleverna saknar en tydligare 
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avsikt med att utöva och tävla i sådana sporter under lektionstid. Utveckling och progression 

hämmas i sådant innehåll som direkt går ut på att tävla, speciellt när det inte är relevant och 

överförbart till deras fritid. Den starka dominansen av de mer erfarna eleverna gör att de 

mindre erfarna eleverna får det svårt att vara delaktig, mot den bakgrunden blir deras 

medverkan meningslös.  

”Alla jag haft uppmuntrar en att ta i och liksom… vara aktiv. Visst är det kanske ett plus i kanten 

men jag tycker inte att det är bra om ett ämne bara går ut på att röra sig och sen bli bedömd på hur 

bra du är i sporter, allt bli så otydligt”. (Elev 4).  

Informanternas utsagor visar, likt citatet ovan, att innebörden av att vara delaktig handlar, för 

de, snarare om att göra sitt bästa och att röra på sig i den utsträckningen att de blir svettiga. 

Att försöka utvecklas och påvisa goda skickligheter och kunskaper inom sporten är inte 

rimligt, om ens möjligt, i deras situation. Mot den bakgrunden bedöms inte ämnet som något 

kunskapsämne. Lärarna anses inte undervisa, snarare underhåller de redan skickliga elever 

som befordras med betyg som de själva har mycket sämre möjligheter att nå. 

Ytterligare ett resultat som framgick i analysen var en negativ aspekt kring hur opassande 

boll- och lagsport som karaktäriseras av tävlingslogiken är i undervisningen, eftersom det sätt 

som aktiviteterna utövas på inte genererar i en fritidsaktivitet. Det finns en önskan om att 

undervisningen ska fokusera på att lära ut praktiska och teoretiska kunskaper kring utövandet 

av olika motions- och träningsformer. En viss tveksamhet råder kring om sport och idrott bör 

vara en del av denna undervisningsform, dock poängteras det att det minsta lärarna skulle 

kunna göra är att sträva efter progression och utveckling genom att träna olika moment i 

sporten istället för att endast spela match och tävla. 

”Om det bara kunde vara mer relevant för ens framtid, alltså att man kunde känna att det var mer 

till nytta… Ska jag jämföra med andra ämnen så är väl inte allt skitkul där heller men det bidrar 

eller gör liksom nytta till framtiden. Om jag lyckas vara i det vinnande laget någon gång eller göra 

mål kanske, det är ju ingen nytta om något år”. (Elev 5)  

Elev 1 delar liknande åsikt: 

”Hade jag tyckt om det så hade jag ju utövat det på fritiden liksom, så det är ju jävligt dumt att ha 

det i skola. Det borde vara mer fokus på att kanske introducera sporter och då… men lära ut regler 

och viktiga moment… i sporten. Sen tror jag att nu på gymnasiet, så är det ganska sent, man söker 

sig inte till en ny sport nu.” (Elev 1) 
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Citaten illustrerar hur eleverna upplever ämnet, att det inte upplevs som ett kunskapsämne 

som ger nytta för framtiden. Jämförelser görs med andra ämnen, framförallt med matematiken 

som inte jämt anses vara ett roligt ämne men som innehåller ett undervisningsinnehåll med 

viktiga kunskaper inför framtiden. Matematikämnet anses betydelsefullt eftersom vissa 

former att räkna på är viktiga i vuxenlivet, vilket eleverna har svårt att se i ämnet idrott och 

hälsa. Istället för att ha ett innehåll som domineras av boll- och lagsporter önskas alternativa 

aktiviteter som kan utövas dels på egen hand men även med annan kroppsövningslogik som 

präglas av prestation. Det går att konstatera att informanterna vill distansera sig från 

prestationsbaserade kroppsövningslogiker och söka sig till aktiviteter som präglas av andra 

kroppsövningslogiker.  

6.1.2 Sammanfattning  
Resultatet visar att elevernas delaktighet i undervisningen har förändrats med tiden, under 

tidigare skolår hade de en positiv inställning till ämnet och var därför också mer delaktiga på 

lektionerna. Denna inställning har påverkats mycket negativt av kroppsövningslogiken tävling 

och rangordning, denna logik är varken smakfull eller intressant i utövandet av fysiska 

aktiviteter. Framförallt beror det på att undervisningsinnehållet domineras av boll- och 

lagsporter som till stor del utövas utifrån logiken tävling och rangordning. Elevernas negativa 

erfarenheter i förhållande till att prestera i boll- och lagsporter, har gjort att de helst tar 

avstånd från ett sådant undervisningsinnehåll. De negativa erfarenheterna har utvecklats på 

grund av att de inte känner sig duktiga nog för att konkurrera och bidra i tävlandet. De 

negativa erfarenheterna av undervisning som karaktäriseras av tävling och rangordning 

hämmar inte bara elevernas delaktighet i undervisningen, utan påverkar även deras 

möjligheter till bättre betyg samt deras inställning till idrottsverksamhet på fritiden. 

6.2 Genom vilka kroppsövningslogiker skulle elevers delaktighet kunna öka i 
idrottsundervisningen? 
I denna del av kapitlet kommer det resultat som besvarar den andra frågeställningen att 

presenteras. I analysen framkom kroppsövningslogikerna fysisk träning, färdighetsträning, 

rörelse till musik, lek och rekreation samt utmaning.   

6.2.1 Kroppsövningslogiker som präglas av träning 
Fysisk träning och färdighetsträning är två av tre kroppsövningslogiker som präglas av 

träning, och är de kroppsövningslogiker som framkommer bland samtliga intervjupersonerna.  

I analysen av intervjutranskripten framkommer två olika inriktningar på 

kroppsövningslogiken fysisk träning - hälsoaspekt och kunskap. I samband med hälsoaspekt 
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finns det vissa intervjupersoner som uppvisar en god förståelse för fysiska aktiviteters 

påverkan på hälsa, vilket också är ett starkt motiv till att vara aktiv. Det är tydligt att fysisk 

träning som kroppsövningslogik och som undervisningsinnehåll är efterfrågat och tilltalar 

intervjupersonerna. Att ta hand om kroppen genom fysiska aktiviteter som har en positiv 

effekt på såväl muskelmassa som på hälsotillstånd är en god drivkraft för dessa elever. 

Uppfattningen om att träna utifrån kroppsövningslogiken fysisk träning är att det genererar i 

nyttiga tillgångar som även kan göra nytta i det vardagliga livet, att dels se resultat i spegeln 

men även att infinna sig i god hälsa genom träning är viktigt. I följande citat belyses hur en 

elev, med utgångspunkt i denna kroppsövningslogik, intresserar sig av att vara vältränad och 

infinna sig i ett välmående. 

”Att utveckla kroppen, liksom se resultat i… i spegeln… Samtidigt så tävlar jag inte med någon 

och ingen säger om jag är bra eller dålig, det tycker jag om. Man gör det man vill där inne och 

utvecklas lite för varje gång. Sen är det bra träning… typ att kunna sparka boll eller inte påverkar 

ju inte min vardag. Men att vara stark och liksom träna kroppen är bra, det har man användning av 

i vardagen.” (Elev1). 

Citatet ovan visar, i liknelse till andra intervjupersoners utsagor, att det eftertraktas en 

kroppsövningslogik som inte går ut på att prestera, jämföras eller bedömas. Samtidigt 

synliggörs den tidigare nämnda önskan om ett undervisningsinnehåll som blir till nytta i det 

vardagliga livet. Det är tydligt märkbart att fysiska aktiviteter som engagerar 

intervjupersonerna är aktiviteter som syftar till att utveckla kroppens fysik eller vid behålla en 

god hälsa, och anses vara aktiviteter med större möjligheter till ett fortsatt utövande i vuxen 

ålder. 

Arenan för denna kroppsövningslogik anses vara väldigt öppen och lättåtkomlig med många 

alternativa platser, framförallt resonerar intervjupersonerna kring gym men även motion i 

form av promenader och jogging – vilket kan ske i utemiljö. Faktum är att denna form av 

arena tilltalar eleverna som anser att träningen blir lättillgänglig och oberoende av andra. 

Ytterligare positiva faktorer med sådan arena är att träningen går att anpassa efter egna 

intressen och behov, i motsats till den organiserade idrotten som är mer strukturerad och 

mindre anpassningsbar.  

Dessvärre förefaller det finnas bristande kunskaper på övningar och dess effekter. Vilket 

anses vara intressant att ta del av i skolundervisningen, en undervisning där praktiska moment 

varvas av tekniska moment och teoretiska kunskaper. Denna inriktning mot kunskap, 

betraktas som ett viktigt moment av intervjupersonerna som menar att kunskap även gör nytta 
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för elever som redan är aktiva inom idrotter. Med ett sådant innehåll finns möjligheter för 

samtliga att utvecklas efter sina individuella behov, och ämnet förflyttar ett fokus från idrott 

till träning, motion och hälsa. De resonemang som förs kring kunskap i praktiska och 

teoretiska moment, i förhållande till träning, motion och hälsa, är att det de som idrottar kan 

förbättra sina fysiska kapaciteter som deras idrott kräver och att de som inte idrottar istället 

kan få verktyg till att vara aktiva på fritiden. Att kunskap saknas bland intervjupersonerna 

tydliggörs av elev 4, som säger följande: 

”Alltså det är ju allt fler tjejer som gymmar, jag känner jättemånga som tränar själva. Mina 

kompisar får inspiration från konton på Instagram där personer som är PT eller duktiga på träning, 

dem visar olika övningar och sånt. Sånt vore bättre om det fick större utrymme här, som du sa, 

med instruktioner.” (Elev 4). 

Och längre in i intervjun sa elev 4 följande: 

”Det känns som att det är en trend nu, med gym och… ja, jag skulle också kunna tänka mig… att 

gå dit och träna men jag vet inte vad jag ska göra, man känner sig som en nybörjare och blir 

obekväm då.” (Elev 4). 

Kroppsövningslogiken fysisk träning finns både som en invand logik hos intervjupersonerna 

men även som en tänkbar kroppsövningslogik. Intresset finns och det riktar sig mot 

träningsformer som gym och motion, vilket anses vara en träningsform som är mer 

anpassningsbar för individuella behov. Även om individen saknar avancerade kunskaper 

angående övningar och dess effekter, finns ett intresse av att ta del av undervisning för att lära 

sig olika övningar etc. så att träning i gym blir en regelbunden fysisk aktivitet.  

Slutligen framkommer det även ett visst intresse i att utöva fysiska aktiviteter utifrån 

kroppsövningslogiken färdighetsträning, som framträder i samband med delaktighet och 

utveckling.  

”Styrka och smidighet, jag kan inte så många begrepp men jag syftar på sånt som är bra för 

kroppen, som får kroppen att klara av olika saker så man kan vara med i flera aktiviteter”. (Elev 2). 

Intervjupersonerna uttrycker ett intresse i att öva motoriska egenskaper för att det anses vara 

viktigt för att kunna delta i en variation av fysiska aktiviteter. Spänst, snabbhet, smidighet och 

koordination är de begrepp som framförallt används och anses intressanta att utveckla. Även i 

detta sammanhang relaterar intervjupersonerna till fritiden, motoriska färdigheter anses öka 

möjligheterna till att kunna utöva någon form av regelbunden fysisk aktivitet på fritiden.  
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Resonemangen kring färdighetsträning kopplas även samman med utveckling, dessa 

motoriska färdigheter ses som tekniska färdigheter och anses vara användbara i de 

verksamheter som de är och/eller vill vara aktiv inom. Ett exempel på ett sådant resonemang 

återfinns hos elev 3 som utövar parkour på sin fritid, och menar att goda motoriska färdigheter 

är viktiga att ha i deras verksamhet. 

”Det är ju mycket hopp, landningar och sånt som kräver fart och så. Men det kanske är sånt som 

andra också behöver i sina sporter (?), det blir ju ändå för alla, något eller en träning som 

egentligen är bra för alla. Något mer i den stilen kanske, det vore ju skitnice träning. Om man fick 

lära sig hur man kan utveckla sånt och få övningar kanske.” (Elev 3). 

Parkour är en extremsport som är nära besläktad med den klassiska gymnastiken, vilket märks 

när elev 3 angav gymnastik som ett innehåll som bör utövas mer på idrott och hälsa 

lektionerna. Anledningen var att det ansågs öva kroppskontroll i moment som hopp och 

landning, sådant som även kan bli användbart i utövandet av parkour.  

6.2.2 Kroppsövningslogiker som präglas av upplevelse 
Analysen av intervjutranskripten resulterade i en upptäckt av ett visst intresse för fysisk 

aktivitet genom kroppsövningslogiker som präglas av upplevelse, här framgick rörelse till 

musik och lek och rekreation.  

I samband med intervjupersonernas utsagor går det att konstatera att aktiviteter där 

kroppsövningslogiken rörelse till musik framträder starkast utgör en väldigt liten del av 

undervisningsinnehållet. Anledningen till att rörelse till musik anses öka elevernas delaktighet 

är att aktiviteter som utövas till musik ger mer energi och glädje per automatik. I 

intervjutranskripten framkommer det att rörelse till musik inte måste ske i samband med 

utövandet av dans, det anses ha goda effekter och fördelar i samband med färdighetsträning.  

”Men man kan göra mycket med det, som när jag gick på dansskola så tränade vi mycket på 

taktkänsla och rytm, och det är väl bra tänker jag.”  (Elev 4) 

Musik kan användas som ett verktyg i övningar där koordination ska tränas. Genom att 

använda musikens rytmik och takt kan musik användas som instrument för att underlätta 

koordinationsträning. Kort sagt betraktas musik som ett inbjudande medel till fysisk aktivitet, 

vilket också anses vara applicerbart till många fysiska aktiviteter.  

Den andra kroppsövningslogiken som präglas av upplevelse och som framträdde i viss mån 

var lek och rekreation. Med utgångspunkt i denna kroppsövningslogik framgick det att själva 

aktiviteterna inte var problemet, den starkaste bidragande orsaken till att delaktigheten var låg 
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handlade om att aktiviteterna utövades utifrån prestationspräglade logiker. Fysiska aktiviteter 

som fotboll, ishockey etc. ansågs vara underhållande aktiviteter så länge aktiviteterna utövas 

på skoj och mer lekfullt, tvärtemot de prestationspräglade kroppsövningslogikerna.  

”Motion ska komma gratis liksom, på köpet så att säga. Jag har som sagt inga problem med 

aktiviteter som golf eller hockey, bara det inte tävlas och utövas så seriöst”. (Elev 2) 

Det huvudsakliga är att undervisningsinnehållet bedrivs genom en mer lekfull karaktär. 

Övriga moment som utveckling samt motion kommer i andra och tredje hand och ses snarare 

som sekundära – en positiv effekt av det roliga men inget måste. 

6.2.3 Kroppsövningslogiker som präglas av prestation 
Ytterligare ett resultat som träder fram i analysen av intervjupersonernas utsagor är 

kroppövningslogiken utmaning, som karaktäriseras av prestation. Dock skiljer sig denna 

kroppövningslogik från tävling och rangordning, som samtliga elever starkt ogillar, i det 

avseendet att logiken drivs av risktagande i fysiskt och psykiskt krävande moment. Mot den 

bakgrunden upplevs undervisningsinnehållet lida brist på moment där eleverna får utmana sin 

kroppsliga kapacitet: ”Ja, sånt som man måste pressa sig lite extra i för att klara av, och man 

får inte vara rädd heller.” (Elev 3). 

Resonemangen som förs i samband med denna kroppsövningslogik kopplas till 

undervisningsinnehållet gymnastik, som till viss del kan ha inslag av adrenalinfyllda moment 

och som testar ens kroppsliga förmågor. Viktigt att ha i åtanke är att Elev 3 utövar parkour på 

fritiden och har ett starkt idrottshabitus kopplat till denna kroppsövningslogik. Gymnastiken 

är den fysiska aktiviteten som kan frambringa liknande känslor som parkour, framförallt 

redskapsövningar. I och med att kroppsövningslogiken, och även parkour, har en stark 

anknytning till extremsporter har intervjupersonen svårt för att uttrycka relevant 

undervisningsinnehåll. Det som tydligt framgick var att det fanns en önskan om fysiska 

aktiviteter som gav adrenalinkick och utmanade individens fysiska och psykiska kapacitet. Att 

klara av moment som utmanar individens kroppsliga förmåga gav en känslan av att vara 

ostoppbar och fri. Känslor och utmaningar som nämnts ovan är vad som eftersträvas men som 

tycks saknas i undervisningsinnehållet. 

Nämnvärt är att denna intervjuperson var den ända som tilltalades av denna 

kroppsövningslogik, och hade även ett stort intresse av att utöva fysiska aktiviteter utifrån 

kroppsövningslogiken färdighetsträning som nämnts tidigare. Mycket på grund utav att 

intervjupersonen anser sig ha nytta utav färdighetsträning till utövandet av parkour. 
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6.2.2 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis visar resultatet att elevernas delaktighet stimuleras av 

kroppsövningslogikerna fysisk träning, färdighetsträning, rörelse till musik, lek och 

rekreation samt utmaning. Framförallt träder fysisk träning som stimulerande, intressant och 

passande, en stor del av utsagorna anknyts till ett hälsoperspektiv. De finner det viktigt med 

god hälsa och vill därför få mer kunskap i hur de kan utöva fler fysiska aktiviteter med 

utgångspunkt i kroppsövningslogiken fysisk träning. Antingen ville eleverna vid behålla eller 

utveckla en god hälsa, men även utveckla kroppens fysik. När det gäller färdighetsträning 

ansågs logiken vara smakfull och intressant eftersom det utvecklade motoriska och tekniska 

färdigheter som även kan vara användbara i andra verksamheter där fysisk aktivitet utövas. 

Resultatet som presenterades i förhållande till rörelse till musik visar att musik anses 

stimulera delaktighet. Genom att applicera musik till olika fysiska aktiviteter kan det på verka 

individen på ett så pass positivt sätt att en lyckokänsla växer fram. Utövandet av fysisk 

aktivitet sker per automatik och känslan av glädjen är det primära. Eftersom logiken ofta 

relateras till dans ansågs logiken även kunna vara användbar för att utveckla motoriska 

färdigheter som koordination, men det framgick inte som något huvudsyfte. Utövande av 

fysiska aktiviteter utifrån logiken lek och rekreation framgick även den som applicerbar i 

många fysiska aktiviteter. I resultatet av analysen framkom det att ”att ha roligt” och inte 

utöva aktiviteterna ”för seriöst” som viktiga faktorer. Specifikt påpekades vikten av ett 

avståndstagande till det seriösa utövandet. Så länge aktiviteten utövas lekfullt stimulerar det 

individens delaktighet. Intressant är att även om samtliga elevers utsagor visade tydligt hur de 

distanserade sig från tävling och rangordning som karaktäriseras av prestation, framträdde en 

annan logik som även den karaktäriseras av prestation. Denna logik är dock mer individ 

anpassad och har inget fokus på att tävla mot andra. Denna logik stimulerar eleven till 

deltagande genom att utmana sin egen kapacitet i moment som kräver mer risktaganden och 

är adrenalinfyllda. Det som framförallt gick att relatera till i ämnets undervisningsinnehåll var 

gymnastik. 
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7. Slutdiskussion  

I det här kapitlet redogörs och diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och 

teori. Redogörelsen och diskussionen kommer behandla studiens syfte, som är att undersöka 

icke delaktiga elevers intresse och ointresse för fysiska aktiviteter och hälsa inom 

idrottsämnet – varför de är icke delaktiga och hur de skulle kunna motiveras till att delta mer 

aktivt i undervisningen. Kapitlet syftar även till att besvara studiens två frågeställningar: Vilka 

motiv uttrycker elever till att vara icke delaktig i undervisningen i idrott och hälsa? Och: 

Genom vilka kroppsövningslogiker skulle elevers delaktighet kunna öka i 

idrottsundervisningen? 

7.1 Resultatdiskussion: Vilka motiv uttrycker elever till att vara icke delaktig i idrott och hälsa? 
I likhet med den tidigare forskning som presenterats i den här studien, går det att konstatera 

att elever med sämre självförtroende tappar intresset för delaktighet i lektionerna för ämnet 

idrott och hälsa. Resultatet i denna studie visar att samtliga elever bedömer sin egen kapacitet 

som svag i jämförelse med andra elever, delaktighet i lektionen blir därför en obekväm 

situation som de helst undviker. I likhet med Redelius (2004) och Lowry m.fl. (2001) tyder 

resultatet på att eleverna är i behov av att klara av de fysiska aktiviteterna som utövas, samt 

att de märker av en utveckling i sitt eget utövande. Det är tydligt att de icke delaktiga 

intervjupersonerna i denna studie utvecklat denna negativa inställning till ämnet idrott och 

hälsa på grund av att de inte känner att deras kapacitet räcker till i de fysiska aktiviteterna. 

Inställningen tycks dock ha förändrats med tiden, vilket är ett resultat i likhet med Johnstons 

m.fl. (2007), Skolinspektionen (2010)  och Gao m.fl. (2009). Närmare bestämt har eleverna 

haft en neutral eller positiv inställning till ämnet tidigare, men inställningen har påverkats 

under skolåren på ett negativt sett. Eleverna i denna studie anser att ämnet på lågstadiet varit 

underhållande och bra, men att erfarenheterna av ämnet på högstadiet utvecklat en negativ 

inställning till ämnet vilket bevisligen inverkat på delaktigheten under deras tid på gymnasiet.  

Ytterligare ett tydligt resultat som framkommer är innehållets påverkan på elevernas 

delaktighet. Det som framförallt påverkar deras delaktighet är undervisningsinnehåll som 

består av boll- och lagsporter, vilket även kan kopplas ihop med kroppsövningslogiken tävling 

och rangordning. Mot den bakgrunden visar denna studie ett resultat som motsätter sig 

Larsson och Karlefors (2015), som menar att lärare tycks sträva efter ett varierat 

undervisningsinnehåll. Ett sådant resultat går inte att tyda bland denna studies 

intervjupersoner. Samtliga intervjupersoner i denna studie anser att det saknas en variation av 

fysiska aktiviteter vilket är ett liknande resultat som presenteras av Londos (2010). Som 
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tidigare nämnts anser intervjupersonerna, i likhet med Skolinspektionen (2010), att 

undervisningsinnehållet domineras av boll- och lagsporter. Cernerud (2007) påpekar att 

undervisningsinnehållet även ska inspirera och stimulera elevernas vilja att bli delaktiga på 

sin fritid, men boll- och lagsporter har enligt Karlefors (2012) ingen positiv inverkan i ett 

sådant sammanhang. I likhet med Karlefors (2012) framgår det tydligt i resultatet att ett 

sådant undervisningsinnehåll inte stimulerar dessa elever som inte utövar någon sport på sin 

fritid. Faktum är att med bristande erfarenheter av sporter hämmas elevernas delaktighet 

eftersom det synliggör nivåskillnader i elevernas skickligheter.  

Vidare visar resultatet tydligt på att Bourdieus teori om att idrottshabitus är förändrings bar 

stämmer, eftersom elevernas inställning och delaktighet förändrats under skolåren. Även om 

förändringen förekommit sent i deras liv, har deras idrottshabitus en stark påverkan i deras 

smak för kroppsövningslogiker.  

I intervjupersonernas idrottshabitus har en negativ syn på kroppsövningslogiken tävling och 

rangordning inkorporerats, vilket märks tydligt i deras avståndstagande av delaktighet i 

lektioner som utgår på att spela och vinna matcher. Att delta i sådana moment som utgår från 

tävling och rangordning tilltalar inte eleverna alls. Logiken anses vara ett störningsmoment 

som dels förstör stämningen bland klasskamraterna, allt blir mycket seriösare och samtidigt 

hämmas de ”dåliga elevernas” utveckling. Eftersom denna logik anses påverka utveckling hos 

intervjupersonerna tycks en orättvisa framträda i deras möjligheter till höga betyg. Om 

eleverna inte får goda möjligheter till utveckling i den fysiska aktiviteten försämras deras 

möjlighet att konkurrera, vilket är ett viktigt moment i tävling och rangordning. Delaktighet i 

prestationsbaserade moment resulterar i att elevernas delaktighet syftar till att röra på sig och 

göra så gott de kan, med mindre fokus på att uppvisa goda kvalitéer i aktiviteterna.  

Ytterligare en aspekt som träder fram i intervjupersonernas utsagor är hur liten användning 

eleverna har av denna kroppsövningslogik på deras fritid. Det anses irrelevant att ”träna” på 

att tävla i sport när de inte gör det på fritiden. Det framgår tydligt att syftet med ämnet bör 

avlägsna sig från tävling och rangordning och fokusera på andra kroppsövningslogiker som 

stimulerar fysisk aktivitet i andra verksamheter. Intervjupersonerna tror inte att de kommer att 

utveckla en positiv inställning till varken kroppsövningslogiken eller den organiserade 

idrottsverksamheten, därför anser de att andra fysiska aktiviteter med andra 

kroppsövningslogiker bör dominera undervisningsinnehållet i skolämnet. På så vis ökar 

möjligheterna till att de på egen hand motionerar och tränar. 
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7.2 Resultatdiskussion: Genom vilka kroppsövningslogiker skulle elevers delaktighet kunna öka 
i idrottsundervisningen?  
Denna dela av studiens resultat har vaga anknytningar till den tidigare forskningen som 

presenterats, det enda som går att diskutera kring, i förhållande till kroppsövningslogikerna 

och den tidigare forskningen, är avståndstagandet från tävling och rangordning vilket till viss 

del redan gjorts under 7.1. I samband med det går det att återknyta resultatet till Karlefors 

(2012) forskningsresultat och återigen tydliggöra att kroppsövningslogiken tävling och 

prestation har en svag stimulanseffekt för fysisk aktivitet hos de icke delaktiga eleverna – 

vilket egentligen inte svara på vilka kroppsövningslogiker som kan stimulera icke delaktiga 

elever. Följaktligen är det mer relevant att föra en diskussion kring studiens resultat i 

förhållande till studiens teoretiska utgångspunkter. 

Studiens resultat visar, som både Bourdieus (1990) och Engströms (2010) har för avsikt att 

göra, hur stor påverkan idrottshabitus och kroppsövningslogikerna har på vad som upplevs 

passande, intressant och smakfullt i samband med fysiska aktiviteter. Utifrån Engströms 

(2010) kroppsövningslogiker framgår det tydligt vilka kroppsövningslogiker som antingen 

hindrar samt möjliggör elevernas delaktighet i skolämnet idrott och hälsa. Egentligen påpekar 

Enström (2010) att en negativ inställning till en kroppsövningslogik inte utesluter delaktighet 

i en särskild fysisk aktivitet, däremot talar den om hur en aktivitet inte ska utövas. En 

intressant del att lyfta fram ur studiens resultat som belyser detta, är kroppsövningslogiken lek 

och rekreation. I kapitel 6.2.2 påpekar Elev 2 att aktiviteter som t.ex. fotboll och ishockey kan 

vara smakfullt att utöva, så länge aktiviteten inte utövas seriöst – dvs. med utgångspunkt i 

kroppsövningslogiken tävling och rangordning. Vidare framgick det i studiens resultat att 

kroppsövningslogiken tävling och rangordning var väldigt nära förknippat med boll- och 

lagsporter och utgjorde en stor del av det undervisningsinnehåll som intervjupersonerna tagit 

del av. I möjliggörandet av delaktighet i skolämnet idrott och hälsa var det tydligt att 

intervjupersonerna önskar distansera sig från den tävling och rangordning, vilket ledde till att 

resonemangen kring möjlig delaktighet kopplades till kroppsövningslogikerna fysisk träning, 

färdighetsträning, rörelse till musik, lek och rekreation samt utmaning. 

Samtliga kroppsövningslogiker var tydliga och enkla att urskilja i analysen. Med 

utgångspunkt i Engströms (2010) förklaring av fysisk träning, som var den dominerande 

kroppsövningslogiken bland intervjupersonerna, var det tydligt att intervjupersonerna 

resonerade om kroppen som ett förändringsbart objekt. Viktigt var att nå en positiv påverka på 

hälsotillståndet genom träning, men även ur en kunskapsaspekt – att lära sig olika metoder 
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och övningar som är bra för att vid behålla eller utveckla sitt hälsotillstånd. Den andra 

kroppsövningslogiken som har träning som gemensamnämnare och framkom bland 

intervjupersonerna var färdighetsträning. I likhet med Engströms (2010) redogörelse för 

denna kroppsövningslogik är det tydligt att eleverna finner det intressant och smakfullt att 

vara delaktig i aktiviteter som förbättrar motoriska färdigheter, framförallt med syfte till att 

förbättra tekniska färdigheter som var överförbara till en annan verksamhet.  

I samband med upplevelse framgick rörelse till musik samt lek och rekreation som intressanta 

och smakfulla kroppsövningslogiker bland intervjupersonerna. Den förstnämnda logiken var 

det framförallt det som Engström (2010) kalla för lyckokänsla som ansågs vara viktig för 

delaktighet. Med hjälp av musik kunde aktiviteterna få en mer smakfull karaktär och 

stimulera kroppen för att utöva fysiska aktiviteter. Förutom lyckokänslan poängterade Elev 4 

att musik kan vara ett verktyg för att träna andra moment som relaterades till 

färdighetsträning. Resultatet överensstämmer även med teorin om att den ena 

kroppsövningslogiken inte behöver utesluta den andra. Slutligen valde intervjupersonen att 

belysa ytterligare positiva aspekter med rörelse till musik. Den andra kroppsövningslogiken är 

den som motsätter sig tävling och rangordning allra mest – lek och rekreation. Denna logik 

distanserar sig tydligt från prestationspräglade logiker och kan appliceras i en mängd 

aktiviteter. Denna kroppsövningslogik ansågs vara dominerande under tidigare skolår men var 

obefintlig på gymnasiet. Anledningen till det kan bero på Engströms (2010) poängtering om 

att samtliga som utövar aktiviteten måste vara med på det och dessutom frivilligt. I annat fall 

blir utövandet inte fulländat och det lustfyllda i aktiviteten riskerar att förstöras. 

Även om intervjupersonerna utsagor visade ett tydligt avståndstagande från 

prestationspräglade kroppsövningslogiker, framkom utmaning som en smakfull och 

stimulerande logik. Även om endast en elev antydde på intresse inom denna logik är det ett 

viktigt resultat eftersom det förknippas med extremsporter (Engström 2010). I samband med 

det tydliga avståndstagandet från lag- och bollsporter samt tävling och rangordning går det att 

tolka resultatet som att de icke delaktiga eleverna inte finner det smakfullt med de 

idrottsverksamheter som är vanligt förekommande bland barn och ungdomar. Med hänsyn till 

detta är det viktigt att söka andra alternativa möjligheter för dessa elever, barn och ungdomar 

så att även de stimuleras till att vara fysiskt aktiva. Ett konkret exempel på en sådan 

anpassning i undervisningen skulle kunna vara att erbjuda cykling i terräng när eleverna ska 

bekanta sig med motionsspår, dvs. att motion inte bara måste utövas genom att t.ex. löpa i 

elljusspåren.   
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8. Metoddiskussion  
I det här kapitlet diskuteras valet av metod och de delar som behandlats i det som 

presenterades tidigare i uppsatsens metodkapitel. 

8.1 Metod 
Syftet med denna studie var att undersöka icke delaktiga elevers intresse och ointresse för 

fysiska aktiviteter och hälsa inom idrottsämnet – vilka kroppsövningslogiker som har verkan 

på elevers avståndstagande från, och delaktighet i, undervisningen av skolämnet idrott och 

hälsa. Med utgångspunkt i syftet ämnar undersökningen till att ta del av- och analysera 

elevernas erfarenheter, därför ansågs semistrukturerade intervjuer som en lämplig 

datainsamlingsmetod. Eftersom metoden förefaller bestå av en socialinteraktion kan metoden 

ha påverkat intervjupersonernas utsagor. Eriksson m.fl. (2013) menar går att förebygga 

genom bland annat kroppsspråk och andra tecken som stimulerar intervjupersonen att dela 

med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Mot denna bakgrund går det att tolka 

intervjuerna som lyckade genomföranden, eftersom det insamlade materialet besvarade 

frågeställningarna i relation till studiens syfte. En alternativ metod, i form av fokusgrupper, 

fanns i åtanke innan studien genomfördes. Dock handlar även denna datainsamlingsmetod om 

att samla data genom socialinteraktion och står inför liknande risker för påverkan. Skillnaden 

är att min påverkan på kvalitén i interaktionen är svag och istället läggs ett stort ansvar på 

intervjupersonerna. I fokusgrupper anser Bryman (2011) att de intervjupersonerna som bildar 

gruppen bör bestå av personer som är bekanta med varandra för att minska risken att de 

påverkar varandras utsagor. På så vis blir deltagarna mer bekväma i att dela med sig utav sina 

erfarenheter och åsikter. Med hänsyn till detta samt den tidsbegränsning som denna studie var 

tvungen att ta hänsyn till, har metodvalet visat sig vara giltig och resultatrik. 

I utformandet av en intervjuguide rekommenderar både Bryman (2011) och Eriksson m.fl. 

(2013) att genomföra en pilotstudie, på så vis prövas intervjufrågorna och motiverar om 

frågorna är välformulerade och relevanta i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Lyckligtvis gjordes en pilotstudie innan studiens intervjutillfällen, eftersom resultatet av 

pilotstudien visade att frågorna behövde bearbetas. Dels bestod intervjuguiden utav för få 

frågor och dels behövdes frågorna riktas mer mot studiens teoretiska utgångspunkt. Även fast 

vissa frågor tenderade till att besvaras genom upprepningar bedöms den bearbetade 

intervjuguiden ha god kvalité eftersom den bevisligen renderat svar på studiens 

frågeställningar. Problematiken med upprepningar bemöttes med följdfrågor som istället gav 

intervjupersonen möjlighet att utveckla svaret som föranledde till nya intressanta aspekter. 
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8.2 Urval 
En svaghet med studien är att resultatet inte är generaliserbart till en större population, 

eftersom studiens resultat endast grundar sig i fem intervjupersoners utsagor. Dock är inte det 

syftet med kvalitativa studier, fokus i sådana studier ligger i att fördjupa sig i personers 

upplevelser och erfarenheter. Vilket denna studie gjort. Vidare har resultatet bevisligen 

trovärdighet eftersom det i stor utsträckning visar likheter med resultat i tidigare forskning 

samt är förankrat i det teoretiska ramverket. Mot denna bakgrund går det att koppla samman 

studiens resultat till ett större sammanhang, vilket stärker studiens resultat. Ytterligare en 

anledning till att studiens resultat inte är generaliserbar beror på intervjupersonernas påverkan 

i resultatet. Exempelvis hade resultatet kunnat se annorlunda ut om studien gjorts på en annan 

ort, med flera intervjupersoner eller om intervjupersonerna endast bestod av ett och samma 

kön. Som tidigare nämnts i kapitel 5.2 kontaktades intervjupersonerna genom lärare, som 

utifrån min beskrivning av ”icke delaktiga elever”, bedömt dessa elever som relevanta. 

Således har urvalet varit beroende av lärarnas tolkning, och en eventuell risk för misstolkning 

har motarbetats genom att bearbeta en så noggrann beskrivning som möjligt av ”icke 

delaktiga elever” för lärarna. Om lärarnas tolkning av ”icke delaktiga elever” hade visat sig 

vara dålig hade intervjupersonernas utsagor inte haft relevans för studien, en problemlösning 

på ett sådant eventuellt problem vore att söka en ny intervjuperson.  

8.3 Kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning 
Skolämnet idrott och hälsa har många uppdrag att fullborda, ett av dem är att inspirera och 

stimulera elever intresse för användning av olika rörelseaktiviteter. Lärarna ansvarar för att 

anpassas undervisningen efter individernas egna behov så att samtliga elevers deltagande i 

undervisningen möjliggörs och stimuleras. Det kunskapsbidrag som denna studie kan medföra 

är särskilt avsedd för lärare i skolämnet idrott och hälsa. I relation till undervisningen bidrar 

resultatet med kunskap om vilka kroppsövningslogiker som har verkan på elevers 

avståndstagande från, och delaktighet i, undervisningen av skolämnet idrott och hälsa. 

Resultatet visar starka samband mellan kroppsövningslogiken tävling och prestation, och 

avståndstagande från undervisningen. Medan en variation av kroppsövningslogiker framträder 

i resultatet kring dess verkan på elevers delaktighet i undervisningen.   

Genom att ta del av studiens resultat kan lärare få en djupare förståelse för varför elevers 

delaktighet i undervisningen är låg, nya perspektiv kan ge nya idéer i anpassningen av 

undervisningen. På så vis ökar möjligheten att bemöta dessa ”icke delaktiga” elever och 

stimulera deras intresse för fysiska aktiviteter. I samband med tidigare forskning som menar 
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att undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan vara en språngbräda mellan elevernas intresse 

för fysiska aktiviteter och att förverkliga utövandet i praktiken och fritiden, är det ytterst 

viktigt att engagera sig i icke delaktiga elever. Extra viktigt blir det eftersom den tidigare 

forskningen visar samband mellan hög delaktighet i undervisningen och fysisk aktivitet på 

fritiden. De elever som är delaktiga i undervisningen tenderar till att vara fysisk aktiva under 

sin fritid, och vise versa. Ur ett större sammanhang skulle detta kunna leda till en problematik 

för samhället med en befolkning där fysisk inaktivitet ökar och påverkar folkhälsan negativt.  

Förslagsvis kan den framtida forskningen göra en liknande undersökning men med större 

omfattning. Det vore intressant om flera studier kunde fokusera på denna problematik och 

undersöka ett större antal intervjupersoner, för att på så vis ge ytterligare värde och validitet i 

resultat kring ämnet. Det som även vore intressant i förhållande till detta ämne, är att 

genomföra studier med andra metoder än bara intervjuer. Utifrån ett kvalitativt angreppssätt 

vore en kombination av intervjuer och observationer genomförbart och intressant, att dels ta 

del av elevers utsagor men även se hur de agerar i den aktuella undervisningen. Utifrån ett 

kvantitativt angreppssätt vore enkäter en intressant och genomförbar metod, på så vis kan 

resultatet bidra med kunskap i relation till en större population. 

8.4 Kvalité 
Studiens kvalité och tillförlitlighet påverkas av hur noggrant forskaren redovisat de olika 

momenten i undersökningen, samt genom att redovisa sin förförståelse. I kapitel 4 redogörs 

hur undersökningen har gjorts, mitt val av datainsamlingsmetod och hur användandet gått till, 

hur materialet analyserats och till sist har en resultatdiskussion presenterats där resultatet 

ställts mot tidigare forskning. När det gäller förförståelsen gäller det att ta avstånd från egna 

förutfattade meningar och låta sig tolka materialet utifrån det teoretiska ramverket. I denna 

studie distanserade jag mig från mina förutfattade meningar genom att använda Habitus och 

Kroppsövningslogikerna för att tolka materialet. Redogörelse för teorierna har gjorts så att 

mina läsare kan ta del av och bedöma hur tolkningen har präglats av de teoretiska ramverken. 

Eftersom jag inte har några starka erfarenheter av icke delaktiga elevers känslor om vad som 

är passande, intressant och smakfullt i utövandet av fysiska aktiviteter, har mina förutfattade 

meningar endast grundat sig i den tidigare forskning som presenterats. När det gäller 

tillförlitligheten, även kallat validitet, har studiens för- och nackdelar lyfts i detta kapitel, 

kapitel 8. Där framfördes en metodkritiks diskussion som motiverade de olika metodval som 

gjorts under arbetets gång.  
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9. Slutsats 
Med utgångspunkt i studiens resultat går det att konstatera att kroppsövningslogikerna har stor 

verkan på elevers avståndstagande från, och delaktighet i, undervisningen. Egentligen 

utesluter ingen logik någon fysisk aktivitet, utan det är endast ett sätt att utöva aktiviteten på 

med ett annat syfte. Dock har eleverna påverkats av tävling och rangordning i den grad att de 

förknippar logiken till boll- och lagsporter, de ser inget annat sätt att utöva dessa aktiviteter på 

än genom att spela match och tävla. Mot bakgrund till detta har eleverna en stor öppenhet till 

fysisk aktivitet genom en variation av kroppsövningslogiker. Framförallt framträder det att 

eleverna är mån om sin hälsa och vill ta del av ny kunskap som kan skapa bättre 

förutsättningar till att vara fysiskt aktiv på fritiden. Detta framkom framförallt genom fysisk 

träning. Vidare går det att konstatera att i arbetet för att engagera dessa elever krävs en 

mycket större variation i undervisningsinnehållet och framförallt ge mindre plats åt boll- och 

lagsporter, annars tenderar det till att elever som inte praktiserar sporten på fritiden utvecklar 

en negativ syn på all verksamhet som förknippas med boll- och lagsport. Med det sagt menas 

inte att dessa aktiviteter inte ska utövas alls. Det finns säkerligen många andra elever vars 

delaktighet stimuleras av tävling och rangordning samt sådana sporter. Dock bör lärare kunna 

anpassa undervisningen så att dessa sporter inte hela tiden bara utövas utifrån en och samma 

logik.  
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Bilaga 1 
Frågebatteri till intervjuerna 

Frågor kring tidigare erfarenheter av idrott: Frågor kring deras bakgrund - aktiva inom 

familjen - idrottskapital - vad de gör på fritiden  

• Vilka erfarenheter har dina familjemedlemmar av idrott och motion?  

(vad de har sysslat med och hur länge) 

• Hur ser intresset för idrott och sport ut i din familj?  

(om någon utövar någon aktivitet regelbundet eller också bara följer någon sport på tv 

eller media, kanske är tränare eller liknande) 

• Vilka möjligheter till motion och fysisk aktivitet fanns det där du växte upp?  

• Har du under din fritid varit aktiva i någon organiserad idrottsverksamhet eller 

liknande? 

(Vilka idrotter, hur länge, varför/ varför inte - vad var syftet med att delta inom den 

idrotten på den tiden) 

• Är det någon sport du är intresserad av som du följer på TV eller i media? 

Huvudfrågor: 

• När du tänker på motion, vad tänker du på då och vad känner du för känsla?  

• När du tänker på idrott, vad tänker du på då och vad känner du för känsla? 

• När du tänker på ämnet idrott och hälsa, vad tänker du på då och vad känner du för 

känsla?  

• Hur upplever du att din inställning till idrott och hälsa förändrats under din skolgång? 

• Är du alltid aktiv på lektionerna?  

(varför-varför inte) 

• Vilket undervisningsinnehåll i ämnet tycker du om, och vad är det som får dig att 

känna så? 

• Vilket undervisningsinnehåll i ämnet tycker du inte om, och vad är det som får dig att 

känna så? 

• Vad gör ni oftast på lektionerna och hur tilltalar detta dig? 

• Vilket upplever du är syftet med idrott och hälsa i skolan? 

• Vad är det som avgör hur delaktig du är i undervisningen? 
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• På vilket sätt bör undervisningsinnehållet förändras så att du ska bli mer intresserade 

till att delta mer aktivt på lektionerna? 

• På vilket sätt tror du att ditt deltagande och undervisningsinnehållet kan komma att 

påverka dina framtida motions- och idrottsvanor?  

Avslutande frågor: 

• Är det något du vill tillägga eller utveckla ytterligare? 

• Är det ytterligare någon fråga du tycker vore intressant att diskutera som jag glömt ta 

med?  

 
 


