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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om skolk inom ämnet idrott och hälsa och syftet är att finna 
orsaker till att gymnasieelever som skolkat från ämnet senare ändå funnit motivation 
till att återgå till undervisningen. Uppsatsen berör även varför eleverna ursprungligen 
valt att skolka från skolidrotten och deras inställning till fysisk aktivitet idag.  
 
Intervjuer utfördes på en gymnasieskola i Malmö våren 2009 och de sex elever som 
intervjuades var tredjeårselever på skolan och hade tidigare regelbundet och 
medvetet skolkat från skolidrotten. Intervjun innehöll frågeställningar om vad som 
fått eleven att skolka, vad som motiverat eleven att återgå till undervisningen och 
elevens syn på sin hälsa idag, hurvida eleven upplevt några positiva effekter i 
klassen/gruppen av att börja delta i idrottsundervisningen och om eleven var fysiskt 
aktiv idag.  
 
Resultatet visade att elever som slutat skolka av orsaker som kan påvisas som inre 
motivationsfaktorer, som uppskattning från kamrater, känslan av att vara duktigare 
än man själv trott, insikten att det var roligt/skönt/bra för hälsan och känslan att vara 
med i kamratgruppen, mår bättre och är mer fysiskt aktiva idag än de elever som 
motiverats att sluta skolka av yttre motivationsfaktorer, som olika 
påtryckningsmetoder från lärare, hotet att inte få fullständig gymnasiekompetens, 
kritik eller hot om andra konsekvenser eller för att inte avvika från övriga i gruppen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 

This essay deals with students at the upper secondary level, who regularly did not 
show up for classes in Physical Education, and ways to motivate and affect these 
students to participate. The essay also investigates the reasons why they chose to 
play truant and their current attitudes towards physical activities. 

Interviews were conducted at an upper secondary school in Malmoe during the 
spring of 2009 and the six participating students were third-year students who, after 
previously having skipped Physical Education (P.E.), decided to participate again. 
All of them got the grade Pass (“godkänd”) in P.E. basic level (“Idrott och hälsa A”), 
which is compulsory in upper secondary schools in Sweden. Three boys and three 
girls were interviewed about their reasons to skip classes, what made them do so and 
their opinion of their current health situation. They were also asked what positive 
effects, if any, they experienced when returning to their group and if they continued 
being physically active after having finished the basic level. 
 
The result shows that students returning to P.E. due to an intrinsic motivation are 
now feeling better and are now more physically active than those returning due to an 
extrinsic motivation.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FÖRORD 
 
Jag har, under min egen skoltid, under praktikperioderna från lärarutbildningen och 
under mina fem år som lärare på såväl högstadium som gymnasium, stött på elever 
som regelbundet eller alltid skolkat från idrotten i skolan.  
 
Som idrottslärare är min ambition att alla elever skall kunna delta i flertalet 
aktiviteter och finna de motionsformer och aktiviteter som passar dem bäst. De ska 
trivas på mina lektioner, lära sig ta hand om sig själva och sin kropp för en sund 
livsstil, pröva på så många olika typer av fysisk aktivitet som möjligt och 
förhoppningsvis fostras att fortsätta leva ett aktivt och friskt liv som vuxna. De elever 
som av en eller annan anledning skolkar från idrottsundervisningen i skolan går 
miste om en viktig del i det livslånga lärandet som idrottsundervisningen skall bidra 
till.  
 
Genom detta arbete vill jag ta reda på orsaker till varför elever skolkat från 
skolidrotten och vad det är som motiverat dessa tidigare skolkande elever, att åter 
delta i idrottsundervisningen. Denna kunskap ger mig möjlighet att förbättra min 
undervisning så att jag kan nå fram till de elevgrupper som brukar undvika 
idrottsämnet. 
 
Jag vill passa på att tacka min handledare, Jonas Ahnesjö och Jan Herrmann för 
deras tålamod, behjälplighet, uppmuntran och stöd. 
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1 BAKGRUND 
 
1.1 Skolk – ett samhällsproblem 
 
Skolk är ett stort problem i skolan och även ett samhällsproblem, ty den som skolkar 
löper stor risk att hamna snett senare i livet (Karlberg och Sundell 2004). I ett 
pressmeddelande den 10 september 2008 säger utbildningsminister Jan Björklund att 
skolk kommer att skrivas in i betygen såväl i grundskola som gymnasium inom ett 
par år. ”Skolk leder till försämrade studieresultat och till en uppluckrad studiemoral. 
Forskning har också visat ett samband mellan skolk och att elever hamnar i en 
riskzon för destruktiva beteenden såsom gängbildning och drogmissbruk” 
(Regeringen 2008). Regeringens förhoppning är att om man dokumenterar skolk i 
betyget kommer det att avskräcka elever från onödig frånvaro. Om skolket hejdas 
redan i ett tidigt skede, och får påföljder, bör det lättare gå att minska problemet. 
Regeringen planerar att skolk ska skrivas in i betyget från och med vårterminen 
2010, eller allra senast från vårterminen 2011. Ett annat förslag från Stockholms 
skolborgarråd, som välkomnats av regeringen, är att skolkare skall kunna 
tvångshämtas av polis. Detta förslag kom efter Skolverkets rapport Information kring 
elevers frånvaro i skolan, där det bland annat redovisas att 1600 elever i landets 
grundskolor i slutet av 2004 var frånvarande från skolan under minst en månad 
(Skolverket 2005).  

Elever i gymnasieskolan som studerar på heltid kan få ett studiebidrag på 950 kronor 
i månaden fram tills de fyllt 20 år. Dock kan elever som har minst 20 % ogiltig 
frånvaro, vilket gör att de inte längre betraktas som heltidsstuderande, bli av med sitt 
studiestöd och det kan i sin tur leda till indraget bostadsbidrag, indragning av det 
förlängda underhållsstödet och flerbarnstillägget för familjen, då CSN meddelar detta 
till Försäkringskassan. I rapporten framkommer att det brister i skolornas rutiner för 
rapportering till CSN, och att vissa lärare inte anser att det är en uppgift för skolan att 
sköta (Skolverket 2005). I en del fall kan hotet att bli av med bidrag få elever att 
skolka mindre. 

Det är viktigt att motverka skolk, enligt en rapport från Stockholms stads 
utredningsförvaltning, visar att det finns ett tydligt samband mellan skolk, 
brottslighet och missbruk. Undersökningen visade bland annat att skolkarna som 
grupp var avsevärt mer kriminella än övriga elever och detta gällde alla typer av 
undersökta brott, mängden brott, antalet unga förstagångsförbytare, andelen 
ungdomar som blivit föremål för polisingripanden, men de utgjorde också den den 
största grupp som själva blivit utsatta för brott. Samma negativa trend visade sig 
gällande konsumtionen av tobak, alkohol, narkotika, lösningsmedel, doping och 
lugnande medel utan läkarrecept. Det var också dessa ungdomar som debuterat 
tidigast med droger och riskerade framtida drogproblem. De trivdes även sämre i 
skolan, vilket gick hand i hand med dåliga prestationer, beteenden som aggressivitet, 
fusk och mobbning. Bland de elever som skolkat var det vanligare att sakna betyg i 
kärnämnen. I hemmet bestämde skolkarna ofta själva över vilken tid de skulle 
komma hem på kvällarna och anförtrodde inte sina problem till föräldrarna. De 
umgicks även med asociala kamrater som använde tobak, narkotika och alkohol och 
varit i klammeri med rättvisan. Även tidig sexdebut och preventivmedelslösa samlag 
var vanligare hos skolkande elever. Där fanns dock enligt undersökningen en liten 
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grupp regelbundet skolkande elever som inte stämde in på ovan beskrivna problem 
(Karlberg och Sundell 2004). Men studien visar ändå tydligt att skolk skall betraktas 
som ”en markör för en generell asocial karriär” (Karlberg och Sundell 2004).  

Förekomsten av skolk kunde, enligt studien, särskilt påvisas vid speciella tillfällen, 
exempelvis eftermiddagar, måndagar och fredagar, veckan före ett lov och under 
vårterminen. I en studie om utbildningsvillkor i glesbygden framkom det att elever 
där skolkar mer från idrott och hälsa än från andra ämnen (Skolverket 2000).  

De faktorer som gör att elever skolkar kan delas in i fyra olika kategorier:  

1. Familjerelaterade faktorer, till exempel brist på tillsyn, missbruk inom familjen, 
dåliga relationer med föräldrar, stora familjer, trångboddhet, familjer med endast en 
förälder, låg inkomst, låg socialgruppstillhörighet, låg standard i bostadsområdet och 
även kriser i familjen, t ex skilsmässa och bortgång är faktorer som påverkar elevers 
skolgång negativt.  

2.      Skolrelaterade faktorer, till exempel brist på uppmuntran och krav från lärare, 
missnöje med lektioner, attityder hos skolpersonal och elever, storleken på grupper 
och antalet elever i skolan, avsaknad av konsekvenser vid exempelvis skolk eller 
dåligt beteende.  

3.      Kamratrelaterade faktorer. Undersökningar visar att 70-80 % av allt skolk sker i 
grupp, eftersom skolkande elever generellt sett är känsligare för grupptryck och att 
det även finns ett samband mellan skolk och att ha vänner  som inte prioriterar 
skolarbetet. 

4.      Individrelaterade faktorer. Ett starkt samband mellan störande beteenden hos 
elever och skolk påvisas. Många skolkare har språksvårigheter och är födda i annat 
land. Det finns andra utmärkande egenskaper hos många skolkare, exempelvis har de 
ofta en låg självkänsla, är känsliga för misslyckanden i skolan och en låg uppfattning 
om sina egna prestationer (Karlberg och Sundell 2004). 

Av de elva kommunala gymnasieskolorna i Malmö, som använder det 
internetbaserade frånvarorapporteringssystemet Skola24, låg den totala frånvaron på 
16,3 %. Man skiljer enligt detta system på anmäld frånvaro och ej anmäld frånvaro 
(den senare definieras som skolk enligt CSN). Av dessa 16,3 %  var  8 % ej anmäld. 
(BILAGA 1)  

På Mediegymnasiet i Malmö, skolan där jag valt att göra min studie, låg den totala 
frånvaron på 20 % varav den ogiltiga frånvaron på 7 %. 
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1.2 Begreppsdefinitioner 
 
1.2.1 Skolk 
 
Skolverket definierar skolk på följande sätt ”En elev som är frånvarande från 
undervisningen och inte har en giltig anledning, skolkar. Som giltig frånvaro räknas 
t.ex. att man har fått ledigt eller är sjuk. Om eleven är sjuk eller inte kan delta i 
skolarbetet av annan anledning ska han eller hon direkt anmäla det till 
skolan.”(Skolverket 2008) och det är denna definition som avses var gång ordet 
”skolk” dyker upp i uppsatsen. 
 
1.2.2 Fysisk aktivitet  
 
För att definiera fysisk aktivitet utgår jag från Statens folkhälsoinstituts definition 
”Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning” 
(Statens folkhälsoinstitut 2009).  
 
1.2.3 Motion kontra träning 
 
Statens folkhälsoinstitut skiljer på fysisk aktivitet från motion och träning ”Motion 
är medveten fysisk aktivitet med viss avsikt, t.ex. ökat välbefinnande, framtida bättre 
hälsa, att det är skönt och roligt att röra på sig. Träning innebär en klar målsättning 
att öka prestationsförmågan i olika typer av fysiska aktiviteter, företrädesvis inom 
idrotten” (Statens folkhälsoinstitut 2006). Dessa definitioner avses när begreppen 
används i uppsatsen. 
 
1.2.4 Hälsa 
 
Hälsa definieras enligt WHO, Världshälsoorganisationens, definition "ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av 
sjukdom och handikapp" (Rydkvist och Winroth 1995, s 29). Därmed beskrivs hälsa 
som ett positivt tillstånd, vilket inbegriper hela individen i förhållande till dess 
situation.  
 
1.2.5 Självkänsla, självförtroende 
 
Självkänsla är vår upplevelse och kunskap om vem vi är. Det är en uppskattningsbar 
existensiell kvalitet; mätbar, hög eller låg, det vill säga hur nöjd man är med sig 
själv. En låg självkänsla leder till ständig osäkerhet och självkritik och ett dåligt 
självförtroende. Självförtroende är tron på vår egen förmåga att prestera, eller utföra 
vissa moment och är tätt knuten till självkänsla (Juul 2006). 
 
1.2.6 Idrottsundervisning 
 
Termer som idrottsundervisning, idrott i skolan och idrottslektioner används för att 
beskriva samma fenomen, det vill säga de för eleverna schemalagda tider då de skall 
deltaga i undervisningen av kärnämnet idrott och hälsa. 
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1.3 Motivationsfaktorer 
 
Då motivation, eller motivationsfaktorer utgör en stor del av uppsatsen har jag valt 
att presentera olika teorier om hur våra motiv och känslor styr över vårt handlande, 
varför en elev väljer att gå på sina lektioner eller att skolka. Tillstånd av glädje, 
stolthet och kärlek värdesätter de flesta människor högt och kan vara motivera vårt 
handlande, fast även ilska, vrede och sorg fungerar på detta sätt. Våra känslor 
genererar ett tillstånd som har ett samband med någon typ av aktivitet. Rädsla eller 
fruktan gör att vi ryggar tillbaka, eller vill fly situationen medan exempelvis vrede 
ofta åtföljs av en tendens att gå till angrepp. Känslan ger alltså upphov till en 
reaktion, eller motiverar en reaktion (Sigrell 1995, s. 203). 
 
Carl Jung hävdar att motivation är en produkt av viljan, en inifrånkommande strävan, 
avsikt och ambition att lära (Jung 1992, s. 157). Avsikten i sig är nära knuten till elevers 
intresse och lust att lära inför ett ämne. Begreppet motivation har stor betydelse i 
denna uppsats och definitioner som kommer att används är inre och yttre motivation. 
Inre motivation kan beskrivas på följande sätt ”när man är motiverad, till följd av 
personlighetsegenskaper. T ex att simma eller spela handboll för att det är roligt, 
säger man att det är inre motivation som ligger bakom. Det är själva aktiviteten och 
de upplevelser som är knutna till den som är drivkraften.” (Annerstedt, m fl 1992, s. 
91). Med yttre motivation är anledningen till aktivitet eller lärande ofta en möjlighet 
för personen att uppnå någon typ av belöning i form av pengar, social status, 
berömmelse eller för att undvika någon typ av bestraffning eller andra repressalier. 
Yttre motivationsfaktorer gör att personen ofta strävar mot något annat mål som inte 
har så mycket med själva aktiviteten att göra (Annerstedt, m fl 1992, s. 90-91). 
 
Demotivation är den raka motsatsen och innebär brist på, eller total avsaknad av 
motivation. Den infinner sig då varken den yttre eller inre motivationen är tillräckligt 
stark för att genomföra något (Sigrell 1995, s. 156). För att få grepp om de faktorer 
som motiverar en elev är det viktigt att skilja på yttre och inre motivation och även 
hur de påverkar inlärningen. 
 
1.3.1 Yttre motivation 
 
Historiskt sätt har yttre motivation alltid påverkat skolan och dess 
undervisningsmetoder. Amerikanske professorn John B. Watson ansåg att all 
mänsklig inlärning är en form av reflexer, stimuliresponsteorin. Hans teori, 
beteendeinlärning, eller behaviorism, har länge legat till grund för Burrhus F. 
Skinners undervisningsteknologi, där självinstruerande material och 
undervisningsmaskiner stegvis skulle mata in rätt kunskap i eleverna. Vid rätt svar 
blev belöningen att gå vidare, medan fel svar skickade dem tillbaka till föregående 
uppgift (Maltén 1995, s. 66-67). Denna metod har övergivits, dock är yttre 
motivation fortfarande en vanlig typ av motivationsfaktor, inte bara i skolans värld 
utan överallt. Det finns en mängd olika sätt att försöka övertala elever att göra det du 
som lärare vill att de göra, genom att tillämpa strategier som genom att tillämpa olika 
strategier. De kan vara av ett neutralt eller positivt slag som att uppmana, vädja, 
utlova belöningar, förhandla eller utmana eleven, men även  negativa som att tjata, 
frammana skuldkänslor, kritisera, förnedra, hota eller tvinga eleven att utföra en 
uppgift. Enligt författaren själv fungerar ingen av dessa strategier särskilt väl i det 
långa loppet. Om en elev bestämt sig att inte delta i en aktivitet finns det inget, utom 
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möjligen fysiskt tvång, som kan få personen att göra som du vill (Erwin 2004, s. 6-
7). Då aga är olagligt i Sverige, är ju det alternativet uteslutet. Dessa strategier 
hindrar faktiskt själva lärandeprocessen. ”Hotstrategier”, från skrik till fysiskt tvång, 
blir enbart en negativ faktor för eleven som då lär sig mindre eftersom både kort- och 
långtidsminnet påverkas negativt av stress (Jensen 1995, s. 53). Alltså är hot och 
bestraffning för att uppnå motivation kontraproduktivt. 
 
Att försöka motivera med belöning borde ju då få eleverna att uppföra sig väl och 
göra bra ifrån sig i skolan? Forskning visar på raka motsatsen. Belöningar är inte mer 
effektiva motivationsfaktorer än vad hot och bestraffningar är. Den amerikanske 
forskaren Alfie Kohn undersöker incitamenten till hur belöningar fungerar som 
motivationsfaktorer och kommer fram till att ”gör detta, så får du det här”-
infallsvinkeln inte fungerar (Kohn 1993, s.144-148). Han hänvisar till flera 
amerikanska studier som visar att elevernas lärande inte påverkas positivt av att få 
olika belöningar. Elevens inställning till uppgiften blir i stället att ifrågasätta dess 
värde. Det måste vara något fel på själva uppgiften om man måste erhålla någon typ 
av belöning för att genomföra den. Detta leder till att fokus hamnar på belöningen 
inte på uppgiften.. Belöningssystem är alltså förkastliga för den inre motivationen 
och det är bättre försöka göra skolan meningsfull, relevant och rolig (Jensen 1995, 
s.242).  
 
Ett annat problem med vissa yttre motivationsfaktorer är att de kan skada relationen 
mellan lärare och elev. Då eleven känner sig manipulerad att lösa en uppgift, störs 
förtroendet i en relation och eleven blir troligen mindre benägen att lyda nästa gång 
läraren ger en uppgift. Om då läraren försöker att höja den yttre motivationen genom 
att antingen öka belöningen eller gå från mutor till hot skadas relationen ytterligare 
(Jensen 1995, s. 54).    
 
Unga barn behöver inte få någon belöning för att lära sig och det spelar egentligen 
ingen roll vilken ålder man är i; lärandet sker bäst genom inre motivation och 
eftersom ett belöningssystem underminerar den inre motivationen bör det undvikas 
(Kohn 1993, s. 144). 
 
Det som händer omkring oss har mycket att göra med vad vi väljer att göra, men de 
yttre händelserna styr inte vårt beteende. Det vi får, och allt vi någonsin kommer att 
få utifrån är information; hur vi sedan väljer att agera utifrån den informationen är 
upp till var och en (Glasser 1990, s. 41). 
 
1.3.2 Inre motivation 
 
Internal control psychology utgår från att människans motivation kommer inifrån och 
inte utifrån. Viljan som är inbyggd i vår genetiska struktur styr vårt beteende 
(Glasser 1998, s. 57-61). Omvärlden, med alla sina belöningar och straff, bistår oss 
bara med information. Den tvingar oss inte att göra någonting. Elever som länge 
utsatts för belöningar och straff känner att de inte har kontroll över sitt eget liv och 
utvecklar oansvarighet. De får uppfattningen att de vuxna ska ”se till” att de gör 
läxan och att de uppför sig, eller lär sig något. Det är de vuxnas ansvar, inte deras 
eget (Sullo 2007, s. 7). Att påverka ungdomar genom yttre kontroll har lett till att 
många blir ovilliga att ta personligt ansvar för sina studier och handlingar och de 
förstår inte att livet till största delen är en produkt av våra egna medvetna val. 
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Choice Theory handlar om inre motivation som en biologisk teori (Glasser 1998, s. 
7). Vi är alla födda med specifika behov som vi måste tillfredställa. Genom våra 
handlingar försöker vi att tillfredställa våra mest grundläggande behov. Det finns 
enligt denna teori fem basbehov och förutom det fysiska behov som krävs för vår 
överlevnad, har vi fyra psykologiska basbehov som måste tillfredställas för att vi ska 
må känslomässigt bra: 
 

• Att tillhöra eller etablera relationer 
• Kontroll/makt (power) och kompetens 
• Frihet 
• Ha roligt 

Behovet att tillhöra eller att etablera relationer motiverar oss att utveckla relationer 
och samarbeta med andra. Utan detta behov hade vi strävat efter att vara 
självständiga eller till och med ensamma (Glasser 1998, s. 26). Detta sociala behov 
styr oss från självständighet till att vara beroende av varandra och mot ett samhälle. 
Skolor kan vara miljöer där elever och lärare tillgodoser detta behov att etablera 
relationer och uppleva en känsla av tillhörighet. Att i skolan bygga upp en god 
stämning där alla känner delaktighet och samhörighet är fundamentalt, för att alla ska 
uppnå goda prestationer (Sullo 2007, s. 8).   
 
Behovet av makt (power) är mer än en drivkraft att bestämma över andra. Makt nås 
genom kompetens, måluppfyllelse och nya kunskaper samt genom att bli 
uppmärksammad för det man är bra på. Detta behov i vår genetiska struktur, att 
eftersträva kompetens, är extra viktigt för utbildare att känna till (Glasser 1998, s. 
28). Genom kunskap om vår inre motivation att vilja nå dessa behov kan vi inom 
skolväsendet skapa skolor där elever och lärare skaffar sig bättre möjligheter att 
uppnå skolans krav och kriterier. Även om elever har den inre motivationskraften att 
eftersträva t ex makt, så vet de inte hur man gör det på ett ansvarsfullt sätt. Att få 
eleverna att förstå hur man får makt på ett ansvarsfullt sätt är mycket viktigt för 
utbildare, då det annars kan leda till mobbning och andra destruktiva maktutövanden 
som kan få förödande konsekvenser för både skola och individ. Vi måste hjälpa 
eleverna att förstå att det är genom akademisk kompetens man skapar bäst 
förutsättningar för att uppnå en positiv makt/kontroll över sin tillvaro och då är 
eleverna mindre troliga att söka ”destruktiv makt” (Sullo 2007, s. 8). Elever idag 
talar ofta om ”respekt”, en sorts makt de skaffar sig på ett destruktivt sätt (min 
anmärkning). 
 
Behovet av frihet och valmöjligheter är en del av att vara människa och en stor orsak 
till varför vår art har kunnat utvecklas, anpassa sig och må bra. Bra lärare hjälper 
elever att följa deras drivkraft att vara fria på ett mot andra respektfulla sätt. Elever 
som upplever att de har stor frihet känner inget större behov av att få denna drivkraft 
konstant bekräftad. Motsatt effekt har detta om eleven upplever att hon inte har 
någon frihet, vilket kan leda till att eleven stör lektionerna, fysiskt angriper andra 
eller på andra sätt agerar för att hindra inlärning. Lärare som förstår ”inre 
kontrollpsykologi” skapar inlärningsmiljöer som tillgodoser eleverna med tillräcklig 
frihet skapar goda förutsättningar för en god inlärning (Sullo 2007, s. 119-120). 
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Varje gång vi lär oss något nytt har vi roligt, en annan universell motivationsfaktor, 
då det är vår lekfullhet och nyfikenhet som påverkar oss att ta in och lära oss nya 
saker. Att ”ha roligt” är den genetiska belöningen av att lära sig något nytt. Det 
intima sambandet mellan inlärning och ha roligt är extra viktigt i skolan (Baines och 
Slutsky 2009, s. 1, Glasser 1998, s. 41-43, Karlberg M och Sundell K 2004, s.24, 
Sullo 2007, s. 121). En inlärningssituation där elever och lärare har roligt inspirerar 
till en djupare och starkare inlärning och eleverna behåller lusten att lära, något som 
karaktäriserar de yngsta årskurserna (Albrecht m.fl. 2009, s. 36, Erwin 2004, s. 5).  
 
Det är våra basala behov gör att vi skapar en unik, idealiserad värld som motiverar 
oss. Även om det finns ett världsligt behov av att tillhöra någonting eller knyta 
relationer så är det den individuella motivationen som driver en person att knyta 
relationer med en specifik person eller grupp under en specifik typ av aktivitet 
(Glasser 1990, s. 45).   
 
Under våra liv skapar vi en idealiserad värld som består av människor, beteenden, 
värderingar och uppfattningar som är viktiga för oss. I ”choice theory” kallas denna 
idealiserade värld för kvalitetsvärlden/”quality world”, men oavsett vad vi väljer att 
kalla den, är det den som är vår källa till motivation (Glasser 1992, s. 60, Sullo 2007, 
s. 11-12). 
 
Genom bättre kunskap om vilka orsaker det kan finnas till skolk från idrottsämnet 
kan lärare lättare motivera elever att delta i undervisningen.  Det är viktigt att finna 
elevens inre motivation och undanröja sådant som i onödan skapar problem 
(Albrecht m.fl. 2009, s.49).  
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2 SYFTE 
 
Studiens syfte är att utreda vilka orsaker en gymnasieelev kan ha att skolka från 
undervisningen i idrott och hälsa samt att belysa vilka motivationsfaktorer som gör 
att en elev som tidigare skolkat kan återgå till undervisningen i Idrott och hälsa. 
Genom intervjuer och koppling till redovisade teorier om motivation försöker jag se 
samband och mönster i skolkorsaker och påvisa möjliga strategier för att kunna 
motverka skolk inom ämnet.  
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3 METOD 
 
3.1 Undersökningsmetod 
 
Jag bestämde mig för att göra en kvalitativ undersökning, då det passar bäst för min 
studie med syftet att ta reda på olika motiv bakom elevers skolk och ställa deras 
demotivation i förhållande till vad som motiverat dem att börja delta i 
idrottsundervisningen igen. Intervju är en beprövad metod då man vill ha reda på 
människors upplevelser och självuppfattning och var då därför ett självklart val för 
studien (Kvale 1997, s. 100).   
 
Intervju är en bra kvalitativ metod för detta eftersom man får informativa och fylliga 
svar att analysera. Det går också att ställa följdfrågor och få ytterligare information 
om orsaker och motiv. En strukturerad intervju passade studiens ändamål bäst 
(Johansson Svedner 2006, s.42-43). Jag formulerade generella frågeställningar, som 
till slut blev till sex intervjufrågor (Bryman 2002, s. 307-311). Jag kunde på så sätt 
ställa direkta frågor till respondenterna och få förtydliganden och fördjupningar i 
svaren. En kvantitativ undersökning hade troligen givit fler exempel och anledningar 
till varför elever skolkar, men inte gått så djupt på orsakerna (Kvale 1997, s. 122). 
Tillfälle fanns ej  till pilotstudie. 
 
3.2 Urval 
 
Eftersom jag inte ville kontakta elever jag själv undervisar i idrott skickade jag ut 
min förfrågan om intervjuer på skolans mejlforum. Jag förklarade vad 
undersökningen handlade om (se bilaga 3) och fick svar från sex elever som passade 
in på urvalskriterierna och kunde tänka sig ställa upp på intervjun. 
 
Urvalskriterier var att eleven  
 

• skulle medvetet ha skolkat från idrottsundervisningen i skolan vid ett flertal tillfällen  
• skulle ha uppnått minst betyget G i Idrott och hälsa A 
• inte skulle tillhöra mina nuvarande elever 

 
Jag valde att intervjua elever jag inte har i min undervisning för att de inte skulle 
kunna känna sig pressade att anpassa sina svar genom att ha en relation till mig som 
lärare. De sex personer som intervjuats för studien är alla mellan 18 och 20 år gamla, 
tre flickor och tre pojkar som går tredje året på en större gymnasieskola i Malmö, 
med ca 720 elever. De har tidigare skolkat från skolidrotten, men har alla numera 
uppnått minst betyget godkänd i Idrott och hälsa A. Anledningen att jag valt att 
intervjua de som klarat Idrott och hälsa A är för att det är den sista obligatoriska 
idrottskursen, Idrott och hälsa B är valbar. För att inte röja deltagarnas identitet 
kommer de hänvisas till som F1 (flicka ett), F2, F3, P1 (pojke ett), P2, P3.  

3.3 Procedur 
 
Efter det att överenskommelse nåtts med dessa sex elever att delta i min 
undersökning genomfördes intervjuerna med dem individuellt i ett av skolans 
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grupprum. Jag förklarade åter intervjuns syfte och lovade att deras svar var anonyma 
och att det var viktigt att de svarade uppriktigt och sanningsenligt. Vid vissa tillfällen 
var det nödvändigt att utveckla och förklara innebörden av vissa begrepp, för att 
eleven skulle besvara frågorna till fullo, exempelvis definitionen av hälsa som det 
positiva tillstånd, vilket inbegriper individen i förhållande till dess situation.  I vissa 
fall fick jag även formulera extra följdfrågor för att få så uttömmande svar som 
möjligt. Intervjuerna tog cirka tio minuter. Jag använde mig av ett förtryckt 
frågeformulär (bilaga 2) där jag skrev ner svaren för hand, allteftersom eleven 
svarade. Jag avslutade med att läsa upp mina anteckningar för eleven så att de hade 
tillfälle att korrigera eller lägga till uppgifter i vad jag skrivit. De verkade tycka det 
var angeläget att förklara och reda ut anledningar till varför de skolkat och jag kände 
att de var glada över mitt intresse av deras anledningar och problem. De kände sig 
sedda och tyckte om att bli föremål för intresse.  
.  

3.4 Bearbetning 
 
De nedskrivna svaren sammanställdes under rubrikerna ”orsaker till skolk”, 
”motivation att vara med” och ”hälsa idag”, se bilaga 4. Därefter sammanställdes och 
analyserades svaren utifrån bakgrunden till arbetet. 

3.5 Metoddiskussion 
 
Jag anser att validiteten för studien var god och metodvalet var väl lämpat. Antalet 
respondenter var tillräckligt för att få ett någorlunda brett spektrum av anledningar 
att bearbeta. Genom att endast intervjua elever jag inte hade i någon 
undervisningsgrupp eliminerades eventuellt inställsamma svar och eleverna var 
uppriktiga, vilket ökade reliabiliteten. 
 
Den externa validiteten av undersökningen, det vill säga bedömningen huruvida 
resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer utgör ett 
problem för den kvalitativa forskningen då fallstudier och ett begränsat urval är 
vanliga (Bryman 2002, s. 43-45). Ytterligare så är min urvalsgrupp baserad på att 
eleverna aktivt svarat på min förfrågan om intervjuer. Jag har ju då med största 
sannolikhet missat ett antal elever som stämt in på kriterierna för undersökningen, 
fast de inte velat vara med och kanske har andra orsaker till skolk. 
 
En del begrepp och termer ur den amerikanska referenslitteraturen har jag själv 
översatt, då jag inte hittade vedertagna svenska termer och begrepp. 
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4 RESULTAT 
 
4.1 Orsaker till skolk 
 
Orsakerna till skolk var varierande. De främsta orsakerna till skolket hade att göra 
med lektionernas placering, huruvida lektionen låg för tidigt, mitt på dagen eller för 
sent. När lektionen låg för tidigt var det jobbigt att byta om och duscha igen. När 
lektionen låg mitt på dagen var det obekvämt att komma våt i håret till nästa lektion 
och när den låg sist på dagen ville man hellre gå hem. Det fanns andra personliga 
anledningar som att vara morgontrött, inte orka, hellre vilja träffa kompisar i stället. 
En elev angav som skäl att han alltid var trött efter festande på måndagar. Andra 
orsaker till skolk var att eleven tyckte ämnet var oviktigt eller inte kände sig 
tillräckligt motiverad av uppgifterna på lektionen. Uppgifterna kunde vara för svåra 
eller drog man inte jämnt med kamraterna och trivdes inte i gruppen. Lagspel 
uppskattades av vissa, medan individuell träning föredrogs av andra. Två av eleverna 
betonade särskilt att de kände sig obekväma i gruppen, den ena att hon ”inte kunde 
lika mycket som andra” och den andra att hon var obekväm i omklädningsrummet 
eftersom hon hade komplex för sitt utseende och inte ville duscha tillsammans med 
kamraterna.   
 
  
4.2 Motivation att vara med 
 
Skäl som respondenterna hade att börja delta i idrotten igen var skiftande. Två av 
dem angav betyget som främsta orsak. Det var onödigt att få ett IG. I ett av fallen 
hade dessutom kamrattrycket varit positivt och uppmuntrande. Det blev roligt att 
vara en del i gruppen. Ett par av eleverna gav anledningar som att det var skönt, 
roligt och bra för hälsan att röra på sig. Man fick en snyggare kropp. Över lag kändes 
det bättre att delta än att skolka. 
 

4.3 Hälsa idag 
 
 
 Fyra av eleverna upplevde att de mådde både fysiskt och psykiskt bra i dagsläget. 
Idrotten och motionerandet gav dem utbyte och välbefinnande. Två av eleverna 
mådde inte bra. Den ena mådde psykiskt dåligt på grund av sin situation i klassen. 
Hon kände sig utanför och inte accepterad i gruppen. Den andra upplevde att hon 
mådde fysiskt dåligt eftersom hon börjat gå upp i vikt. Hon kände att hennes 
självförtroende var dåligt. 
 
Ingen av eleverna upplevde att deras situation i klassen påverkats markant av att 
delta på idrottslektionerna, men en uppgav att friluftsdagarna varit positiva för 
gemenskapen i klassen. 
 
Fem av de tillfrågade upplevde att de fått bättre självförtroende av att delta i 
idrottsundervisningen. De hade fått visa vad de kunde och de kunde till och med 
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mycket mer än de trott om sig själva. En elev svarade dock att det blivit sämre, att 
det var jobbigt att byta om med de andra. 
 
På frågan om de var fysiskt aktiva idag svarade alla ja. Det var allt från promenader 
till jogging, gym, cykling och deltagande i elitsatsning i fotboll. 
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5 DISKUSSION 
 

5.1 Varför skolkar elever? 
 
Mycket av den ogiltiga frånvaron kan förklaras utifrån våra fem basbehov, att om 
uppgiften inte tillgodoser dessa behov, kommer eleven inte utföra uppgiften efter 
bästa förmåga, eller helt avstå från att göra den, vilket är fallet med de sex 
intervjuade (Glasser 1998, s. 25). I diskussionskapitlet kommer de kursiverade 
partierna att syfta tillbaka till termer använda i bakgrundskapitlet. 
 
Då vikten av att vara omtycket, eller iallafall accepterad av kamratgruppen upptar 
mycket av tonåringens tankeverksamhet är det viktigt för eleven att trivas i klassen, 
att tillhöra (Glasser 1998, s. 33-37). Kamratskapet, eller de kamratrelaterade 
relationerna, spelar alltså en stor roll för F2 då hon undvek idrotten för att slippa sina 
klasskompisar, att hon kände sig utanför (Albrecht m.fl. 2009, s. 43, Karlberg och 
Sundell 2004, s.9). Det är alltså av yttersta vikt att skapa en god stämning i gruppen 
så att alla känner sig välkomna, att den formella gruppen (klassen) samtidigt kan 
fungera som referensgrupp; en grupp med liknande värderingar som eleven kan 
identifiera sig med och gärna att gruppen har roligt tillsammans, då P2 skolkat på 
grund av ”tråkiga uppgifter” (Glasser 1998, s. 43, Haywood m. fl. 2008, s. 70, 
Karlberg M och Sundell K 2004, s.24, Sullo 2007, s. 121). Då P2 uppvisar ett tydligt 
missnöje mot idrottslektionerna kan hans orsak till skolk klassas som en 
skolrelaterad faktor (Baker m. fl. 2001, s. 4, Haywood m. fl. 2008, s. 24, Karlberg 
och Sundell 2004).  
 
Självkänsla, som vi också kan kategorisera under kompetens (Glasser 1998, s. 273-
82), eller snarare bristen på självförtroende är också en stor anledning till varför 
eleverna skolkat, F1 som F3 som inte ville visa sig i omklädningsrummet eller P1 
som tvivlade på sin förmåga på olika tester, trots att han älskar idrott och därför 
medvetet valde att stanna hemma (Kreps 1999, s. 13). Dessa tre elevers anledningar 
till skolk går också att hänvisa till SKOLK-studien, där sambandet mellan skolk och 
låg självkänsla tydligt påvisas och kan klassificeras som en individrelaterad faktor 
(Baker m. fl. 2001, s. 4, Karlberg och Sundell 2004, s. 10, Walls 2003, s. 2).  
 
P3 visade att ett tydligt asocialt beteende låg bakom hans orsak till skolk, att han 
mådde så dåligt till en följd av alkoholintag från dagen innan att han därför valde 
bort idrotten. Han faller under ramen för familjerelaterade faktorer, där brist på 
tillsyn från förmyndare lett till detta destruktiva beteende, fast sannolikt också en 
kamratrelaterad faktor då han ”festade” med sina vänner på söndagarna (Baker m. fl. 
2001, s. 4, Albrecht m.fl. 2009, s. 41, Karlberg och Sundell 2004, s. 9-10, Kreps 
1999, s. 11, Walls 2003, s.1). 
  

5.2 Vad motiverar eleverna att vara med? 
 
Vad motiverar då eleverna att börja vara med på idrottslektionerna igen? Jo, 
respondenterna angav först och främst en inre motivationsfaktor, att det var roligt 
med idrott, som är en inre motivationsfaktor som leder till inlärning (Baines och 
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Slutsky 2009, s. 1, Glasser 1998, s. 41-43, Karlberg M och Sundell K 2004, s.24, 
Sullo 2007, s. 121). Två av respondenterna motiverades av risken att inte erhålla ett 
betyg, vilket kan ses som antingen en form av belöning, att delta i 
idrottsundervisningen ger i slutändan ett betyg. Det kan också ses som en form av 
konsekvens, att eleven riskerar att inte få fullständigt gymnasiebetyg om betyg i 
kärnämnet idrott och hälsa saknas, vilket i sin tur kan leda till att eleven inte blir 
behörig att söka vissa vissa eftergymnasiala utbildningar. Dessa är ur 
inlärningssynpunkt inte önskvärda motivationsfaktorer då belöningen eller 
konsekvenstänkandet inte påverkar inlärningen på ett positivt sätt (Amrein och 
Berliner 2003, s. 32, Erwin 2004, s. 7).  
 
De båda respondenterna som angav betyget som motivationsfaktor blev till slut dock 
godkända, så man måste ändå fundera kring om belöningen att bli godkända i ämnet 
de valde att skolka från ändå höjde deras självförtroende, vilket gjorde att ämnet blir 
roligare och därmed fungerar som inre motivation. Jag kan konstatera att den yttre 
motivationsfaktorn belöning fungerar mycket väl för att få elever att delta i 
undervisningen. Ingenstans i litteraturen jag läst talas det om gråzonerna, när yttre 
motivation blir inre och tvärtom. Även om det rör sig om yttre motivation, i det här 
fallet ”belöningen” kan det ju verka positivt, då de hade som mål att bli godkända 
och också blev det (Amerine m. fl. 2009, s. 35, Amrein och Berliner 2003, s. 70). F1 
uppgav att klasskamraterna uppmuntrade henne att delta, vilket ses som den inre 
motivationsfaktorn att tillhöra, som är en motivationsfaktor som främjar inlärning 
(Amrein och Berliner 2003, s. 43, Glasser 1998, s. 33-37). Detta gav självförtroendet 
en positiv knuff i rätt riktning vilket återigen påvisar vikten av en väl fungerande 
grupp och hur viktigt det är för en individ att känna sig uppmärksammad och 
önskvärd. 

5.3 Motivationsfaktorer kopplat till hälsa idag 
 
Det syns en koppling mellan de inre motivationsfaktorerna och en positiv självbild, 
syn på hälsa och grad av fysik aktivitet. P1 uppgav som anledning att återgå till 
undervisningen att idrott är ”sjukt kul”, att ha roligt, är en inre motivationsfaktor som 
leder till inlärning (Baines och Slutsky 2009, s. 1, Glasser 1998, s. 164, Karlberg M 
och Sundell K 2004, s.24, Sullo 2007, s. 121). Då är det föga överraskande att han är 
den elev som ägnar sig åt träning idag, där han uppgav att han spelade fotboll på 
fritiden för att det var roligt, samt att han tränade extra på gym för att bli en bättre 
fotbollsspelare. 
 
Den lustfyllda inre motivationen har även följt F2 efter avslutad kurs i idrott och 
hälsa, hon uppgav att hon idag var fysiskt aktiv med styrke- och konditionsträning. 
F1 uppgav som anledning till skolk att hon ”inte kunde lika mycket som de andra”, 
dåligt självförtroende, att betyget och klasskompisarna motiverade henne att vara 
med, både en yttre (negativ) och en inre (positiv) faktor. Det kan då konstateras att 
den inre motivationsfaktorn, att tillhöra, var starkast och att hon idag svarar att hon 
mår psykiskt bra och tycker det är roligt att röra på sig, alltså att den inre 
motivationen lett till fortsatt fysisk aktivitet (Amrein och Berliner 2003, s. 49, Baines 
och Slutsky 2009, s. 4).   
 
Det går även att utläsa ett samband mellan de som angav yttre motivationsfaktorer att 
sluta skolka från idrott och hälsa, risken att inte bli godkänd, och fysisk och psykisk 
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ohälsa idag (Albrecht m.fl. 2009, s. 30). F3 mår dåligt över det faktum att hon går 
upp i vikt och i dagsläget inte tränar rätt för att motverka sin viktuppgång, vilket 
leder till ett försämrat självförtroende (Haywood m. fl. 2008, s. 21). Det går bara att 
spekulera i om det beror på att hon valt att skolka från idrotten i skolan och därmed 
inte lärt sig vilka fysiska aktiviteter och vilken kosthållning som gäller för att hålla 
en önskad vikt, eller om idrottsundervisningen i skolan inte varit tillräcklig för att 
hon skulle kunna lära sig detta. 

5.4 Slutsatser 
 
Utifrån studiens resultat kopplat till de teorier om motivation och motivationsfaktorer 
som presenterats kan det konstateras att: 
 

a) Både inre och yttre motivationsfaktorer påverkar elever att sluta skolka från 
idrotten i skolan. 
 

b) De elever som motiverats av inre faktorer att sluta skolka från skolidrotten är 
mer fysiskt aktiva idag än de som motiverats av yttre faktorer. 

 
Betygen i idrott och hälsa blir lite av en paradox, då det fungerar som en 
motivationsfaktor för eleven att delta, fast denna motivationsfaktor är yttre och 
elevens livslånga lärande således blir lidande då studierna visar att yttre 
motivationsfaktorer inte är positiva för inlärningen.  
 
Studien ger en uppfattning om att inre motivationsfaktorer har stor betydelse för en 
elev som väljer att skolka från idrottsundervisningen i skolan och flera av dessa kan 
motverkas från idrottsläraren och skolans sida genom att man strävar efter att skapa 
lustfyllda idrottslektioner där eleverna har roligt tillsammans samtidigt som de får 
bra träning. Viktigt är också att lägga stor vikt vid klassens eller gruppens 
sammanhållning och se till att ingen blir utanför gemenskapen. Detta innebär att man 
har för gruppen lagom svårighetsgrad och lämpliga uppgifter. Läraren bör också 
lägga tid och arbete på att planera lektioner med individuellt anpassade/utmanande 
uppgifter, som höjer elevernas självkänsla, så att alla känner att de kan lyckas. Om 
man presenterar ett smörgåsbord av olika aktiviteter som skolan kan erbjuda, får 
varje elev möjlighet att pröva så många idrotts- och motionsformer som möjligt och 
kan förhoppningsvis finna något som kan passa även i framtiden.  
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BILAGA 1 
 
Statistik från Skola24 över Malmös gymnasieskolor 
 

Malmö  2007‐08‐15  ‐  2008‐06‐15  (Elevurval: 
2007‐11‐15)       

  Frånvaro  Anmäld  Ej anmäld 

  Procent  Procent  Procent 

Agnesfrids gymnasium  15  5  10 

Bellevue gymnasium  13  6  7 

Frans Suells och Jörgen Kocks gymnasium  19  9  10 

Heleneholms gymnasium  16  7  8 

Malmö Borgarskola  10  6  4 

Malmö Latinskola  15  7  8 

Mediegymnasiet  20  13  7 

Mölledalsgymnasiet  18  11  8 

Pauli gymnasium  16  9  8 

Rönnenskolan  13  8  6 

S:t Petri skola  11  6  5 

Universitetsholmens gymnasium  13  6  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2 
 
Intervjufrågor 
 

1. Kan du nämna några orsaker till varför du skolkade från idrotten i skolan? Vilken var den 
främsta?  

 
2. Vad fick dig att börja deltaga igen?  

 
3. Hur upplever du din hälsa idag? (enligt WHOs definition)  

 
4. Upplever du att din situation i klassen påverkats efter det att du börjat deltaga igen, fler 

vänner, bättre gemenskap?  

 
5. Hur påverkades ditt självförtroende av att vara med?   

 
6. Är du fysiskt aktiv idag? Om ja, isåfall med vad och varför valde du denna aktivitet?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
BILAGA 3 
 
 
måndag, april 27, 2009 10:06 fm +0200   Från:  

 Hannes Viberg  
  Ärende: GÄLLER ÅK 3; Vill du bli intervjuad?    Till:  

 Mg Elevrum 
 
Har du minst G i idrott och hälsa A? 
 
Har du medvetet skolkat från idrotten i skolan vid ett flertal tillfällen? 
 
Skulle du kunna tänka dig att besvara fem frågor? 
 
Behöver fem stycken elever till en undersökning. Du är givetvis anonym och jag bjuder på fika som 
tack för hjälpen. Svara på detta mailet eller prata med mig på skolan om du är intresserad. 
//Hannes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fc.pub.malmo.se/Login/Open-Item/Contacts/FormNew?FormID=105&Name=Mg%20Elevrum&To=CID83904�
http://www.fc.pub.malmo.se/Login/Open-Item/Mailbox/Send?To=CID83904


 

 
 
 
 
 
BILAGA 4 
 
Undersökningen 
 
Orsaker till skolk 
 
F1 angav som orsaker att hon inte orkade gå, att ämnet var oseriöst och oviktigt och att det skulle vara 
lätt att ta igen. Som främsta orsak sa hon att hon kände sig obekväm, att hon inte kunde lika mycket 
som andra. 
 
F2 angav att hon hade problem att stiga upp (lektionen var förlagd klockan 10.00-11.00 på tisdagar) 
och komma i tid och att hon skämdes för att komma sent, och ofta hann hon inte äta frukost. Hon var 
ovän med klasskompisar och detta var även hennes främsta orsak, då hon även valde bort idrott och 
hälsa b på grund av sina klasskompisar. 
 
F3 Tyckte att det var besvärligt att ha idrottslektionen mitt på dagen och bli svettig och äcklig. Hon 
tyckte även det var jobbigt att duscha med andra då de hade snyggare kropp än henne och att det 
dessutom var jobbigt att ta med alla saker (ombyteskläder, handduk) till och från skolan. Angav 
äckligheten som främsta orsak. 
 
P1 ”älskar egentligen idrott” fast tyckte att det var lite tid med en timme och därmed onödigt att gå dit 
fast och att idrotten var tidigt på morgonen så då kunde han hellre sova, eftersom han var duktig på 
idrott och lätt kunde ta igen det han missade. Som främsta orsak angav P1 att han hellre stannade 
hemma och sov, särskilt om det var något test han inte kände sig förberedd på. 
 
P2 svarade att han inte tyckte det var roligt utan hellre gjorde annat och som främsta orsak att deet var 
jättetråkiga uppgifter. 
 
P3 tyckte det var besvärligt med idrott på måndag morgon då han och hans vänner hade tagit för vana 
att festa på söndagar och att han då var för ”bakis” på måndagen, fast som främsta orsak uppgav han 
att det inte var någon större utmaning på idrotten och att han knappt blev svettig. 
 
Motivation att vara med 
 
På frågan ”Vad fick dig att börja deltaga igen?” svarade F1 att hon ville ha ett betyg, men också att 
hennes klasskompisar uppmuntrade henne att vara med.  
 
F2 svarade att hon försökte vara med då hon kunnat somna ordentligt kvällen innan och inte skulle 
komma försent.  
 
F3 tyckte att det vore onödigt med ett IG.  
 
P1 svarade att idrott är ju ”sjukt kul” och att det oftast var roliga saker och att han tyckte det var bra 
med idrott i skolan.  
 
P2 sa att det är skönt med idrott och att det är bra att röra sig.  
 
P3 svarade att han ”faktiskt börjat tänka på hälsan” och ville se bra ut.   
 
Hälsa 
 
F1 berättade att hon upplevde att hon idag mådde psykiskt bra och fysiskt ”halvbra, bättre än innan” 
men att hon inte märkt av några förändringar i klassen då hon alltid känt sig trygg och att hon alltid 
kan umgås med vem hon vill, fast de var glada att hon var med på idrotten. Hon upplevde att hennes 
självförtroende blivit bättre, var glad att hon varit med och att hon kunde mer än hon trodde. Hon 



 

anser sig vara fysiskt aktiv idag, då hon cyklar ”hela tiden”, vilket hon tycker är kul och vill ”komma i 
form”. 
 
F2 upplever att hon mår fysiskt bra, men psykiskt dåligt och inte att hennes situation i klassen 
påverkades, varken positivt eller negativt av att deltaga på idrotten, men däremot att hon kände sig 
bättre själv när hon var med. Idag går hon på gym och tränar styrka och konditon för att få bättre fysik 
och må bättre. 
 
F3 upplever att hon mår fysiskt dåligt idag för att hon går upp i vikt. Hon tyckte inte att hennes 
situation i klassen påverkades av att delta eller inte och hon tyckte att hennes självförtroende blev 
sämre av att vara med, då hon tvingades duscha med de andra. Idag tyckte hon inte att hon var fysiskt 
aktiv, men promenerade en timme om dagen. 
 
P1 mår bra, både fysiskt och psykiskt och tyckte inte att hans egen situation iklassen förändrades då 
han var med, fast tyckte att idrotten var den roligaste lektionen ihop med klasskompisarna. Han 
upplevde att han fick bättre självförtroende om det varit turneringar (bollspel) eller annat 
tävlingsinriktat (då han är duktig). Idag spelar och tränar han fotboll, vilket han gjort sen han var liten 
och tränar även på gym för att bygga upp sig för fotbollens skull, samt för att se bättre ut. 
 
P2 mår också både fysiskt och psykiskt bra och tyckte att samvaron i klassen påverkades när han var 
yngre att om de exempelvis spelat fotboll på idrotten och hans lag vann, höll de ihop på rasterna under 
resten av skoldagen, fast nu när han blivit äldre spelade det inte så stor roll. Han tyckte att det kändes 
bra att göra bra ifrån sig på idrotten, att han då mådde bättre resten av dagen. Idag läser P2 Idrott och 
Hälsa B och spelar fotboll med kompisarna ibland och det är den fysiska aktivitet han ägnar sig åt nu, 
fast vill även börja styrketräna; ”vill ha bort lite mage”. 
 
P3 upplever att han mår bra psykiskt och att hans fysiska hälsa är på väg uppåt eftersom han känner 
sig motiverad att träna mer för att han till hösten skall rycka in och göra lumpen. P3 berättar att han är 
en social person och inte alls märker någon skillnad i klassen om han deltagit på idrotten eller inte, 
men han säger att friluftsdagarna i skolan har bidragit med god stämning i klassen. Han säger att han 
får bättre självförtroende när han ser resultat med styrka och kondition och han styrketränar idag och 
vill även börja med boxning. 
 


