
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Att delta eller inte delta 

   En studie av orsakerna till elevers deltagande i idrott och hälsa 

Henrik Carlsson & Andreas Lindblom  

 

Examensarbete 15 hp 

Avancerad nivå  

Höstterminen 2013 

Handledare: Lena Larsson 

Examinator: Tobias Stark 

Institutionen för 

utbildningsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel: Att delta eller inte delta – en studie av elevers deltagande i idrott och 

hälsa 

Författare: Henrik Carlsson & Andreas Lindblom  

Handledare: Lena Larsson 

 

ABSTRAKT 

 

Syftet med denna studie är att undersöka utifrån ett intersektionellt perspektiv om olika 

faktorer samverkar med varandra och har betydelse vid en elevs deltagande respektive 

inte deltagande i idrott och hälsaundervisningen. Studien grundar sig på en kvantitativ 

metod i form av en enkätundersökning. 

Resultatet visar att 44 elever av de 168 tillfrågade deltog på varannan lektion eller 

färre. Det går även att urskilja tendenser av att de elever som är fysisk aktiva på sin 

fritid ofta deltar i undervisningen, medan de som inte är fysiskt aktiva på fritiden i 

regel är de som inte deltar lika ofta i undervisningen. 

Det framkommer också att elever och deras föräldrars bakgrund har betydelse för 

elevens deltagande i idrott och hälsaundervisningen. Tendenser visar även utifrån det 

intersektionella perspektivet att den fysiska aktiviteten bland elever, vänner och 

föräldrar har en avgörande roll i hur elevens attityd, intresse och inställning till ämnet 

Nyckelord: Idrott och hälsa, frånvaro, deltagande, intersektionalitet. 
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1 INTRODUKTION 

 

Den tekniska utvecklingen i Sverige har lett till att vi blir mindre och mindre fysiska 

under våra vakna timmar. Vår kropp utmanas mindre och vårt behov av fysisk 

aktivitet tillfredställs således inte. Sett till dessa omständigheter finns det ett ökat 

behov av att öka vår fysiska aktivitet (Bråkenhielm, 2008). 

Den betydelse som fysisk aktivitet har för vår hälsa och vårt välbefinnande ger oss 

lärare i ämnet idrott och hälsa ett stort ansvar. Ämnet ska syfta till att ge eleverna den 

kunskap som behövs för att i deras fortsatta liv vara fysisk aktiva. En av 

utgångspunkter för eleverna är därför att deltagande på lektionerna uppnås 

(Skolinspektionen, 2010). 

Idrott och hälsa är ett av de mest uppskattade ämnena i skolan (Skolinspektionen, 

2010). Det finns dock en förhållandevis stor skara som regelbundet väljer att avstå 

ifrån idrott och hälsaundervisningen. Detta konstaterade Skolinspektionen i sin 

rikstäckande tillsyn år 2010, där de oanmält besökte 304 idrottslektioner i årskurs 7-

9. Vid enbart en fjärdel av samtliga lektioner deltog alla elever och en relativt stor 

del utav lektionerna hade en stor frånvaro. Vissa av lektionerna befanns sig även 

eleverna vid sidan av aktiviteten, de var närvarande men inte deltagande i 

undervisningen. Skolinspektionens undersökningar visade att var femte elev i snitt 

inte deltog i undervisningen (Skolinspektionen, 2010). 

Resultatet skolinspektionen redovisar i sin undersökning att flertalet elever sitter vid 

sidan av, enligt dem själv är de sjuka, skadade, glömt kläder eller har sträckt sig. 

Detta kan tolkas som grunden till varför vi valt att granska just anledningen till 

elevers frånvaro. Vad är det då som är avgörande för om en elev deltar eller inte 

deltar på idrott och hälsaundervisningen? Tidigare forskning om ämnet behandlar 

bland annat vilka faktorer som påverkar elevers närvarande, delaktighet eller 

frånvarande. Det vi har för avsikt att undersöka liknar den tidigare forskningen inom 

ämnet men vi har valt att utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv. Studien kommer 

därför att undersöka om olika faktorer samverkar (intersektionalitet) och har en 

avgörande roll i elevers deltagande respektive ej deltagande i undervisningen. 

 

 



4 

 

2 BAKGRUND 

 

Nedan presenteras tidigare forskning rörande deltagande, skolan och det teoretiska 

ramverket. Det kommer även presenteras populärvetenskapliga verk i form utav 

Skolinspektionens rapporter, vilka vi anser vara väsentliga att ha med under detta 

kapitel. Dessutom en begreppsförklaring där det tydliggörs begrepp som är 

väsentliga för studien.    

2.1 Begreppsförklaring 

 

Enligt Skolinspektionen (2012) finns det en skillnad mellan att närvara och att delta i 

idrott och hälsaundervisningen. Att närvara definierar skolinspektionen med att 

eleven befinner sig fysiskt på plats för undervisningen. Deltagande skiljer sig på så 

sätt att det inte enbart räcker att vara på plats utan eleven måste aktivt delta i 

undervisningen. Frånvaro är då eleven inte befinner sig på plats i salen 

(Skolinspektionen, 2012) 

I tidigare forskning som presenteras nedan har författarna vid flera tillfällen använt 

begrepp som närvaro, frånvaro, deltagande och ej deltagande. Det bör dock påpekas 

att det är svårt för oss att veta vad den tidigare forskningen har syftat på med dessa 

begrepp, då detta inte tydliggjorts. Om dessa begrepp har samma innebörd som de vi 

beskrivit är därför inget vi vet. Därför används deras definition i den tidigare 

forskningen. 

 

2.2 Skolinspektionens rapporter  

 

Skolinspektionen utförde 2010 en undersökning då de oannonserat besökte ca 300 

skolor runt om i Sverige med fokus på idrott och hälsa lektionerna. De fann 

framförallt att det undervisades mestadels i idrott och väldigt lite i hälsa. 

Skolinspektionen (2010) fann framförallt var det bollspel och andra 

motionsaktiviteter som gavs fokus på vid de flesta lektioner de besökte. De kom även 

fram till att det var många elever som inte deltog på lektionerna, och att antalet 

elever som inte deltog i undervisningen utan ett giltigt skäl varierade stort mellan 

skolorna.   

Resultatet visade att vid enbart var fjärde lektion skolinspektionen besökte deltog 

samtliga elever. Hög frånvaro var vanligt på en relativt stor del av lektionerna, det 

fanns även många elever som var närvarande, men inte deltog i undervisningens 

aktiviteter. Skolinspektionen räknade ut att i snitt deltog inte var femte elev på 

lektionerna. På var tionde lektion som besöktes var 30 till 50 procent av de elever 
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som skulle vara på lektionen frånvarande av okänd anledning eller närvarande men 

inte aktivt deltagande. 

Undersökningen behandlade även hur variationen mellan könen var gällande 

närvaro, men det visade sig vara ytterst små skillnader till skillnad ifrån tidigare 

undersökningar. Skolinspektionens undersökning 2003 visade på att skillnaden 

mellan pojkar och flickors deltagande på idrottslektionerna var stora. Hela 36 procent 

av flickorna i årskurs nio angav att de aldrig eller sällan var närvarande eller var 

närvarande utan att vara aktiva under lektionen, medan andelen pojkar som angav 

liknade svarsalternativ enbart var 14 procent (Skolinspektionen, 2010). Dock är detta 

något som inte syns i Skolinspektionens senare undersökningar vilket pekar på en 

positiv utveckling.  

Skolinspektionen gjorde även år 2012 en rapport där deras huvudsyfte var att 

undersöka elevernas uppfattning av ämnet idrott och hälsa. De granskade trots det 

även hur lektionerna såg ut, vad de innehöll och det som framförallt denna uppsats 

inriktar sig mot: deltagandet. Skolinspektionens undersökning genomfördes i 

årskurserna 4-6 i grundskolan och 36 stycken skolor i Sverige besöktes.  

Resultat visade att det fanns ett flertal elever som befann sig i skolan, men som inte 

deltog i undervisningen. Det visade sig att i mer än hälften av de 123 lektioner som 

besöktes fanns elever som inte deltog i undervisningen. Varje elev har en skyldighet 

att delta så länge eleven går i grundskolan – skolplikt, vilket står med i Sveriges 

skolag (SFS 2009/2010:165). Skolinspektionen (2012) undersökte därför 

anledningen till att det var en så stor skara som ej närvarade på idrott och 

hälsaundervisningen, detta skedde genom samtal med lärare och elever. Det 

framkom flera skäl till varför eleverna inte deltog, men det var framförallt tre skäl 

som nämndes ofta i samtalen.  

Det första var hälsoskälet, eleverna uppgav ofta att de av olika fysiska skäl inte 

kunde delta aktivt i undervisningen. Det kunde vara allt i från förkylningar och 

huvudvärk till att eleven hade benbrott. 

Det andra var att eleven hade glömt att ta med sig ombyteskläder eller annan 

utrustning som var tvunget att ha med sig för att kunna delta i undervisningen den 

dagen.  

Det tredje var att eleven helt enkelt inte ville delta i undervisningen, det kunde gälla 

en enskild elev men även hela kompisgäng som inte deltog. 

Skolinspektionen (2012) påpekar dock att det inte skiljer sig gällande delaktigheten i 

idrott och hälsaundervisningen jämfört med undervisning i andra ämnen. Skillnaden 

är istället att det är mer synligt i ämnet idrott och hälsa än i de andra. Är någon elev 

inte aktiv under lektionen i idrott och hälsa syns det. Det är dock svårare att upptäcka 

en elev som sitter och ritar i sin bok istället för att räkna matte. Skolinspektionen 
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(2012) menar att det syns på ett helt annat sätt om elever deltar eller ej i 

idrottsundervisningen än vad det gör i andra ämnen.  

 

2.3 Tidigare forskning 

 

Det finns sedan innan avhandlingar som behandlar de områden denna uppsats 

belyser. Idrott och hälsa, skolan och deltagande är återkommande innehåll i dessa 

forskningar och några av dessa studier kommer nedan presenteras.    

Glennie och Stearns (2012) har undersökt skillnader utifrån kön och etniska grupper 

gällande deltagandet i skolidrotten. Undersökningen är utförd i amerikanska skolor. 

Författarna har samlat in skol- och elevdata ifrån North Carolina public high school 

och de har fokuserat på elever i årskurs 9 (det amerikanska skolsystemet) och 

eleverna är 14-15 år.  

Författarna menar att inom den amerikanska skolidrottens historia har det alltid 

funnits en form av olikheter gällande deltagandet i olika sporter. Det har haft 

betydelse vilket kön, vilken etnisk grupp eller vilken skola man har gått på gällande 

deltagande i olika sporter eller idrott överhuvudtaget. Även om det idag inte är på 

samma sätt menar de att skolorna erbjuder vissa idrotter för pojkar, andra för flickor 

och det varierar mellan skolorna dessutom. Denna studie är till för att se om det finns 

skillnader i vilka som deltar sett till framförallt etniska grupper och kön. Här skiljer 

sig skolidrotten i denna studiet mot skolidrotten i Sverige. Det handlar inte om den 

traditionella skolidrotten där alla ska vara med, utan idrott på high school. Där utförs 

idrotten ungefär som ett skollag i olika idrotter, där elever får söka in till exempelvis 

amerikansk fotboll, lacrosse eller cheerleading. 

Studien visade att pojkar och flickor har olika mönster när det gäller deltagande i 

skolidrott och då främst inom de olika etniska grupperna. Mörkhyade pojkar utövade 

mer skolidrott än vad vita pojkar gjorde, samtidigt som vita flickor utövade mer 

idrott än mörkhyade flickor. De menar dock att överlag var det vita elever som 

dominerade idrottsutövandet och detta har med de mörkhyades socioekonomiska 

status att göra. Den socioekonomiska statusen är mindre hos de mörkhyade än de vita 

och de lyckas dessutom sämre i skolan i jämförelse med de vita. Dock ser det inte 

likadant ut i alla skolor de undersökt, en viss skillnad finns mellan skolorna vilket 

betyder att även skolan spelar in i hur idrottsutövandet ser ut. Dock kom de fram till 

att storlek på skolan eller skolans läge inte spelade in, utan det var de intersektionella 

faktorerna som spelade in i hur fördelningen såg ut. 

Constantinou, Manson och Silverman (2009) har undersökt flickors deltagande i 

idrott och hälsaundervisningen i en klass 7 och en klass 8 (11-14 år) i en Amerikansk 

förortsskola. De undersökte flickornas synvinkel på undervisningen, vad de anser om 

ämnet och vad det får för konsekvenser.    
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Resultatet visade att majoriteten av flickor ansåg att pojkarna bidrog till att 

lektionerna blev tävlingsinriktade, vilket bidrar till att inlärningsmiljön blir allt mer 

känslomässigt osäker för flickorna. De menar att pojkarna inte följer regler, de 

lyssnar inte och de blir arga när de förlorar eller någon gör ”fel”, vilket i sin tur 

bidrar till att flickorna far illa. Pojkarna tenderade att trycka ner flickorna, inte visa 

dem respekt samt skrika elaka saker till dem under lektionerna. Detta blev en stark 

faktor till flickornas negativa attityd till idrott och hälsa och i sin tur ett minskat 

deltagande. Dock visade även studien att pojkarnas tävlingsinriktning bidrar till 

roligare och mer intressanta lektioner. De flesta ansåg även att pojkarna var 

duktigare och mer aggressiva vilket oftast bidrog till att flickor fick arbeta hårdare 

för att bidra, vilket ansågs som positivt. 

Tischler och McCaughrtys (2011) studie är utförd i USA i två Middle schools (11-14 

år). Även denna undersökning granskar problemet med de dominanta och maskulina 

pojkarna. Studien är gjord utifrån ett Hegemonimaskulinitets perspektiv, vilket 

innebär att mannen eller i detta fall pojkarna är de dominanta eller har en ledande 

ställning. Resultatet visade att undervisningen i princip enbart innehöll olika sorters 

bollspel och innehöll oftast ingen teknikträning, utan enbart spel där lärare räknade 

mål och resultatet var det väsentliga. De pojkar som var atletiska eller hade en 

bakgrund av bollspel var dem som fick en fördel i undervisningen. Medan de elever 

som var mindre atletiska och inte hade något intresse ofta höll sig undan eller inte 

deltog alls. Dessa elever ansåg att idrott och hälsa passade bäst för de elever som var 

duktiga på det och älskade att tävla. De elever som inte ansåg sig bra på bollspel 

antydde även att läraren drog sig till de elever som var duktiga på ämnet, det var de 

eleverna som lärarna pratade med, gav feedback och gjorde ”high-fives” med. De 

andra eleverna fick inte alls samma bemötande av läraren. Flera elever angav att de 

trodde de kunde varit duktigare i idrott och hälsa om läraren hade hjälpt dem genom 

att ge feedback och tips.  

Fagrell, Larsson och Redelius (2012) studie utfördes i Sverige på årskurs 8 och 9. I 

studien belyses även dem problematiseringen kring pojkar och flickor i idrott och 

hälsaundervisningen. De undersöker hur bollspel placerar flickor och pojkar i olika 

subjektspositioner i idrott och hälsaundervisningen, vilka som är dominanta. Även i 

denna studie används ett Hegemonimaskulinitets perspektiv. 

Utifrån det perspektivet, samtidigt som läraren var passiv under de observerade 

lektionerna analyserade Fagrell m.fl. (2012) eleverna om hur de betedde sig under 

bollspelslektioner. Resultatet visade att det är pojkarna som är de dominanta och 

ledande under bollektionerna. Flickorna vågar i regel inte ta en ledande ställning och 

håller sig därför mer i bakgrunden eller deltar inte aktivt i aktiviteten. Pojkarna var i 

regel de dominanta och de som var högst i den hierarkiska ordningen, flickorna fick 

anpassa sig efter de dominanta pojkarna . Resultatet visade att flickorna därför ofta 

underpresterar och inte uppvisar de egenskaper de besitter.  

Enligt resultatet pekar detta på negativa konsekvenser i inlärningssituationen, då 

elever som inte är de dominanta inte lär sig bollspelet eller lär sig sin kropps 
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kvalitéer och kompetenser. Fagrell m.fl. (2012) sammanfattar det hela med att det är 

pojkarna som styr över inlärningssituationen och har en negativ påverkan för 

flickornas erfarenheter och möjligheter under lektionen. Resultatet visade även att de 

som var vana vid bollspel från sin fritid hade en klart mer dominant roll i spelet, både 

pojkar och flickor.        

  

Även Bråkenhielm (2008) har undersökt skälen till att elever inte deltar i ämnet 

idrott och hälsa. Undersökningen genomfördes i årskurs 8 och årskurs 1 på 

gymnasiet. Elever med lågt deltagande och risk att inte uppnå målen i ämnet valdes 

ut för intervjuer. Till skillnad från Constantinou m.fl. (2009), Fagrell m.fl. (2012) 

och Tischler & McCaughrty (2011) studier visar Bråkenhielms (2008) resultat på att 

deltagande och ej deltagande inte är dominant av kön utan på en jämn fördelning 

mellan könen. 

Resultatet i Bråkenhielms (2008) undersökning visar att eleverna som riskerar ett 

underkänt betyg i idrott och hälsa i högre grad är överviktiga/feta och antyder att 

skolan inte lyckas möta elevernas behov, att de inte kan bidra till att eleverna blir 

mer aktiva på fritiden. Bråkenhielm (2008) menar att vikten av att vara fysiskt aktiv 

på fritiden har visat sig ha betydelse i fler fall om eleven deltar på lektionen eller 

inte. Finns det inget intresse eller vana av fysisk aktivitet menar hon att dessa elever 

väljer att inte delta. Bråkenhielm (2008) konstaterar även att en stor mängd av 

pojkarna i årkurs 8 anser att idrott och hälsaundervisningen allt för ofta blir 

tävlingsinriktad och många av de elever som inte är fysiskt aktiva på sin fritid ser det 

som jobbigt. Bråkenhielm (2008) menar att den jämförelse som görs mellan eleverna 

gällande prestationer och kroppens fysiska status bidrar till att eleverna hellre avstår 

från att delta i undervisningen. 

Larsson (2002) undersöker elever som inte deltar i idrott och hälsa A (skolform 

Lpf94) i två gymnasieskolor i Småland. Undersökningen är utifrån ett 

kultursociologiskt perspektiv och syftade till att försöka urskilja om den sociala 

positionen (som framförallt syftar på elevernas gymnasieval) har någon betydelse för 

elevernas inställning till ämnet idrott och hälsa. Undersökningen behandlade även, 

såsom Bråkenhielm (2008) och Glennie och Stearns (2012), eventuella skillnader 

mellan könen gällande de elever som inte deltar. Larsson (2002) undersöker även 

eventuella skillnader i de olika årskurserna. 

Larssons (2002) resultat visade att ungefär 25 % av eleverna deltog på mindre än 70 

% av lektionerna. Resultatet visade inte någon skillnad mellan pojkar och flickor, 

utan de flesta som valde att inte delta i idrott och hälsaundervisningen gjorde det 

p.g.a. psykologiska orsaker, som t.ex. dåligt självförtroende. Däremot kunde Larsson 

(2002) utläsa en skillnad mellan de elever som läste på ett yrkesförberedande 

program jämfört med de som läste på ett studieförberedande program. Eleverna på de 

yrkesförberedande programmen var generellt sett negativt inställda till idrottsämnet 

och även negativt inställda till motion överhuvudtaget. Majoriteten av eleverna på de 

studieföreberedande programmen tyckte att idrott och hälsa var ett viktigt ämne och 
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en stor andel av eleverna tyckte att undervisningsinnehållet var väsentligt och nyttigt, 

de flesta ansåg att ämnet skulle få utökade idrottstimmar i undervisningen. Larssons 

(2002) resultat visade även att grupptryck har en stor inverkan på elever och deras 

deltagande. Resultatet visade att det i flera fall fanns ett ”rätt” beteende i klasserna, i 

vissa klasser skulle man inte delta i idrott och hälsaundervisningen, medan i andra 

klasser skulle man det. Gick man emot dessa normer kunde man hamna utanför, 

vilket gjorde att flera elever inte deltog i idrott och hälsaundervisningen trots att de 

kanske ville det.   

Redelius (2004) har framförallt undersökt pojkar och flickors inställning till ämnet. 

Hon undersökte även hur eleverna trodde att deras föräldrar såg på idrottsämnet och 

om det fanns samband mellan deltagandet i undervisningen och om eleven var 

fysiskt aktiv på sin fritid eller inte. Undersökningen byggde på data i form av både 

enkäter och intervjuer. Totalt deltog 677 elever från 48 olika niondeklasser och lika 

många olika skolor. 

Redelius (2004) studie visar en skillnad mellan eleverna om hur de ser på deras 

föräldrars intresse av ämnet. Beroende på elevens inställning till ämnet skiljer sig i 

regel deras svar. Både flickor och pojkar med en negativ inställning till ämnet idrott 

och hälsa trodde att deras föräldrar ansåg att ämnet var mindre viktigt än resterande 

ämnen. Medan de som var positivt inställda till idrottsundervisningen trodde att deras 

föräldrar uppskattade och ansåg att ämnet var viktigt för dem. De som framförallt 

trodde att deras föräldrar uppskattade och uppfattade ämnet som väsentligt var 

positivt inställda tjejer. 

I Redelius (2004) undersökning visar det även att de som är positiva till 

idrottsundervisningen generellt sett ofta deltar aktivt på undervisningen, medan de 

som var negativt inställda hade en större frånvaro. Det går alltså att se hur föräldrars 

uppfattning om ämnets betydelse spelar in på deras barns deltagande på 

idrottslektionerna. Om elevernas uppfattning av deras föräldrars inställning till ämnet 

är sant eller inte framkommer dock inte. 

Resultatet visar även om dessa negativa samt positiva elever är fysisk aktiva på sin 

fritid, om de är närvarande på lektionerna och om de är aktiva på lektionerna. Det 

framgår att de negativt inställda aldrig eller i låg grad utförde någon fysisk aktivitet 

på sin fritid. Dessa elever var dessutom ofta inte deltagande på lektioner eller inte 

alls närvarande. Vid de lektioner de var närvarande var aktivitetsnivån väldigt låg. 

De elever som hade en positiv inställning till ämnet var i regel de elever som var 

fysiskt aktiva flera gånger i veckan på sin fritid, de deltog även ofta på lektionerna 

och ansträngde sig ordentligt. Det går alltså även att se kopplingar mellan de elever 

som är fysiskt aktiva på sin fritid och de som deltar ofta på lektionen. Redelius 

(2004) reslutat visar att föreningsidrott eller egen form av fysisk aktivitet på fritiden 

spelar in på hur ofta eleven deltar i idrottsundervisningen, på samma sätt som 

föräldrars åsikter om ämnets väsentlighet spelade in.    

Engströms studie från 1999 behandlar inte skolan utan behandlar fysisk aktivitet och 

motion. Studien inriktar sig på den sociala aspekten och hur den påverkar bland 
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annat intresse för motion, motionsvanor och levnadsvanor. Resultatet i 

undersökningen visar på att nästan dubbelt så många som hade en 

högskoleutbildning var motionsutövare i jämförelse med de som enbart hade en 

grundskoleutbildning. De som hade en gymnasial utbildning hade något högre andel 

motionärer än de med grundskoleutbildning, dock var det flest motionärer bland de 

med hög utbildning. Undersökningen behandlade även hur vida den sociala position 

styr deltagande och i detta fall syftar Engström (1999) mot hur stor inkomst 

respondenterna har. Resultatet visar på att de med högst inkomst är de som 

motionerar mest och de som tjänar minst är de som motionerar minst. Detta betyder 

att de som har högst utbildning och de som har en hög inkomst i regel motionerar 

mer än de andra. Resultatet visar på att en högre social klass är av betydelse för 

fysisk aktivitet.    

 

2.4 Teoretiskt ramverk  

 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från begreppet intersektionalitet, vilket från 

början är ett samhällsvetenskapligt begrepp som har till avsikt att framhäva specifika 

situationer av förtryck. Dessa har skapats i skärningspunkter för maktrelationer 

baserade på olika etniska grupper, kön och social klass (NE, 20131119). Begreppet 

härstammar från den antirasistiska feminismen i USA runt 1960 - 1970-talet (Hooks, 

2000).  

I Sverige introducerades begreppet något senare och detta av postkolonialt (de 

kvarvarande effekter koloniseringen lämnade efter sig, hur vissa problem går att 

förklaras utifrån detta) inspirerade forskare. Det har fått en stor utbredning såväl i 

den akademiska forskningen som i den politiska debatten om diskriminering p.g.a. 

kön, sexualitet, etnicitet, funktionshinder och ålder (NE, 20131119). 

Intersektionalitet är ett feministiskt begrepp i grunden och har därför sin historia 

inom feminismen. Hooks (2000) talar om hur feminismens historia har påverkat 

begreppet intersektionalitet innerbörd: 

Feministiskt tänkande och feministisk praktik genomgick en 

grundläggande förändring när radikala färgade kvinnor och vita allierade 

kvinnor började utmana föreställningen att 'genus' var den primära faktorn 

för hur en kvinnas liv formades. (...) När man såg det nära sambandet 

mellan genus, ras och klass innebar det en perspektivförskjutning som 

förändrade riktningen inom det feministiska tänkandet (Hooks, 2000. s. 

12).  

De vita kvinnorna kämpade för kvinnornas rättigheter i samhället och de svarta för 

de färgades rättigheter. När de började se samband mellan dessa genomgick 

feminismen en stor förändring samtidigt som relationen mellan genus, etniska 

grupper och social klass blev allt tydligare (Hooks, 2000). 
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Flintoff mfl (2008) diskuterar i deras studie angående begreppet intersektionalitet 

och dess innebörd. Författarna menar att det centrala i begreppet och grunden är 

etniska grupper, social klass och kön. Men att begreppet har utvecklats och 

innehåller idag flera faktorer så som t.ex. ålder, sexualitet eller handikapp.   

Begreppets innebörd har blivit mer öppen och tolkas på ett annorlunda sätt gentemot 

den tidigare innerbörden (Flintoff , Fitzgerald & Scraton, 2008). 

Lykke (2005) talar även om hur genus, etnicitet, social klass, sexuell identitet osv är 

inflätade i varandra. Dessa faktorer behöver inte alltid ses som skilda utan som ett 

gemensamt begrepp – intersektionalitet. Lykke (2005) gör även skillnad i hur detta 

begrepp kan användas, en mer öppen tolkning av begreppet eftersträvas. Lykke 

(2005) beskriver begreppet följande:  

Jag ser begreppet intersektionalitet som ett användbart analytiskt 

verktyg i förståelsen av dessa posttraditionella processer. Mot bakgrund 

av detta bör också begreppets koppling till feministisk poststrukturalism 

understrykas, vilket innebär att genus, ras, osv, förstås som kategorier 

som individer "gör", och inte som essenser de "är" eller "har"(Lykke, 

2005. s. 14). 

Lykke (2005) menar att analys av intersektioner har under många år varit en viktig 

del i den feministiska teorin. För att kunna diskutera och förfina detta begrepp har 

det dock krävts en gemensam nämnare och begreppet intersektionalitet anser Lykke 

(2005) vara just en sådan. Det är redan idag en teoriram för många feminister som de 

känner igen sig i och därför menar Lykke (2005) att begreppet utgör en lämplig 

plattform för gemensamma diskussioner, dialoger och förhandlingar. 

Begreppet intersektionellt perspektiv har av fler än Lykke (2005) använts som ett 

sammanflätande av faktorer som kön, etniska grupper och social klass. Ball (2013) 

använder etniska grupper, social klass och kön som ett begrepp i relation till sin 

undersökning av elevers interaktion med skolan. Ramirez (2013) använder även 

begreppet i sin studie som visar hur klass, kön och familjens betydelse spelade in på 

dessa elevers val av college. Intersektionalitet är alltså ett begrepp som innefattar en 

samverkan mellan olika faktorer och hur dessa påverkar en persons val i t.ex. 

deltagande i undervisning eller val av skola. 

Flintoffs mfl (2008) studie visar hur det intersektionella perspektivet kan vara 

användbart för att visa skillnader mellan olika grupper som t.ex. mellan pojkar och 

flickor. På detta sätt går det alltså att t.ex. undersöka elevers deltagande i idrott och 

hälsa och se om det skiljer sig mellan könen menar (a.a.). Dessutom menar Flintoff 

mfl (2008) att studier gjorde på senare år inom intersektionalitet visar hur olika 

forskare har börjat sammanfläta de olika faktorerna och se samband mellan dem i 

deras resultat. Flintoff mfl (2008) menar att dessa fördelningsanalyser är användbara 

för att beskriva och lyfta fram mönster av ojämlikhet och för att kunna peka på 

behovet av åtgärder. Det intersektionalla perspektivet är på så sätt en användbar 

teoretisk teori menar (a.a.).     
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I det intersektionella perspektivet ingår ett flertal faktorer, men det som är grunden 

för begreppet är dock social klass, etnicitet och kön menar Lykke (2005). Både 

Lykke (2005), Flintoffs mfl (2008), Ramirez (2013), Ball (2013) och NE (20131119) 

har i sina studier lyft fram just dessa tre aspekter som grund för intersektionalitet, 

detta framgår i ovan text. Något som dock behöver lyftas är dessa tre faktorers 

betydelse och tolkning för att få en bättre förståelse för begreppet intersektionalitet. 

Begreppet social klass har genom historian haft olika betydelser och begreppet har 

inte samma innebörd idag som det hade under t.ex. 1700-talet (NE, 20140115).  

Samhällsvetarna Karl Marx och Max Weber är två personer som har haft en stark 

påverkan på begreppet genom historian. Karl Marx definierade olika klasser utifrån 

deras relation till materiella produktionsmedlen. Max Weber utvecklade detta 

begrepp till att förutom ekonomiska förhållanden också ta hänsyn till sociala och 

politiska förhållanden (NE, 20140115). 

 

I dag handlar begreppet mer om hur olika aspekter av social position skiljer grupper 

från varandra, aspekter som social, ekonomiskt och politiskt avseende (Svalfors, 

2004). Svalfors (2004) menar även att klass ses som ”grupperingar av positioner på 

arbetsmarknad och i produktionsenheter, vilka operationaliseras genom en 

kombination av yrkestitlar och anställningsrelationer (Svalfors, 2004. s.19)”. 

Svalfors (2004) talar om vikten av arbete och positioner på arbetsmarknaden, 

Engström (1999) menar även att utbildningsnivå är en viktig faktor och att den 

tillsammans med yrkesstatus och inkomst definierar social klass. I denna studie 

tillfrågades eleverna i enkäten om deras föräldrars utbildningsnivå och utifrån den 

aspekten kommer social klass att används som begrepp i arbetes gång. Frågor om 

föräldrars yrke/yrkesposition och inkomst valde vi att inte fråga om då vi ansåg att 

det skulle vara svårt att få ett bra svar bland eleverna. 

 

Etnicitet är även det ett begrepp som har förändrat med tid. Begreppet härstammar 

från det antika Grekland innebar en känsla av tillhörighet med en annan etnisk grupp 

eller en likadan grupp som än själv. Vilket kunde användas för att beskriva hedningar 

(ej kristna), en grupp människor, en stam eller ett folk. Idag har begrepp en 

annorlunda innebörd då etnicitet ses som en aspekt av en social relation mellan 

grupper av människor. En grupp som ser sig själva som kulturellt distinkta i relation 

till andra grupper. En grupps självidentifikation anses vara viktig (NE 20140115b). I 

enkäterna fick eleverna svara på om de själv eller deras föräldrar var uppväxt i något 

annat land i Sverige för att på sätt se om etnicitet skulle ha någon inverkan på elevers 

deltagande. Det är ett komplext begrepp där uppväxtland inte alltid räcker för att 

definiera etnicitet menar NE (20140115b), dock kommer studien att använda sig av 

uppväxtlandet som definition av etnicitet under arbetets gång.  

 

Gällande kön, syftar det i denna studie helt enkelt på könfördelning, skiljer sig 

deltagandet utifrån vilket kön man är.  
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Denna mer öppna definition utav det intersektionella perspektivet kommer att utgöra 

utgångspunkt för tolkning och förståelse av resultatet i denna uppsats. Vi kommer att 

granska den insamlade data och utifrån det undersöka vilka de elever är som inte 

deltar i undervisningen.     
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3 SYFTE 

 

Det vi har för avsikt att undersöka med denna studie liknar tidigare forskning. Vi har 

dock valt att utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv. 

Vi vill undersöka om olika faktorer samverkar med varandra och har betydelse vid 

en elevs deltagande respektive inte deltagande i idrott och hälsaundervisningen.  

Detta mynnar ut i följande frågeställning: 

 Hur stor är omfattningen av högstadieelever som deltar respektive inte 

deltar i idrott och hälsaundervisningen? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan elever som deltar respektive 

inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa och hur kan dessa likheter 

och skillnader förstås utifrån ett intersektionalistiskt perspektiv? 
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4 METOD 

 

I detta kapitel beskrivs valet av metod, urvalsgrupp och hur utformningen av enkäten 

samt genomförde av undersökningen fortskred. De forskningsetiska principerna 

framgår också nedan. Detta kapitel innehåller även studiens validitet och realibilitet. 

 

4.1 Metodval 

 

Vi inledde med att jämföra olika datainsamlingsmetoder, den kvalitativa och den 

kvantitativa för att se vilken metod som ansågs passa bäst för vår studie. Ser man 

till den största skillnaden mellan dessa två är med vilken exakthet resultat ges 

(Starrin & Svensson, 2009). Starrin och Svensson (2009) menar att den kvalitativa 

undersökningsmetoden ger en grövre uppskattning av resultatet medan den 

kvantitativa undersökningsmetoden istället ger data som anses vara mer precis och 

noggrann. Det finns inte lika mycket utrymme för personerna bakom studien att 

lägga in egna reflektioner och kopplingar (Bryman, 2011). 

Vi valde en kvantitativ metod för att samla in data i form av en enkät.  Vi kan då nå 

fler elever under kortare tid. I studien vill vi undersöka omfattningen av de elever 

som inte deltar och även vilka orsaker som är bakomliggande till icke deltagande 

vilket gör att en kvantitativ metod anses bättre. Vi kan då omvandla 

svarsalternativen till procent.  

Bryman (2011) menar att det finns flera faktorer som är positiva med en 

undersökning genom en enkät. Dels pratar han om just den anonymitet som kan 

uppnås. Känsliga saker kan tas upp utan att det behöver framgå vem som har skrivit 

det. I en intervjusituation kan det istället ha utelämnats på grund av att deltagarna 

kan känna en viss skam av att utelämna information som kan vara känslig (a.a.). I 

en enkätundersökning kan även deltagarna tänka igenom sina svar innan de svarar 

på den ställda frågan. En av de stora nackdelarna med en kvantitativ 

enkätundersökning anser Bryman (2011) är att svaren inte alltid är särskilt 

välutvecklade. Det går inte heller ställa följdfrågor på de svar man får (a.a.). 

 

 

4.2  Utformning av enkät 
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Kylén (2004) menar att en enkät kan liknas med ett skriftligt frågeformulär som kan 

svaras på antingen i grupp eller individuellt. Det är även en fördel om 

respondenterna svarar på samma frågor för att på enklaste sätt kunna ställa 

svarsalternativen emot varandra i resultatet (Kylén, 2004). 

Enkäten ville vi utforma med enkla frågor som gav oss svar som blir relevanta för 

syftet med vår studie, därav kan vi även uppnå så stor svarsfrekvens som möjligt 

(Trost, 2007). De flesta frågorna var även utformade så att det enbart var att ange 

det svarsalternativ som de tyckte passa bäst på dem, medan det även fanns vissa 

frågor som krävde mer utförliga svar. 

Enkätfrågorna baserades på de olika intersektionella faktorer som tas upp i syftet. 

Det är frågor där eleven får beskriva sin personliga bakgrund, sin och sina 

föräldrars motionsvanor och även inställning till ämnet idrott och hälsa. Frågorna 

testades inte innan vilket kan av den orsaken bli ett problem. De kan vara svåra at 

förstå eller ger inte det svar som eftersträvas (Trost, 2007). 

En del av frågorna har använts i Larssons (2002) enkätundersökning gällande 

elevers deltagande, på så sätt fick vi dock en bild av vissa beprövade frågor och 

därmed en viss kännedom om att dessa frågor bör fungera även i vår enkät. 

 

4.3 Avgräsningar  

 

I studien valdes elever som går i årskurs 8 och 9, vilket betyder att eleverna 

vanligtvis är mellan 14-16 år. Gemensamt för alla elever var att de gick på en 

högstadieskola i södra Sverige. Vi valde dessa åldrar på grund av att vi anser att de 

under dessa år har en större förmåga än yngre elever att reflektera över sina val och 

på så sätt få mer utvecklande svar som kan bidra till ett resultat. I årskurs 8 eller 9 

blir det deras egna val och att vi här kan se tendenser till frånvaro. 

 

4.4 Etiska aspekter 

 

Vid utförandet av en undersökning, oberoende på hur den utformas, finns det vissa 

etiska aspekter som måste förhållas till, benämnd som forskningsetik 

(Vetenskapsrådet, 2007). Det grundläggande individskyddskravet är ett exempel på 

regel som måste tillämpas. Den består av fyra olika huvudregler; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(a.a.). 

Informationskravet innebär att respondenterna är väl medvetna om vad de deltar i 

och även vad det innebär, vilket åstadkoms genom vår presentation av studien för 
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eleverna innan de startade med enkäten (Vetenskapsrådet, 2007). Det krävs även att 

man har de deltagande elevernas målsmans samtycke till att de deltar. Detta krav 

gäller dock enbart om respondenterna är under 15 år, är de äldre krävs inget 

samtyckeskrav av målsman utan räcker bara med elevernas eget samtycke. På båda 

skolorna använder de sig av veckobrev vilket var en möjlighet för oss att nå ut till 

föräldrarna. Skolornas respektive rektorer informerade föräldrar genom detta 

veckobrev en vecka innan för att de skulle ha chans att motsätta sig att deras barn 

deltar i enkätstudien. (a.a.). Eleverna skrev heller inga namn på sina inlämnade 

vilket kan koppla samman med konfidentialitetskravet, att eleverna är anonyma i 

enkäten. Det handlar även om att man har tystnadsplikt om vilka respondenterna 

som deltar i undersökningen är. Materialet man samlar in ska även det handskas på 

ett sådant sätt att ingen kan uppfatta vem som besvarat enkäten (Vetenskapsrådet, 

2007). Den sista regeln, nyttjandekravet, handlar om att den data som samlas in, i 

detta fall genom enkätundersökningarna, inte får användas i någon form av 

kommersiellt bruk (a.a.). Våra avsikter som kopplas samman med denna studie är 

enbart inom just det ämne som vi granskar, vilket eleverna tagit del av upplägget 

innan de besvarade enkäterna. 

 

4.5 Genomförande 

 

Innan genomförandet av undersökningen skickades enkäterna ut till rektorerna på 

respektive skola som skulle besökas. De kunde då gå igenom enkäten innan för att 

se att frågorna var lämpliga för eleverna. När det sedan var dags att genomföra 

undersökningarna gavs eleverna vissa anvisningar innan de besvarade enkäten. Vi 

var tydliga med att enkäten besvaras enskilt och svaren de lämnade var anonyma. 

Utformningen av enkäten gicks sedan igenom, även att de kunde fråga oss ifall 

något var otydligt. 

Vi kände även att det var viktigt att vara på plats i lektionssalen under tiden de 

besvarade enkäterna. Detta för att det inte skulle uppstå några oklarheter om 

innehållet, klassens mentor/ämneslärare kanske inte tolkar frågorna på samma sätt 

som vi vill att frågan ska tolkas. Därför bättre att vi får förklara ifall oklarheter 

dyker upp bland eleverna. Enkäten tog mellan 5 och 10 minuter att besvara för 

eleverna. 

För att se om det fanns något samband mellan deltagandet i ämnet idrott och hälsa 

och andra faktorer, studerades sedan svaren på de 168 enkäter som samlats in. 

Resultaten sammanställdes genom en frekvenstabell, vilket vi tyckte var mer 

överskådligt. Dessa tabeller användes sedan för att på ett lätt sätt visa 

likheterna/skillnaderna i svarsalternativen och därifrån ha material till ett slutligt 

resultat. 
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Frågorna i enkäten var indelade i olika teman, där varje tema handlade om olika 

faktorer som kan påverka elevers deltagande. Dessa teman blir även de 

underrubriker vi kommer att användas oss av i vår resultat och diskussionsdel.  

 

4.6 Bortfall 

 

Totalt nio stycken klasser deltog i undersökningen med 204 elever som sammanlagt 

skulle utföra enkäten. Av dessa så besvarades den slutligen av 168 stycken elever, 

varav 36 stycken var frånvarande. Dessa elever befann sig inte i skolan eller på den 

lektionen då vi var ute med undersökningen. När vi sedan granskade enkätsvaren 

ansåg vi att vissa svar var oseriöst besvarade, därav kommer inte svarsfrekvensen 

alltid vara 168 på varje fråga som lyfts i resultatet. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet  

 

En studie som har hög reliabilitet eller inte handlar om vilken tillförlitlighet den 

har, samt att det går att utläsa undersökningens resultat. Studien måste undersökas 

på liknande förhållande samt att de tolkas på ett sätt som anses likvärdigt (Bryman, 

2011). Det gäller att ha en hög grad av standardisering när undersökning pågår och 

även när tolkning av den insamlade datan sker. 

Vi utförde enkäterna under samma tid för att det inte skulle vara någon skillnad i 

elevernas förhållande till deltagande. 

Validiteten i en undersökning handlar om att undersöka eller mäta det studiens 

syfte avser (Bryman, 2011). Vid vår enkät behöver därför frågorna vara ställda på 

ett sådant sätt att svaren tillgodoser oss det material, för att mäta det vi avser att 

mäta (a.a.). I enkäten  har vi även använt oss av vissa beprövade frågor. Vi var även 

på plats när enkäterna utfördes för att reda ut eventuella frågor som kunde uppstå. 

 

4.8 Metodkritik 

 

De svar vi fick in utifrån vår enkät är självfallet ingen bild som speglar verkligheten 

rakt av utan det är en uppfattning eller en tendens av hur det kan se ut. Studien visar 

heller inte hur det ser ut i hela landet. Skulle enkäten besvarats i norra delar av 

Sverige hade möjligen svaren sett annorlunda ut. 
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För att utveckla våra svar i studien kunde vi samlat in data genom intervjuer efter 

enkäterna för att kunna ställa följdfrågor för att säkerställ och reda ut eventuella 

oklarheter. 

Som nämnts ovan, kunde enkäten även ha prövats innan. Det hade varit ett sätt för 

oss att säkerställa frågornas utformning, att de inte feltolkas, ifall det var otydliga 

frågor etcetera. Vi kunde även delat ut enkäten i flera städer i landet men att 

studiens omfång inte gjorde det möjligt för oss att skicka ut enkäten på fler skolor. 

En negativ aspekt som kan uppstå på grund av att enkät valdes som 

insamlingsmetod, är att vi inte kan veta om det finns några oklarheter eller 

missuppfattningar i svaren som ges av eleverna. Vi får anta att svaren de har 

formulerat är något som stämmer överens med verkligheten. 

Utförandet av enkäterna skedde även i olika klassrum. I vissa av rummen var det 

mindre yta att sitta på medans även vissa klasser var fler rent elevmässigt. Detta var 

i vissa fall inte helt idealt sett utifrån att de möjligen kan ha riskerat att titta på 

klasskompisen bredvid, men till följd av att vi framförde vårt budskap om att det är 

en enkät som enbart var underlag för vår studie och att de skrevs anonymt, tror vi 

att de flesta eleverna skrev utifrån sina egna tankar om deras deltagande. 
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5 RESULTAT 

Här nedan presenteras resultatet från uppsatsens syfte och frågeställning. Först 

presenteras omfattning av de elever som deltog och sedan presenteras de faktorer 

som kan vara av betydelse i varför elever deltar resepktive inte deltar.   

 

5.1 Hur stor är omfattningen av högstadieelever 

som deltar respektive inte deltar i idrott och 

hälsaundervisningen? 

 

Resultatet visade att det var en klar majoritet av eleverna som deltog nästan varje 

gång i idrott och hälsaundervisningen. De som inte valde alternativet ”nästan varje 

gång” på frågan Hur ofta deltar du aktivt på idrott och hälsa lektionerna (ombytt)? 

var 46 stycken. Diagrammet nedan visar att 17 elever valde att svara ”nästan aldrig” 

och tolv svarade ”ungefär varannan gång” (se fig.1).  

 

 

Figur 1.  Resultatet av elevsvar gällande hur ofta de deltar aktivt på idrott och hälsalektionerna 

(n=168). 

 

I fortsättningen kommer dessa grupper delas in i två grupper, de som deltar ofta/alltid 

och de som deltar sällan/aldrig. I gruppen ofta/alltid placeras de elever som angav att 

de deltar nästan varje gång på idrott och hälsaundervisningen. De övriga elevernas 

svarsalternativ som presenteras i fig1 placeras i gruppen sällan/aldrig. Detta för att 

kunna jämföra de båda grupperna och se vilka faktorer det är som är av betydelse i 
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de olika gruppernas deltagande. Nedan visas en tabell över hur fördelningen i dessa 

två grupper ser ut, samt fördelningen mellan kön och årskurs.  

 

  KÖN   ÅRSKURS   SUMMA 

  Pojkar Flickor 8 9 

 Deltar ofta/alltid 56 66 74 48 122 

Deltar sällan/aldrig 20 24 19 25 46 

SUMMA 76 90 93 73 166 

Figur 2. Fördelningen mellan de två grupperna (n=166). 

 

 

5.2 Vilka skillnader och likheter finns mellan elever 

som deltar respektive inte deltar i 

undervisningen i idrott och hälsa och hur kan 

dessa skillnader och likheter förstås utifrån ett 

intersektionalistiskt perspektiv? 

 

Resultatet ifrån enkätsvaren visade tydliga skillnader i flera fall mellan de två olika 

grupperna. Nedan presenteras faktorer som har visat sig vara av betydelse för 

deltagandet för de två grupperna. När eleverna själv fick svara på vad deras 

anledning var när de inte deltog i undervisningen visade det sig att förkyld/sjuk var 

den främsta anledningen för gruppen ofta/alltid och ”annan orsak” var den främsta 

för gruppen sällan/aldrig (se fig.3). 

 

Orsaker till att de inte deltar  Ofta/alltid (n=122) Sällan/aldrig (n=46) 

De vill inte 0 % 26 % 

Skada 8 % 0 % 

Förkyld/Sjuk 52 % 11 % 

Glömt kläder 30 % 14 % 

Annan orsak 10 % 49 % 
Figur 3. Elevernas egna anledningar till att de inte deltar.  

 

I gruppen ofta/alltid angav 82 % att de antingen var förkylda eller hade glömt kläder 

de gånger de inte deltog i undervisningen. I sällan/aldrig gruppen är dessa siffror helt 

annorlunda, då enbart 25 % uppgav dessa två alternativ i deras svar. Istället är det 

”annan orsak” och att de inte vill som är de två största anledningar och står för 75 % 

av orsakerna till att dessa elever inte deltar.  
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5.2.1 Personliga uppgifter  
 

Faktorer som kan ha en påverkan på eleven är hans eller hennes familjs bakgrund. I 

enkäten fanns det frågor gällande hur eleven såg på sig själv och sina prestationer 

samt om dess bakgrund. Resultatet visar att 59 % av de eleverna från gruppen 

sällan/aldrig angav att de hade minst betyget E i idrott och hälsa. Resterande hade ett 

F, alltså underkänt.  

Resultatet i gruppen ofta/alltid visade en spridning mellan samtliga betygssteg. Det 

var enbart 2 % av dessa elever som angav att de hade ett F i betyg medan resterande 

98 % minst hade ett E i betyg. Det betyg flest elever angav var betyget C, 44 % 

uppgav att de hade ett C som sitt nuvarande betyg i idrott och hälsa. När de sedan 

fick svara på hur betyget i idrott och hälsa såg ut i jämförelse med övriga betyg 

svarade majoriteten av de 122 tillfrågade eleverna att det var ungefär detsamma.  

28 % angav att deras betyg var högre i idrott och hälsa i jämförelse med övriga 

ämnen och 19 % att deras betyg var lägre. 

I gruppen sällan/aldrig hade majoriteten högre betyg i de övriga ämnena. 12 % hade 

liknade betyg och de 10 % hade lägre betyg i de övriga ämnena.  

Inställning till skolan i stort skiljde sig även mellan de två grupperna, i gruppen 

ofta/alltid svarade 96 % att skolan var viktig och resterande 4 % ansåg att skolan inte 

var det. I den andra gruppen såg det annorlunda ut då 48 % ansåg att skolan var 

viktig och majoriteten 52 % ansåg att skolan inte var viktig.  

När det gällde elevernas syn på sig själv visade resultatet i båda grupperna att 

majoriteten av eleverna såg sig själv som medelmåttiga. Det som skiljer grupperna åt 

är att i gruppen ofta/alltid är det fler elever som anser sig vara duktiga i skolan i 

jämförelse med eleverna i gruppen sällan/aldrig.  

Resultatet angående elevernas föräldrars bakgrund visar inte några väsentligt stora 

skillnader mellan de olika grupperna. Majoriteten i de båda grupper är inte själv eller 

har inte någon förälder som är uppvuxen utanför Sverige. De är till antalet fler i 

gruppen sällan/aldrig som är eller har en förälder som är uppväxt utanför Sverige, 

men skillnaderna är oväsentliga (se fig.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Figuren visar på om eleven själv eller deras föräldrar är uppväxta utanför Sverige.  

 

Har själv eller har förälder som 

växt upp i annat land 

Ofta/alltid  

(n=122) 

Sällan/aldrig  

(n=46) 

Eleven själv 10 % 15 % 

Elevens mamma 11 % 16 % 

Elevens pappa 11 % 13 % 

Ingen 68 % 52 % 
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Angående föräldrarnas bakgrund, svarade även eleverna på deras föräldrars 

utbildning och om de hade en utbildning på högskola-/ universitetsnivå. I gruppen 

ofta/alltid uppgav 49 % att de åtminstone hade en förälder som var utbildad, och 

bland dessa var det 45 % vars båda föräldrar var utbildade. Det var dock 6 elever 

som inte svarade på frågan då de skrev bredvid att de inte visste, vilket betyder att 

det var 116 elever som svarade på den frågan.  

I den andra gruppen saknades svar från 5 elever vilket betyder att det var 41 elevsvar 

på den frågan. Resultatet visade att 49 % av eleverna hade åtminstone en förälder 

som var utbildad, var av 33 % hade båda. Övriga 51 % var inte utbildade på högskola 

eller universitet, vilket betyder att majoriteten av de båda grupperna har föräldrar 

som har lägre utbildning än högskola/universitetsnivå eller liknande.   

 

5.2.2 Fysisk aktivitet 
 

Frågorna under fysisk aktivitet visade om eleven, dess föräldrar och dess vänner var 

fysiskt aktiva på deras fritid eller inte. I gruppen ofta/alltid var det en stor skara som 

utövade någon form utav motion/idrott på sin fritid. Av dessa 122 elever utövade  

84 % utav dem någon form av fysisk aktivitet på sin fritid. Dessutom var det 63 % 

som var aktiva i någon idrottsförening(se fig.6). Det var 39 % av eleverna som 

svarade att de besöker gymmet eller gruppgympapass flera gånger i veckan, medan 

31 % svarade att de ibland går till gymmet eller gruppgympapass, resterande elever 

besökte aldrig gymmet. Inom fysisk aktivitet går det att utifrån resultatet se markanta 

skillnader mellan de olika grupperna. Enbart 20 % utav eleverna i gruppen 

sällan/aldrig angav att de är fysiskt aktiva på sin fritid. Det var dessutom enbart 11 % 

som var aktiva i någon form av förening. När det gällde gym och gruppass visade 

resultatet även här skillnader då 12 % uppgav att de ibland besökte gymmet och 4 % 

varje vecka.  

 

Fysisk aktivitet Ofta/alltid (n=122) Sällan/aldrig (n=46) 

Fysiskt aktiva på fritiden 84 % 20 % 

Med i någon förening 63 % 11 % 

Har nära vänner som idrottar 80 % 37 % 

Har en mamma som idrottar 59 % 20 % 

Har en pappa som idrottar 47 % 11 % 

Figur 6. Visar på fysisk aktivitet hos eleven, föräldrar och kompisar. Varje alternativ är separata 

frågor, vilket gör att 100 % är max i varje kolumn.  

 

Den fysiska aktiviteten visar i resultatet vara en viktig faktor för hur en elevs 

deltagande ser ut. De elever som deltar ofta/alltid är i regel fysisk aktiva på sin fritid. 

De har även en eller två föräldrar som är fysisk aktiva. De som deltar sällan/aldrig är 
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raka motsatsen då de är få som är fysiskt aktiva på sin fritid. De har även föräldrar 

och nära vänner som inte heller är fysiskt aktiva.  

Det går att alltså att utläsa paralleller mellan deltagandet i undervisningen och 

elevens, föräldrarnas och deras vänners fysiska aktivitetsnivå. Är den fysiska 

aktivitetsnivån hög betyder det i regel att eleven ofta eller alltid deltar i idrott och 

hälsaundervisningen. Det går även se samband mellan olika faktorer då fysisk 

aktivitet, föräldrar och vänners påverkan har en betydande del i elevens deltagande.  

Utöver de frågorna fick eleverna även svara på hur deras familj och vänner har 

påverkat deras intresse och attityd till idrott/motion. I gruppen ofta/alltid visade 

resultatet på att vänner och föräldrars betydelse var stort. 56 % av eleverna angav att 

kompisar hade haft en stor betydelse, 29 % angav att kompisar har haft en ganska 

stor betydelse och 15 % elever ansåg att kompisarna inte haft så stor betydelse.  

Föräldrarnas betydelse var något mindre, då 43 % eleverna uppgav att föräldrarna 

hade haft en stor betydelse, 25 % elever tyckte de hade haft ganska stor betydelse. 19 

% elever uppgav att föräldrarna inte haft så stor betydelse och resterande 13 % av 

eleverna tyckte inte att föräldrarna alls hade betytt något för deras attityd eller 

intresse av idrott/motion. I gruppen sällan/aldrig var inte föräldrar och vänners 

påverkan lika stor. 17 % angav att föräldrarna hade haft en stor betydelse, 17 % att 

de hade haft en ganska stor betydelse, 14 % att de inte hade haft så stor betydelse och 

52 % uppgav att föräldrarna inte alls hade haft någon betydelse. Vänners påverkan 

var något större även här och resultatet visade att 48 % ansåg att vänner hade haft en 

stor betydelse, 24 % tyckte inte att vänner hade haft så stor betydelse och resterande 

28 % ansåg att vännerna inte hade någon betydelse alls.  

 

5.2.3 Idrott och hälsa i skolan  
 

Elevernas uppfattning och intresse för ämnet varierade stort visar resultatet. Bland de 

elever som deltog sällan/aldrig var intresset lågt i regel. I den andra gruppen var 

uppfattningen om ämnet relativt hög.  

 

 

 

 

 

Figur 7. Elevernas uppfattning av ämnet. 

  

74 % av gruppen sällan/aldrig var antingen ointresserade eller negativt inställda till 

ämnet och enbart 26 % var positiva till det, medan i den andra gruppen var 

majoriteten positiva. Det visar därmed att intresset för ämnet är av betydelse när det 

Vad är deras uppfattning om ämnet? Ofta/alltid( n=122) Sällan/aldrig (n=46) 

Positivt 65 % 26 % 

Negativt  15 % 30 % 

Ointresserad 20 % 44 % 
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gäller elevernas deltagande. De som är positiva är de som i regel ofta deltar i 

undervisningen och de som har en negativ eller ointresserad uppfattning av ämnet är 

de som sällan deltar i idrott och hälsaundervisningen.  

Resultatet av elevernas självbild inom idrott och hälsa visar dock i båda grupperna en 

positiv bild. I gruppen ofta/alltid svarade 54 % av eleverna att de tyckte dem var 

duktiga i idrott och hälsa, 40 % svarade att de var medelbra och 6 % uppgav att de 

inte var duktiga i idrott och hälsa. 

I gruppen sällan/aldrig hade även där majoriteten en uppfattning att de var duktiga i 

idrott och hälsaundervisningen. 39 % av eleverna ansåg sig vara duktiga, 22 % 

svarade att de var medelduktiga och resterande 39 % angav att de inte var duktiga 

inom idrott och hälsa ämnet. Det är dock majoriteten av de båda grupperna som 

anser sig vara duktiga, trots att de skiljer i hur ofta de deltar, deras intresse av ämnet 

och deras fysiska aktivitet på deras fritid.  

Det skiljer sig även i elevernas uppfattning av ämnet och vad de tror att de lär sig, 

trots att de flesta elever anser sig vara duktiga i ämnet så är det många i gruppen 

sällan/aldrig som anser att de inte lär sig något i undervisningen. 95 % av eleverna i 

gruppen sällan/aldrig ansåg att de inte lärde sig något i idrott och 

hälsaundervisningen och enbart 5 % svarade att de lärde sig något. I den andra 

gruppen såg resultatet aningen annorlunda ut, 64 % av eleverna tyckte att de lärde sig 

något under lektionerna, medan resterande 34 % inte ansåg att de lärde sig något.  

Det är fortfarande en relativt stor mängd utav eleverna som anser att de inte lär sig 

något i undervisningen och i gruppen sällan/aldrig är det i princip alla, vilket kan 

vara en betydande faktorer till deras deltagande i ämnet. Det fanns även plats för 

eleverna att ge förslag på vad de vill lära sig i ämnet om de inte ansåg att de lärde sig 

något. Det var dock ytterst få elever som angav förslag. Bland de förslag som kom 

in, handlade majoriteten om att eleverna vill lära sig mer om träningslära, kost, 

upplägg av träningsprogram och i regel mer om hur de tog hand om sig själv och sin 

kropp. 

Huruvida lektionens innehåll spelade in på elevernas deltagande varierade mellan de 

båda grupperna. I gruppen ofta/alltid var innehållet på lektionerna i regel oväsentligt. 

Lektionsinnehållet spelade inte någon roll för deras deltagande menade 84 % av 

eleverna, 10 % angav att de ibland kunde vara av betydelse och 6 % angav att de 

hade betydelse för deras deltagande.  

Till skillnad från gruppen ovan var innehållet viktigt för eleverna i den andra 

gruppen. 52 % av eleverna i gruppen sällan/aldrig uppgav att innehållet var av 

betydelse för deras deltagande, 20 % att det spelade roll ibland och resterande 28 % 

angav att innehållet inte spelade in i deras deltagande.  

På frågan angående lärarens roll, visade det sig i de båda grupperna att läraren inte 

var av någon betydelse. I gruppen sällan/aldrig var det enbart 5 % som ansåg att 

lärare var av betydelse för elevens deltagande, och i gruppen ofta/alltid var det enbart 

3 %.    
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Nästintill alla elever i de båda grupperna uppgav att deras klasskamrater hade en 

övervägande positiv inställning till ämnet. I gruppen ofta/alltid uppgav 77 % av 

eleverna att det var en övervägande positiv inställning i klassen, 9 % tyckte klassen 

hade en negativ inställning och resterande 14 % tyckte klassen överlag var 

ointresserade av idrott och hälsa. I den andra gruppen visade resultatet att 68 % av 

eleverna tyckte att deras klass hade en positiv inställning till ämnet, 19 % ansåg att 

klassen var negativt inställda och de resterande 13 % trodde att klassen var 

ointresserad av idrott och hälsaundervisningen. På frågan angående hur många i 

deras klass som deltog aktivt på idrott och hälsa lektionerna, visades även här en 

likgiltig bild. Övervägande del av eleverna angav att de flesta i deras klasser brukar 

delta aktivt i undervisningen och under 10 % i de båda grupperna angav att det är 

färre än hälften som inte deltar så ofta.  

 

Hur många i klassen deltar aktivt 

på lektionerna? 

Ofta/alltid 

(n=122) 

Sällan/aldrig 

(n=46) 

Alla 30 % 24 % 

De flesta 55 % 54 % 

Ungefär hälften 8 % 13 % 

Färre än hälften 7 % 9 % 
Figur 8. Elevernas uppskattning av hur många i deras klass som brukar delta i undervisningen.  

 

Resultatet tyder på att de flesta elever deltar i de flesta klasser på dessa två skolor, 

det tyder även på att det är en positiv stämning överlag i klasserna. Det är inte några 

avsevärda skillnader mellan de olika grupperna både då det gäller inställning i 

klassen eller hur många i klasserna som deltar.  

Eleverna svarade även på hur de uppfattade deras föräldrars intresse av deras barns 

betyg både generellt i skolan men även specifikt i idrott och hälsa. Det går utifrån 

resultatet avläsa en skillnad mellan grupperna i denna fråga. I gruppen ofta/alltid 

visade resultatet att 66 % av eleverna trodde att föräldrarna var intresserade utav 

deras betyg i skolan, 23 % elever trodde att föräldrarna var ganska intresserade, 7 % 

elever uppgav att de inte trodde deras föräldrar var intresserade av deras betyg och 2 

% av eleverna svarade inte på frågan. I gruppen sällan/aldrig svarade eleverna att 

föräldrarnas intresse för deras betyg var högt i regel, 67 % angav att deras föräldrar 

var intresserade, 11 % att de var ganska intresserade och resterande 22 % trodde inte 

att sina föräldrar var intresserade av deras betyg.  

När det gällde betygen i stort ser resultatet liknade ut i de två grupperna, de flesta 

föräldrarna är intresserade över deras barns betyg, men när det gäller idrott och hälsa 

betyget skiljer sig resultatet en aning. I gruppen ofta/alltid angav 61 % av eleverna 

att de trodde deras föräldrar var intresserade utav deras idrott och hälsa betyg, 19 % 

trodde de var ganska intresserade och 18 % elever trodde inte att deras föräldrar var 

intresserade. Även här svarade inte 2 % av eleverna på frågan. I gruppen 



27 

 

sällan/aldrig trodde 34 % att deras föräldrar var intresserade av deras betyg i idrott 

och hälsa, 14 % ganska intresserade och resterande 52 % trodde inte att deras 

föräldrar var intresserade. Majoriteten av gruppen sällan/aldrig trodde inte att deras 

föräldrar var intresserade av deras betyg i idrott och hälsa. Samma grupp hade även 

få föräldrar som var fysiskt aktiva, vilket pekar på att föräldrarna verkar ha en 

betydande del i elevernas deltagande i idrott och hälsaundervisningen.  

De fick även svara på varför de deltog i undervisningen de gånger de deltog, om det 

var för att de själv ville, deras föräldrar eller deras vänner. Återigen går det att se 

skillnader mellan grupperna som liknar de tidigare resultaten. På frågan angående om 

eleven deltog för att den själv ansåg det vara viktigt visade resultatet att eleverna i 

gruppen ofta/alltid deltog för att de själva ansåg det vara viktigt, medan i gruppen 

sällan/aldrig var det tvärtom, då ansåg majoriteten att det inte stämde(se fig.9). 

 

Figur 9. Elevernas svar på om de deltar för att de själv anser det vara viktigt.  

 

När det gällde vännernas påverkan, visade även här resultatet en skillnad mellan 

grupperna. I gruppen ofta/alltid ansåg majoriteten av eleverna att deras vänner hade 

en betydelse i deras deltagande, medan i den andra gruppen visade resultatet att 

vännerna inte spelade lika stor roll som det gjorde för de i gruppen ofta/alltid (se 

fig.10). 

Figur 10. Elevernas svar på om de deltar för att deras vänner anser att det är viktigt.  

 

Jag är med i undervisningen för att jag själv 

tycker det är viktigt 

Ofta/alltid 

(n=122) 

Sällan/aldrig 

(n=46) 

Stämmer helt 73 % 11 % 

Stämmer mycket  9 % 12 % 

Varken eller  0 % 0 % 

Stämmer lite 10 % 67 % 

Stämmer inte alls 8 % 10 % 

Jag är med i undervisningen för att  mina vänner tycker 

det är viktigt 

Ofta/alltid 

n=122 

Sällan/aldrig 

n=46 

Stämmer helt 1 % 20 % 

Stämmer mycket  44 % 15 % 

Varken eller  0 % 0 % 

Stämmer lite 35 % 28 % 

Stämmer inte alls 20 % 37 % 
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När det gällde föräldrarna och om eleverna deltog för att de ansåg det vara viktigt så 

svarade majoriteten i gruppen ofta/alltid att föräldrarna hade en stor påverkan. 69 % 

deltog för att föräldrarna ansåg det var viktigt, medan i gruppen sällan/aldrig svarade 

majoriteten att det inte var av betydelse för deras deltagande om föräldrarna tyckte 

det var viktigt (se fig.11). 

Figur 11. Elevernas svar på om de deltar för att deras föräldrar anser att det är viktigt.  

Återigen visar resultatet att föräldrarna påverkar eleverna i deras deltagande, 

eleverna i gruppen ofta/alltid deltar bland annat för att deras föräldrar anser det vara 

viktigt och de i gruppen sällan/aldrig anser inte att de deltar för att deras föräldrar 

tycker det är viktigt. 

Jag är med i undervisningen för att  mina 

föräldrar tycker det är viktigt Ofta/alltid n=122 Sällan/aldrig n=46 

Stämmer helt 69 % 7 % 

Stämmer mycket  14 % 5 % 

Varken eller  0 % 0 % 

Stämmer lite 10 % 28 % 

Stämmer inte alls 7 % 60 % 
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6 DISKUSSION 

 

I detta kapitel kommer resultatet att diskuterats med hjälp av tidigare forskning och 

det teoretiska ramverket. 

6.1 Personliga uppgifter 

Idrott och hälsa anses vara ett ämne som ”är till för alla”, ett ämne som de flesta 

uppskattar. Ändå är det flera elever som väljer bort ämnets undervisning genom att 

inte delta på lektionerna. Detta är något som Skolverket påpekar i sin rikstäckande 

tillsyn år 2010, där de oanmält besökte 304 idrottslektioner i årskurs 7-9 

(Skolverket, 2010). Även i denna studie visar resultatet att majoriteten uppskattar 

ämnet idrott och hälsa, att de flesta elever ofta deltar i idrott och 

hälsaundervisningen. Det fanns dock en skara av 44 elever av dessa 168 som deltog 

på varannan lektion eller mer sällan. Ur resultatet går det att urskilja vissa tendenser 

till vilka de är som deltar respektive inte deltar i undervisningen. Dock går det inte 

ur ett intersektionellt perspektiv se samband mellan de olika faktorerna utan det är 

istället enskilda faktorer som påverkar elevers deltagande.  

När eleverna svarade på deras anledning till att inte delta på idrott och 

hälsalektionerna gick det att utläsa ett tydligt mönster i de olika grupperna. I 

gruppen ofta/alltid angav 82 % att det antingen var förkylda eller hade glömt 

kläder. I gruppen sällan/aldrig var det ”annan orsak” och att “de inte vill” som var 

de två största anledningar och stod för 75 % av orsakerna till att dessa elever inte 

deltog. 

Det är svårt att med säkerhet fastslå vad eleverna menar med svaret ”annan orsak” 

eftersom det kan skilja sig mycket från person till person. I det intersektionella 

perspektivet finns ett flertal samverkande faktorer som kan ligga till grund för 

varför en elev inte deltar i undervisningen och kan även vara en av dessa ”andra 

orsaker”. En av dessa kan vara föräldrarna och dess påverkan på deras barns 

deltagande. Kulturella eller religiösa skillnader kan ha en inverkan på en elev då det 

gäller hur man inom en viss kultur eller religion ser på exempelvis idrott, motion. 

Därav kan de finnas sådana skäl eller anledningar till att idrott/motion inte 

prioriteras eller värdesätts inom en viss familj i jämförelse med andra familjer.  

I enkäten fick eleverna svara på sig själv och deras föräldrars uppväxtland. De fick 

även svara på om deras föräldrar var utbildade på högskola eller universitet för att 

kunna se om det gick att urskilja några paralleller mellan etnicitet, social klass och 

elevens deltagande. Resultatet visade i båda grupperna att det var en väldigt liten 

skara som hade någon form av invandrarbakgrund i sin familj.  Det fanns föräldrar 

med invandrarbakgrund i de båda grupperna, dock går det att urskilja några fler i 

gruppen sällan/aldrig (procentuellt sett). På grund av att det är en relativt låg siffra 

är det dock svårt att dra en slutsats utifrån resultatet. Gällande utbildning bland 
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föräldrarna, var majoriteten i båda grupperna outbildade. Vilket betyder att dessa 

två faktorer (etnicitet och social klass) inte visar på någon betydelse i elevernas 

deltagande i idrott och hälsaundervisningen.        

En annan faktor är kön. Constantinou m.fl. (2009) studie framhäver just hur 

könsfördelning ser ut i idrott och hälsa och det framkommer att deltagandet bland 

flickor är relativt lågt i jämförelse med pojkarna i samma ålder. Resultatet i den 

föreliggande studien visar dock inte några liknelser med det resultat Constantinou 

m.fl. (2009) redovisar. Fördelningen mellan pojkar och flickor visade vara jämnt 

fördelat, både då det gäller gruppen sällan/aldrig och ofta/alltid. Alltså går det inte 

heller se några paralleller mellan kön och deltagandet. 

 

6.2 Fysisk aktivitet 

Det gick inte se några samband utifrån de personliga frågorna, dock under fysisk 

aktivitet gick det att utläsa ett samband mellan föräldrar, elever och vänners fysiska 

aktivitetsnivå och elevers deltagande. 

Resultatet visade på ett samband mellan föräldrars intressen, motionsvanor, attityd 

till idrott/motion och elevens intressen, motionsvanor och attityd till idrott. I 

gruppen sällan/aldrig visade resultatet att få elever hade föräldrar som var fysiskt 

aktiva på deras fritid. Majoriteten av eleverna i denna grupp ansåg dessutom att 

deras föräldrars attityd till idrott/motion var av betydelse för deras egen attityd. 

Utifrån detta går det att se ett samband mellan föräldrars motionsvanor samt attityd 

till motion och elevernas deltagande.  

Det visade sig även att få av eleverna i denna grupp var fysisk aktiva på fritiden. De 

var även negativa eller ointresserade utav idrott/motion och de hade relativt få 

vänner som idrottade/motionerade ofta. Det var dock inte enbart i gruppen 

sällan/aldrig som resultatet pekade på samband mellan föräldrarna och eleverna, 

utan i gruppen ofta/alltid gick det att utläsa liknade samband från resultatet. 

I gruppen ofta/alltid var det till skillnad från ovan benämnda grupp, betydligt fler 

föräldrar som var fysiskt aktiva på deras fritid. Eleverna trodde dessutom att deras 

föräldrar överlag var intresserade och hade en positiv attityd till idrott/motion. 

Majoriteten av dessa elever var själva fysiskt aktiva på deras fritid och hade en 

positiv inställning till motion/idrott. 

Vännernas påverkan visade sig även den vara av betydelse för elevernas egen 

attityd till fysisk aktivitet på fritiden. Sett utifrån svaren på enkäten uppger eleverna 

i gruppen ofta/alltid att de i mer än hälften av fallen påverkas av sina vänner. 

Liknande mönster går att se i gruppen sällan/aldrig där nästan hälften av eleverna 

ansåg att vännernas intresse för idrott och motion påverkade deras attityd. Många 

av eleverna i gruppen ofta/alltid hade många vänner som idrottade eller 

motionerade på sin fritid, medan i motsatt grupp fanns det inte många i 
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vänskapskretsen som utförde någon form av motion. Vänners engagemang kan 

därför ses som en bidragande faktor till deltagande. 

En omständighet man dock bör ta hänsyn till i enkätsvaren är hur elevernas 

tolkning av begreppet ”vänner” är. Svaren kan skilja sig mellan vänner i skolan och 

vänner utanför skolan. Klasskompisarna träffar eleven framförallt i skolan och kan 

påverkas under denna tid, medans vännerna utanför skolan träffar eleven även 

utanför skolan vilket gör att de eleverna kan påverka ens attityd till fysiskt aktivitet 

i stort. 

En kombination av dessa olika faktorer verkar vara en av förklaringarna till att 

gruppen sällan/aldrig inte deltar i idrott och hälsaundervisningen, men även att 

gruppen ofta/alltid deltar. Fysisk aktivitet visas i resultatet som en viktig faktor 

både gällande elevens, föräldrarnas och även vänners fysiska aktivitetsnivå. 

De samband som går att urskilja så långt är det mellan föräldrar, vänners och 

elevernas fysiska aktivitetsnivå. Engström (1999) studie visar dock på hur den 

sociala klassen är av betydelse när det gäller människors motionsvanor. Engström 

(1999) syftar på hur stor inkomst respondenterna har. Resultatet visar på att de med 

högst inkomst är de som motionerar mest och de som tjänar minst är de som 

motionerar minst. Detta betyder att de som har högst utbildning och de som har en 

hög inkomst i regel motionerar mer än de andra. Resultatet visar på att en högre 

social klass är av betydelse för fysisk aktivitet, något som dock inte går att utläsa i 

den föreliggande studien, då den sociala klassen inte visar sig ha någon betydelse 

för den fysiska aktiviteten hos eleverna eller dess föräldrar.     

 

6.3 Idrott och hälsa i skolan 

 

Den fysiska aktiviteten på elevernas fritid visade sig ha en påverkan till elevernas 

intresse för ämnet idrott och hälsa och i sin tur deltagande i undervisningen. De 

elever som var fysiskt aktiva på fritiden var i regel de som hade en positiv 

inställning till idrott och hälsa och de som inte var fysiskt aktiva generellt var de 

som var negativt inställda. Majoriteten av de elever som var fysiskt aktiva var 

eleverna i gruppen ofta/alltid som nämnt tidigare, vilket pekar på att just inställning 

och fysisk aktivitet är av stor betydelse för en elevs deltagande. 

Det är ett resultat som har flera liknelser med Redelius (2004) undersökning. En 

undersökning som visar att negativt inställda elever oftast är de elever som inte är 

fysisk aktiva på sin fritid och även de elever som ofta inte deltar på idrott och 

hälsalektionerna. De elever som är positivt inställda till idrott och hälsa är oftast de 

som är fysiskt aktiva på sin fritid samt ofta deltar i idrott och hälsaundervisningen. 

Resultatet i denna uppsats visar liknande resultat i och med att det är få elever som 
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utövade någon form av idrott/motion på sin fritid i gruppen sällan/aldrig, samtidigt 

som intresset för ämnet bland dessa elever generellt var ointressant eller negativt. 

I den andra gruppen var majoriteten positivt inställda till ämnet, där även 

majoriteten var fysisk aktiva på fritiden och var medlem i någon idrottsförening. 

Detta resultat visar återigen på liknelser med Redelius (2004) resultat, då även de 

positiva inställda eleverna i regel är de som deltar på idrott och hälsa lektionerna, 

både i Redelius (2004) samt denna studie resultat. 

Resultatet i denna studie visade även att lektionens innehåll har en stor påverkan 

när det gäller elevernas deltagande, åtminstone i gruppen sällan/aldrig. Över hälften 

av dessa elever svarade att lektionens innehåll var avgörande för deras deltagande. 

Både denna studie men även Constantinou m.fl. (2009), Glennie och Stearns (2012) 

och Bråkenhielms (2008) studier visar att innehållet i lektionerna till viss del styr 

deltagandet under lektionen. Det är inte något som är unikt för ämnet idrott och 

hälsa menar Skolinspektionen (2012) utan det är det ämnet där det tydligast syns 

när en elev inte deltar aktivt. Resultatet visar att majoriteten av eleverna i gruppen 

sällan/aldrig väljer att helt avstå eller inte delta aktivt när det är ett innehåll på 

lektionen som inte eleven gillar. 

Constantinou m.fl. (2009) och Bråkenhielm (2008) studier belyser problemet med 

tävlingsinriktade lektioner och lektions innehåll i övrigt. Elever anser att idrott och 

hälsa lektionerna är alldeles för tävlingsinriktade, vilket gör att de elever som inte 

gillar den formen av lektion väljer att avstå istället. I Constantinou m.fl. (2009) 

framkommer det i resultatet att flickor vid vissa tillfällen inte deltar för att 

lektionernas innehåll oftast är någon form av bollspel där pojkarna i regel är 

dominanta och inte så ”snälla” mot flickorna. 

Fagrell m.fl. (2012) belyser även dem hur lektionens innehåll kan förändra 

förutsättningarna för fullt deltagande i idrott och hälsaundervisningen. Utifrån ett 

hegemonimaskulinitets perspektiv beskriver de hur killarna är de dominanta och 

tjejerna är de passiva på lektioner då det framförallt handlar om bollspel. Detta bidrar 

till ett minskat deltagande menar Fagrell m.fl. (2012). Precis som Bråkenhielms 

(2008) resultat visar detta på hur de elever som inte gillar denna form av 

tävlingsinriktning får lida, då de istället väljer att avstå lektionen för att vara med. I 

gruppen sällan/aldrig angav majoriteten att innehållet var av betydelse, vilket kan 

peka på att just tävlingar eller liknade moment kan få en elev att avstå ifrån 

undervisningen.   

Även i Glennie och Stearns (2012) studie framkommer det att innehållet eller 

idrotten som utövas är av stor betydelse för antal deltagande. Även om denna studie 

undersöker den amerikanska collegeidrotten visar resultatet fortfarande på att idrotter 

som är fysiska eller väldigt tävlingsinriktade inte väljs av alla, eller snarare väljs 

bort. Det visar även på att det är färre flickor som väljer bort dessa idrotter för att 

innehållet inte passar dem. Skolorna själva går dessutom ut med vilka idrotter som 

”passar” de olika eleverna, vilket gör att de istället tappar elever – tappar deltagande. 
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Detta istället för att kunna anpassa innehållet så att fler elever vill och kan delta på 

all undervisningen som ges, utan att vissa aktiviteter väljs bort. I kursplanen för 

idrott och hälsa i grundskolan (Lgr11) står det tydligt att syftet med kursen är att 

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva (…). Genom undervisningen 

ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter” (Skolverket, 2011). Skolverket 

(2011) menar att innehållet i undervisningen ska variera. Dock visar de tidigare 

studier som Bråkenhielm (2008), Fagrell m.fl. (2012), Constantinou m.fl. (2009)  och 

Glennie och Stearns (2012) utfört att innehållet många gånger är till fördel för vissa 

elever och därför kan behöva varieras. Den föreliggande studie visar på att innehållet 

är av betydelse för de elever som har en negativ inställning till ämnet precis som de 

tidigare studierna, vilket då kan peka på att just innehållet är avgörande för elevers 

deltagande. 

 

Det är i regel de elever som inte är fysiskt aktiva och har en negativ inställning till 

ämnet, det går att se ett samband mellan innehållet och deltagandet. I gruppen 

ofta/alltid är det tvärtom då de elever som är fysiskt aktiva och har en positiv 

inställning till ämnet är de som inte har ett samband mellan innehåll och deltagande. 

Om man istället sätter fokus på lärarens roll i deltagande anses inte den som stor. I 

båda grupperna visade det sig att läraren inte var av någon betydelse för deltagande, 

vilket är något som inte överensstämmer med Tischler och McCaughrtys (2011) 

studie som tyder på att de elever som inte ansåg sig bra på exempelvis bollspel, 

antydde att läraren drog sig till de elever som var duktiga på ämnet. Det var de 

elever som läraren pratade med, gav feedback och liknande. De andra eleverna 

ansågs inte alls få samma bemötande av läraren. Om eleverna hade haft liknande 

tankar om lärarens roll till deltagande i vår studie skulle det ha varit en större andel 

elever som ansett att läraren hade större betydelse för deltagandet. 

Larssons (2002) undersökning visar att grupptryck även kan vara en vanlig faktor 

till att elever antingen deltar eller inte deltar i idrott och hälsaundervisningen. Är 

grupptrycket i klassen att man inte deltar i undervisningen visade resultatet att 

många elever inte deltog i undervisningen trots att det egentligen var emot deras 

vilja. Resultatet i denna uppsats pekar dock åt ett annat håll. I de båda grupperna 

angav eleverna att majoriteten deltar i deras klass samt att de flesta har en positiv 

inställning till ämnet. Detta är något som betyder att de 44 elever i gruppen 

sällan/aldrig inte påverkats utav detta grupptryck som Larsson (2002) beskriver i 

sin studie. Det går dock inte att veta om det finns mindre grupperingar inom en 

klass där detta grupptryck förekommer, men sett till klasserna framkommer det inte 

i resultatet att de skulle ha en negativ påverkan på elevernas deltagande. 

För att återgå till föräldrarna och deras betydelse för elevernas deltagande så visade 

resultatet även här att dem var av betydelse. I gruppen sällan/aldrig trodde över 

hälften av eleverna att deras föräldrar inte alls var intresserade av deras betyg i 

idrott och hälsa. I gruppen ofta/alltid trodde däremot över hälften av eleverna att 
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deras föräldrar var intresserade av betyget i ämnet. Återigen visar resultatet att 

föräldrarna är av betydelse för elevernas deltagande. Eleverna i gruppen 

sällan/aldrig var de som sällan deltog i undervisning och var även dem som inte 

trodde deras föräldrar var intresserade utav deras betyg i ämnet. Detta till skillnad 

mot den andra gruppen som ofta deltar. Här ansåg majoriteten att föräldrarna 

brydde sig om deras betyg, vilket visar vikten av föräldrars åsikter och tankar. 

Gruppen sällan/aldrig hade som tidigare nämnt en låg fysisk aktivitetsnivå i regel, 

samt en negativ inställning till ämnet. Majoriteten i denna grupp uppgav att deras 

vänner hade påverkat deras egen attityd till idrott/motion, vilket innebär att de har 

blivit påverkade till en mer negativ syn eller attityd till idrott/motion. När det gäller 

idrott och hälsaundervisningen hade inte klasskompisarna någon avsevärd 

betydelse för elevens deltagande visade resultatet, men i och med den ointresserade 

eller negativa inställningen till ämnet idrott/motion i allmänhet som dessa elever 

uppgav kan det i sin tur påverka elevens deltagande i undervisningen. 

För att sammanfatta resultatet, går det att utläsa vissa tendenser tydligare än andra. 

Det som tydligast visar sig är att den fysiska aktiviteten både bland elever, vänner 

och föräldrar har en avgörande roll i hur elevens attityd, intresse och inställning till 

ämnet idrott och hälsa ser ut. De elever som hade en positiv syn på idrott/motion, 

hade föräldrar som även de hade en positiv syn, var de elever som i regel som 

deltog ofta i undervisningen. Eleverna med en negativ syn på idrott/motion och 

föräldrar med en liknande syn, var de elever som ofta var frånvarande ifrån idrott 

och hälsaundervisningen. 

 

6.4 Slutord 

 

Syftet med denna studie var att undersöka deltagandet på idrott och 

hälsaundervisningen. Vi valde en kvantitativ insamlingsmetod genom att samla in 

enkäter från elever i årskurs åtta och nio. Totalt samlades det in 168 enkätsvar från 

elever i södra Sverige. 

Vi utgick ifrån ett intersektionellt perspektiv för att undersöka om det fanns något 

samband mellan faktorer som kön, etnicitet, social klass, fysisk aktivitet på fritiden, 

föräldrars intresse av idrott och elevernas deltagande på idrott och hälsa 

lektionerna. Som vi nämnt tidigare går det dock inte ur ett intersektionellt 

perspektiv se samband mellan de olika faktorerna i vår studie, utan det är istället 

enskilda faktorer som påverkar elevers deltagande.  

Resultatet vi kunde urskilja genom våra enkätsvar visar att 44 elever av de 168 

tillfrågade deltog på varannan lektion eller färre. Ur resultatet går även att urskilja 

vissa tendenser till vilka de är som deltar respektive inte deltar i idrott och 

hälsaundervisningen. Bland de elever som angav att de deltar nästintill aldrig på 
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lektionerna i idrott och hälsa visade att enbart en person av 17 var fysisk aktiv på 

sin fritid och enbart en person var delaktig i någon idrottsförening. Majoriteten av 

dessa 17 var även ointresserade eller negativt inställda till ämnet. De elever som 

dock var positivt inställda till idrott och hälsa var oftast även de som var fysiskt 

aktiva på dess fritid samt ofta deltog i idrott och hälsaundervisningen. 

Resultatet visade även på att ytterst få av de elever som nästan aldrig deltog i 

undervisningen hade föräldrar som var fysiskt aktiva på deras fritid. Majoriteten av 

eleverna ansåg inte att föräldrarnas attityd till idrott/motion var av betydelse för 

deras egna attityd, det går dock att se en parallell mellan elevers deltagande och 

föräldrars motionsvanor. 

Slutsatsen vi drar av detta resultat är att elever och deras föräldrars bakgrund visar 

sig vara av betydelse för en elevens deltagande i idrott och hälsaundervisningen. Vi 

såg även tydliga tendenser att den fysiska aktiviteten bland elever, vänner och 

föräldrar har en avgörande roll i hur elevens attityd, intresse och inställning till ämnet 

idrott och hälsa ser ut. De elever som hade en positiv syn på idrott/motion, hade 

föräldrar som även de hade en positiv syn, var de elever som i regel deltog ofta i 

undervisningen. Medan de med en mer negativ syn på idrott/motion och föräldrar 

med en liknande syn, var de elever som ofta var frånvarande ifrån idrott och 

hälsaundervisningen. 

En kombination av dessa olika faktorer som nämnts ovan kan vara en av 

förklaringarna till att gruppen sällan/aldrig inte deltar i idrott och 

hälsaundervisningen. Koppling kan även göras med att gruppen ofta/alltid deltar. 

Fysisk aktivitet visas i resultatet som en viktig faktor både gällande elevens, 

föräldrarnas och även vänners fysiska aktivitetsnivå. 

 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

 

Under arbetet gång har flera frågor och funderingar framkommit. Det som 

undersökts i denna studie är de samverkande faktorerna till att elever deltar eller inte 

deltar i undervisningen och detta i årskurs 8 respektive 9. Ett förslag till vidare 

forskning inom området är att göra en liknande undersökning i gymnasiet och där går 

det även att jämför deltagandet mellan olika program, årskurser eller olika idrott och 

hälsa kurser. Ett annat förslag är att undersöka lärares syn på deltagandet bland 

elever, sedan går det att jämföra dessa två grupper. Det går även att utföra en 

kvalitativ intervjustudie med elever för att kunna gå in djupare på visa frågor.  

En bredare enkätundersökning är även ett alternativ då vi enbart valde två skolor, 9 

klasser. Det skulle gå att jämföra hur elevers deltagande ser ut i södra Sverige 
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jämfört med norra osv. Det är ett brett ämne och därför är möjligheterna stor då det 

gäller fortsatt forskning inom området.  
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Bilagor 

 

Enkät om idrott och hälsa 

 

Hej!  

I denna enkät kommer du att få svara på ett antal frågor. Svara som DU 

tycker och inte vad någon annan tycker. Du sätter ett kryss i en av 

rutorna på varje fråga. Enkäten är anonym, vilket betyder att det är 

enbart vi som har gjort enkäten som kommer att läsa den, inte dina 

lärare, kamrater eller någon annan. Du behöver därför inte skriva något 

namn. Deltagandet i undervisningen är självklart frivillig, men vi skulle 

vara väldigt tacksamma om ni vill hjälpa oss och fylla i denna.  

Försök svara på alla frågor och kontrollera att du har fyllt i allt 

innan du lämnar in enkäten! 

 

Tack för din medverkan! 

Henrik & Andreas 
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Enkät inom ämnet idrott och hälsa   

Personliga uppgifter 

1.   Är du:   Pojke □       Flicka □ 

 

2. I vilken klass går du i? 

       Åk 8 □                 Åk 9 □ 

3. Vilket betyg har du just nu i idrott och hälsa? 

F □         E □         D □          C □         B □        A□         

 

4. Är dina betyg liknade i de andra ämnena i skolan? 

Ja □         Nej, högre betyg i idrott och hälsa □   Nej, lägre betyg än i Idrott 

och hälsa □     

5. Tycker du skolan är viktig? 

Ja □          Nej □ 

 

6. Upplever du dig som duktigt i skolan? 

Ja □          Medel □          Nej □ 

7. Har du eller dina föräldrar vuxit upp i något annat land än Sverige? 

Ja, jag själv  □         Ja, min mamma □      Ja, min pappa □         Nej □ 

 

8. Är dina föräldrar utbildade på högskola/universitet eller liknade? 

 

Ja, båda □                Ja, mamma □            Ja, pappa □        Nej □ 

Fysisk aktivitet 

9. Sysslar du med någon form av idrott/motion på din fritid?  

 

Ja  □                 Nej  □ 

 

Om ja, vad för något? _____________________________________________-

_________ 

 

10. Om du svarade ja på fråga 2, hur ofta sysslar du med den/de aktiviteterna? 

 

 

 

11. Är du medlem i någon idrottsförening?  



3 

 

 

Ja □            Nej □ 

12. Går du på något gym, gruppass eller liknade på din fritid? 

Ja, varje vecka □         Ja, ibland □          Nej □           

 

13. Idrottar/motionerar dina föräldrar?  

 

Ja, båda □            Ja, mamma □            Ja, pappa □             Nej, ingen □ 

 

14. Idrottar/motionerar dina närmsta vänner? 

 

Ja de flesta □            Några □              Nästan inga □    

 

15. Vilken inställning tror du dina föräldrar har till idrott/motion i stort? 

 

Positiv □              Negativ □              Ointresserad □ 

 

16. Vad har din familj betytt för ditt intresse och den attityd till idrott/motion som du har 

idag? 

 

             Stor betydelse □       Ganska stor betydelse □    Inte så stor betydelse □   

Ingen betydelse alls □ 

17. Vad har dina kompisar för betydelse för ditt intresse och den attityd till idrott/motion 

som du har idag? 

 

Stor betydelse □    Ganska stor betydelse □   Inte så stor betydelse □   Ingen 

betydelse alls □ 

 

Idrott och hälsa i skolan 

 

18. Hur ofta deltar du aktivt på idrott och hälsa lektionerna (ombytt)? 

 

Nästan varje gång □   Ungefär varannan lektion □     Någon gång i månaden □                    

Nästan aldrig □          Aldrig □     

 

19. När du inte deltar aktivt (ombytt) i idrott och hälsa lektionerna, vad är din orsak? 

Sjuk/förkyld □       Glömt kläder □     Skada □    Vill inte vara med □    Annan 

orsak □ 

20. Spelar det någon roll vad ni gör på idrott och hälsa lektionerna för om du ska vara 

med eller inte? 

Ja □             Ibland □       Nej  □ 

21. Hade din närvaro på idrott och hälsa lektionerna sett annorlunda ut om det var en 

annan lärare? 
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Ja, jag hade varit där oftare □          Ja, jag hade varit där färre lektioner         

Nej □ 

22. Hur är din inställning till idrott och hälsa ämnet? 

      Positivt □          Negativt □      Ointresserade □ 

23. Upplever du dig som duktigt i idrott och hälsa? 

 

Ja □                   Medel □                  Nej □ 

24. Hur är övervägande delen av dina klasskamraters inställning till idrott och hälsa 

ämnet? 

 

Positiv □        Negativ □         Ointresserade □ 

 

25. Hur många i klassen brukar delta aktivt (ombytta) under idrott och hälsa 

lektionerna? 

Alla □           De flesta □             Ungefär hälften □        Färre än hälften □                  

26. Är dina föräldrar intresserade utav dina betyg i skolan? 

 

Ja □          Ganska □          Nej □ 

 

27. Är dina föräldrar intresserade av ditt betyg i Idrott och hälsa? 

 

Ja □         Ganska □        Nej □ 

 

28. Tycker du att du lär dig något i idrott och hälsa lektionerna?  

Ja □                   Nej □ 

 

Om du svarade ja, vad?-

_________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

29. Vad vill du lära dig i ämnet idrott och hälsa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________ 

30. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att jag själv tycker det är viktigt 

 

Stämmer inte alls        Stämmer lite      Varken eller            Stämmer mycket        

Stämmer helt 

              □                                 □                          □                                    □                                

□  
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31. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att mina kompisar tycker att det är 

viktigt.  

 Stämmer inte alls        Stämmer lite      Varken eller            Stämmer mycket        

Stämmer helt 

                             □                                 □                          □                                    □                                

□  

32. Jag är med på lektionen i idrott och hälsa för att mina föräldrar tycker att det är 

viktigt 

Stämmer inte alls        Stämmer lite      Varken eller            Stämmer mycket        

Stämmer helt 

                        □                             □                              □                                    □                                

□   

 

 


