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Sammanfattning: 
 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur elever med låg närvaro i årskurs nio upplever 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa och att analysera detta utifrån Aron Antonovskys 

KASAM-begrepp. Min undersökning grundar sig på kvalitativa intervjuer och det 

genomfördes sex stycken intervjuer. Undersökningens resultat visar på att eleverna upplever 

undervisningen som tävlingsinriktad där bollaktiviteter är vanligt förekommande. Anledningar 

till att inte delta var att eleverna kände sig orättvist behandlade och att de inte var nöjda med 

utformningen av undervisningen. För att öka elevernas deltagande behövdes det mer variation 

i undervisningen. Eleverna var även öppna för en nivåanpassad undervisning och de hade 

önskemål om att det skulle vara en mindre tävlingsinriktad undervisning. Ett sista önskemål 

var att få mer inflytande i undervisningen. Studiens slutsats är att eleverna i undersökningen 

upplevde låg känsla av sammanhang i undervisningen och detta resulterade i att de hade en 

låg KASAM.  
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1 INLEDNING 
 

Många lever idag ett stillasittande liv. Fysisk ansträngning är ett alltför sällsynt inslag i vardagslivet. 

(Faskunger 2004, s. 9) 

 

Det inledande citatet visar på ett problem i dagens samhälle. Den tekniska utvecklingen i 

samhället bidrar mycket till att vi blir bekvämare och detta resulterar ofta i att vi blir mindre 

fysiskt aktiva i vardagen. 

 

Därför anser jag att det är extremt viktigt att vi ser till att alla elever är fysiskt aktiva inom 

skola eftersom långt ifrån alla elever är det på sin egen fritid. När jag har varit ute på den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen har jag märkt att idrott och hälsa 

verkar vara ett av de populäraste ämnena i skolan. Det finns även elever som inte är lika 

positivt inställda till idrott och hälsa ämnet. Det är dessa elever som jag vill få en ökad 

förståelse för. 

 

Av erfarenhet från mina praktikperioder har jag märkt att det alltid finns några elever som 

undviker idrottslektionerna. Dessa elever deltar endast ett fåtal gånger i undervisningen. 

Elever som har en positiv inställning till idrott och hälsa-ämnet brukar det inte vara några 

problem kring med att få delaktiga i undervisningen. De sköter sig i stort sätt själva.  

Det är elever som har låg närvaro som är den stora utmaningen för idrottsläraren. Det gäller 

att hitta metoder som möjliggör att dessa elever är med på undervisningen. 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur elever med låg närvaro i årskurs nio upplever 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Min förhoppning är att ta reda på orsakerna till varför 

de har låg närvaro i ämnet idrott och hälsa. Anledningen till att detta ämne intresserar mig är 

på grund av att jag är färdigutbildad idrottslärare inom en snar framtid. Jag kommer med all 

sannolikhet stöta på elever med låg närvaro i mitt framtida yrke. Jag hoppas att denna studie 

ska fungera som ett hjälpmedel för lärare i hur man kan nå ut till eleverna som inte deltar i 

undervisningen. Det ska förhoppningsvis kunna hjälpa mig och andra lärare att bedriva en 

undervisning som resulterar i att fler elever väljer att delta. 
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1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Idrottsundervisningen i dagens styrdokument 
 

Jag lyfter fram kursplan i idrott och hälsa och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 i min bakgrund eftersom det berör elever som jag 

undersöker i mitt examensarbete.1 Anledningen till att jag lyfter fram styrdokumenten är för 

att i dem står det vad undervisningen skall sträva efter samt vilka mål som skall uppnås av 

eleverna. 

 

I Lpo 94 under Skolans värdegrund och uppdrag kan man bland annat läsa följande: 

 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

 Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 

 Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper 

(Utbildningsdepartementet 1994) 

 

Dessa punkter gäller inte endast för idrott och hälsa-ämnet utan det är riktlinjer för alla ämnen 

i grundskolan. I kursplanen för idrott och hälsa kan man dock läsa mer om vilka riktlinjer som 

är specifikt inriktade för ämnet idrott och hälsa. Under ämnets syfte och roll i utbildning står 

det bland annat att idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor 

betydelse för hälsan. Det poängteras även att ämnet skall väcka nyfikenhet och intresse för 

nya aktiviteter. Det nämns även att ett grundläggande syfte med ämnet är att skapa 

förutsättningar så att alla individer kan delta i olika aktiviteter på deras egna villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Eleverna som går i årskurs 9, skolåret 2011/2012 följer fortfarande kursplan för grundskolan 2000 trots att en 

ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 finns tillgänglig. 
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Detta står det i kursplanen att eleverna skall ha uppnått i slutet av årskurs nio: 

Eleven skall: 

 

 förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 

ergonomi i vardagliga sammanhang, 

 kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 

rörelseuppgifter, 

 kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 

 kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 

planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, 

 kunna hantera nödsituationer i och vid vatten, 

 ha kunskaper i livräddande första hjälp, 

 ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur det kan bedrivas på ett säkert sätt. 

(Skolverket 2008, s. 24) 

 

1.1.2 Definition av begreppet låg närvaro 
 

I denna studie används begreppet låg närvaro vid ett flertal tillfällen. Med låg närvaro menas 

det att eleverna har en hög frånvaroprocent från undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Definition av låg närvaro är utifrån vad respektive idrottslärare anser är under den 

genomsnittliga närvaroprocenten på varje skola. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Ämnets popularitet 
 

I detta avsnitt kommer det att föras fram vad elever i grundskolans senare år tycker om ämnet 

idrott och hälsa enligt tidigare undersökningar.  

NU-03 (skolverket 2005) är en nationell undersökning som genomfördes under våren 2003. 

Huvudsyftet för denna undersökning var att titta hur målen för grundskolans ämnen uppfylls. 

Ifall man tittar på idrott och hälsa-ämnet så visade undersökningens resultat på att det är ett 

populärt ämne i grundskolan. Dock så upplever cirka 15 % av eleverna att idrott och hälsa 

ämnet inte är till för dem.  

 

Även andra undersökningar visar på att ämnet är ett uppskattat ämne i skolan. Redelius (2004) 

undersökning handlar om hur elever i grundskolans senare år uppfattar ämnet idrott och hälsa. 

I denna undersökning fanns både fysiskt aktiva samt fysiskt inaktiva elever representerade. 

Undersökning visade tendenser på att ämnet är populärt bland eleverna. Det framgår i hennes 

undersökning att många elever upplever idrott och hälsa som ett roligt ämne. 

Redelius undersökning omfattar totalt 677 elever. Av de tillfrågade flickorna ansågs sig 33 % 

vara positiva, 41 % neutrala och 21 % negativa till ämnet. Bland pojkarna var siffrorna 

fördelade enligt följande: 46 % positiva, 38 % neutrala och 11 % negativt inställda till ämnet. 

 

1.2.2 Undervisningens innehåll 
 

I detta kapitel kommer det att redovisas vilka aktiviteter som förekommer mest respektive 

minst i undervisningen enligt undersökningar från grundskolans senare år. 

I NU-03 framgår det att kännetecken för undervisningen är att man samarbetar via till 

exempel lekar och bollaktiviteter. (NU-03 skolverket 2005). Redelius (2004) undersökning 

visar även den på att bollspel var den aktivitet som var mest förekommande och det var även 

den aktivitet som uppskattades mest av eleverna överlag. 
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Tabell 1. Elevernas uppfattning om hur ofta enskilda aktiviteter förekommer på lektionerna. 

Procent (n=644). (Redelius 2004, s. 157). 

Aktiviteter Varje vecka Ibland 1-2 ggr per år/aldrig 

Bollspel 28 67 5 

Bollekar 16 64 10 

Lekar 13 62 25 

Racketspel 14 70 26 

Styrketräning 6 66 28 

Redskapsgymnastik 4 67 29 

Friidrott 2 63 35 

Dans 3 26 71 

Aerobics/motionsgymnastik 4 24 72 

Simning 4 24 72 

Orientering 1 26 73 

Skridskor 1 21 82 

 

Det framkommer i tabellen att det är någon form av bollaktivitet som är det vanligast 

förekommande i undervisningen. Eleverna upplever att det är ett inslag i undervisningen som 

är återkommande varje vecka. 

Redelius (2004) undersökte även vilka aktiviteter som var mest uppskattade av eleverna. I 

följande tabell kan man se vad flickor respektive pojkar uppskattar mest i undervisningen 

enligt Redelius undersökning. 

 

Tabell 2. Aktiviteter som flickor respektive pojkar uppskattar mest. Procent. (Redelius 2004, 

s. 158). 

De mest omtyckta Aktiviteterna Flickor (n=328) Pojkar (n=310) 

Bollspel 46 67 

Racketspel 28 44 

Dans 26 2 

Aerobics/ motionsgymnastik 25 2 

Simning 24 18 

Skidor (utför) 23 23 

Bollekar 22 25 

Redskapsgymnastik 18 12 

Friidrott 17 19 

Styrketräning 14 22 

 

I denna tabell syns det att bollspel var det mest uppskattade aktiviteten i undervisningen. Både 
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flickor och pojkar delade denna uppfattning. 

 

Det framgår även i Redelius undersökning att det finns aktiviteter som eleverna inte 

uppskattar. Dessa aktiviteter redovisas i tabellen nedanför. (Redelius 2004). 

 

Tabell 3. Aktiviteter som flickor respektive pojkar inte uppskattar i ämnet idrott och hälsa. 

Procent. (Redelius 2004, s. 159). 

De minst omtyckta aktiviteterna Flickor (n=328) Pojkar (n=310)  

Orientering 49 28 

Friidrott 32 14 

Redskap 29 28 

Dans 15 52 

Aerobics/ motionsgymnastik 10 32 

 

Det framgår i Redelius undersökning att orientering var den aktivitet som flickorna 

uppskattade minst. För pojkarna var det framförallt aktiviteter som innehöll koreografi och 

rytm som var det minst uppskattade.  

 

1.2.3 Elever med en negativ inställning till ämnet 
 

Detta avsnitt kommer det att ta upp vad som kommit fram i tidigare studier kring elever med 

en negativ inställning gentemot ämnet idrott och hälsa. 

Larsson (2003) har gjort en undersökning som handlar om gymnasielever som inte deltar i 

idrottsundervisningen. Larsson var intresserad av att undersöka ifall sociala aspekter 

påverkade deltagandet i undervisningen. I hennes fall undersökte hon detta genom att titta på 

de olika programinriktningar som eleverna studerar. Resultat visade att elever som studerade 

yrkesförberedande programmen deltog avsevärt mycket mindre än eleverna som studerade 

studieförberedande programmen. Hon kom fram till att elever som inte deltog i 

undervisningen inte var latare eller sjukare än övriga elever. Istället var de flesta skälen till att 

inte delta av psykologisk eller social karaktär. 

 

Det har uppmärksammats att elever med en negativ inställning till ämnet ofta anser att pojkar 

och flickor inte alltid ska ha idrott tillsammans. De tror även att föräldrarna tycker att ämnet 

idrott och hälsa är mindre viktigt än övriga ämnen i skolan. De negativt inställda eleverna har 



 7 

även lägre betyg än övriga elever i ämnet. Det framgår även att de har en låg tilltro till deras 

egna förmåga som gör att de antar att de inte klarar av utmaningar som de ställs för i 

undervisningen (Redelius 2004). 

Redelius (2004) kom även fram till att dessa elever ofta inte är medlemmar i någon 

idrottsförening eller deltar i andra former av aktiviteter som leds av en ledare. Eleverna 

uppfattar sig inte som individer som blir andfådda och svettiga ett antal gånger i veckan. 

Dessa saker upplevde elever med en negativ inställning i en större utsträckning än andra 

elever. Det som framförallt är anmärkningsvärt var bland annat att eleverna med negativ 

inställning till ämnet upplevde att de hade en dålig självbild och en låg tilltro till den egna 

förmågan av vad de tror sig kunna klara av.  

 

 

1.2.4 Elever och lärares uppfattningar av undervisningen i ämnet 
 

I detta avsnitt kommer elevers och lärares uppfattningar om undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa att lyftas fram. 

NU-03 (2005) undersökningen kom fram till att majoriteten av eleverna är motiverade och att 

eleverna gör sitt bästa när de deltar i undervisningen. Både lärare och elever delar 

uppfattningen om att det viktigaste med undervisningen är att har roligt genom 

rörelseaktiviteter. Det var även viktigt att lära sig samarbeta, samt att få pröva på många 

idrottsaktiviteter. Eleverna anser att det minst viktiga med undervisningen är att tävla. Lärarna 

angav att det minst viktiga med undervisningen är att konkurrera med varandra och 

tävlingsmomenten. Lärarna belyser även att utveckla den kritiska förmågan inte heller är 

viktigt. Det som var anmärkningsvärt från undersökningen är att det framgår att lärarna verkar 

lägga upp sin undervisning utifrån eleverna som vill vara delaktiga, det vill säga de elever 

som är fysisk aktiva och tycker om ämnet. Det visar sig även att diskussion och reflektion 

förekommer väldigt sällan under lektionerna. Resultaten i undersökningen visar på att pojkar 

upplever att de har större inflytande i ämnet än flickorna. Få elever har koll på vad som står i 

idrott och hälsa ämnets kursplan. (NU-03 skolverket 2005). 
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1.2.5 KASAM – Känslan av sammanhang 
 

I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram Aron Antonovskys begrepp KASAM. Denna del 

kommer senare i arbetet att användas som en teoretisk tolkningsram där elevens uttalande 

kommer att analyseras utifrån KASAM. 

 

Aaron Antonovsky (2005) är grundaren av begreppet KASAM.  Antonovsky var professor i 

medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba i Israel. Han levde 

mellan 1923 – 1994 och det var under hans livstid som han myntade detta begrepp. Begreppet 

KASAM definieras som känslan av sammanhang. 

 

Antonovsky sammanfattar KASAM enligt följande: 

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att (1) de stimuli som härrör från 

ens yttre och inre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 

dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang. (Antonovsky 2005, s. 46) 

 

Med detta menar Antonovsky att begreppet KASAM  ” känslan av sammanhang” innehåller 

tre delar som gör att det blir balans i människans tillvaro. De tre delarna är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Begriplighet handlar om i vilken grad individen upplever inre och yttre stimuli som kan 

upplevas som förutsägbara. Det vill säga att individen ser händelser som uppenbara och tydlig 

istället för oordnade, oförutsägbara och oförklarliga med mera. 

 

Hanterbarhet handlar om i vilken grad man anser att det finns resurser för individen som kan 

hjälpa denne att möta det stimulikrav som han/hon kommer att komma i kontakt med. 

Resurserna kan antingen vara självstyrda eller kontrolleras av lämpliga personer och parter 

som individen känner förtroende för. Resurserna kan till exempel bestå av familj, vänner och 

Gud för att nämna några.             

 

Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer för 

omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist. (Antonovsky 2005, s. 45) 
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Meningsfullhet handlar om KASAM-begreppets motivationskomponent. Med det menar 

Antonovsky att individen upplever utmaningar, som är värda att ödsla energi och engagemang 

på eftersom det i sin tur genererar i en emotionell känsla. 

Antonovsky betonar vikten av att man inte får se de tre komponenterna som självständiga, 

utan man måste förstå att dem står i relation till varandra. 

 

Antonovskys KASAM-begrepp är ursprungligen framtaget för att mäta hälsa och ohälsa. I 

denna studie kommer jag dock använda/bearbeta hans tankesätt för att undersöka om eleverna 

finner någon känsla av sammanhang inom ämnet idrott och hälsa utifrån de delar/de tre 

komponenterna som utgör begreppet KASAM. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur elever med låg närvaro upplever undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa. Denna undersökning gjordes genom intervjuer av sex elever i årskurs 

nio som sällan deltar i undervisningen. Jag använder mig av följande centrala frågeställningar 

för att kunna uppnå mitt syfte: 

 

 Vad upplever elever att undervisningen i idrott och hälsa innehåller? 

 Varför väljer eleverna att inte delta i undervisningen? 

 Hur anser eleverna att undervisningen bör förändras för att deras deltagande ska öka?  
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2 METOD 
 

2.1 Urval 

 

Det första steget för min studie var att kontakta skolor för att höra om det fanns intresse för att 

delta i min undersökning. Denna kommunikation skedde via telefonkontakt. Jag tog kontakt 

med skolor från olika områden och kommuner för att få en liten spridning på undersökningen.  

 

Jag presenterade mig och berättade att jag studerar på högskolan i Gävle. Jag berättade även 

att jag håller på att skriva mitt examensarbete och att jag var i behov av att intervjua elever i 

årskurs nio som har låg närvaro i ämnet idrott och hälsa. Jag förklarade vad mina intentioner 

för intervjuerna var, och att jag garanterade anonymitet där varken skolans eller elevernas 

namn skulle nämnas i min studie.  

 

Efter att ha fått skolornas godkännanden valde jag att kontakta skolornas idrottslärare. Detta 

gjorde jag för att det skulle underlätta för mig att få fram rätt målgrupp för min undersökning.  

 

Jag berättade att jag sökte efter att få intervjua elever som hade låg närvaro i ämnet idrott och 

hälsa. Jag förklarade att detta var kriterierna för att ingå i urvalsprocessen i denna studie.  

 

När idrottslärarna visste vilka kriterierna var, så fick dem välja ut eleverna som ansågs 

uppfylla kraven. Skolornas idrottslärare fungerade som kontakt mellan mig och 

intervjupersonerna.  

 

Mitt urval omfattar sex stycken elever i årskurs nio som har låg närvaro i ämnet idrott och 

hälsa. Idrottslärarna hjälpte mig att få tag på två stycken elever på tre olika skolor som var 

villiga att göra en intervju.  

 

Sammanlagt genomfördes alltså sex stycken intervjuer. Elevernas idrottslärare hjälpte mig 

även att avsätta plats och tid för intervjuerna. Jag valde att undersöka elever i årskurs nio 

eftersom de har haft längst erfarenhet undervisningen i grundskolan.  
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Jag använde mig av kvalitativa intervjuer som metod för att få in relevant underlag till min 

studie. Anledningen till att jag använde denna metod var för att jag anser att jag hade störst 

chans att få uppriktiga svar via kvalitativa intervjuer. Detta leder förhoppningsvis till att syftet 

och frågeställningarna för denna studie besvaras. Johansson & Svedner (2010) menar att 

syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt. 

 

Mina intentioner var att få utförliga svar, som verkligen belyser hur de intervjuade eleverna 

upplever ämnet idrott och hälsa. Trost (2010) berättar att ett av målen med den kvalitativa 

intervjun är att förstå hur den intervjuade personen tänker och känner, man vill även få fram 

vilka erfarenheter individen har, samt förstå hur dennes föreställningsvärld ser ut.  

 

Min studie grundar sig på den semistrukturerade intervjuformen. Bryman (2011) beskriver 

den som att intervjuaren har en lista med teman som ska beröras under intervjun. Utifrån den 

har intervjupersonen stor frihet att besvara frågorna. Vidare förklarar han att frågorna i listan 

behöver inte ställas i denna ordningsföljd. Det kan även tillkomma följdfrågor under 

intervjuns gång, utifrån vad intervjupersonen svarar.  

 

Mina intervjufrågor var utformande så att de skulle beröra mina frågeställningar för studien. 

Frågorna var formulerade för att uppmana till samtal och därför undvek jag att ställa varför-

frågor till de intervjuade eleverna. Johansson & Sveder (2010) skriver att man bör undvika 

varför-frågor eftersom det kan leda till att den intervjuade personen går in i försvarsställning, 

och det kan göra att svaren i intervjun blir påverkade till att den intervjuade svarar efter hur 

han/hon tror sig förväntas svara. Intervjuguiden utformades efter att jag hade genomfört 

pilotintervjuer på bekanta. På detta sätt kom jag fram till frågorna som jag ansåg var lämpliga 

för denna undersökning. Min intervjuguide finns placerad i bilaga 1. 
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2.3 Procedur 

 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt på en plats i den intervjuade elevens skola där vi 

kunde samtala ostört. Innan jag började spela in intervjun försökte jag se till att stämningen 

blev avslappnad. Johansson och Svedberg (2010) förklarar att ifall det är harmoniskt ökar 

chanserna för att intervjun ska bli öppen och lyckad. Jag berättade för eleverna att jag studerar 

på högskolan i Gävle och att jag var inne i ett skede i min utbildning där jag ska skriva ett 

examensarbete. 

 

Jag berättade för dem att jag var intresserad av att höra om hur de upplever ämnet idrott och 

hälsa. Jag förklarade för dem att denna intervju var frivillig och att de hade möjlighet att 

avböja eller avbryta den när som helst under intervjun. Jag försäkrade även eleverna om att de 

garanteras anonymitet. Det är endast jag som kommer att lyssna på det inspelade materialet 

och att det bara är ämnat för min studie. Intervjuerna följde den planerade strukturen utifrån 

intervjuguiden och tog mellan 20 och 40 minuter att genomföras.  

 

2.4 Analysmetoder 

 

När jag hade genomfört samtliga intervjuer var det tid för att bearbeta det insamlade 

materialet. Det första steget var att transkribera ljudfilerna och föra över dem till skrift i ett 

dokument. Sedan granskade jag texterna väldigt noggrant. Jag letade efter likheter och 

olikheter och försökte hitta olika teman som var återkommande i intervjuerna. 

 

För att underlätta denna process så använde jag mig av en tabell som gjorde att jag kunde tyda 

texterna lättare och kunna bilda mig en uppfattning om teman tydligare. 

Intervjuanalystabellen som jag använde mig av finns placerad i bilaga 2. 
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3 RESULTAT 
 

I resultatavsnittet kommer eleverna att benämnas som elev 1 till 6. Detta gör jag för att det ska 

bli lättare att urskilja vem som har sagt vad. 

 

3.1 Elevernas uppfattningar av innehållet i undervisningen i idrott och hälsa 

 

I detta avsnitt kommer det att redovisas vad eleverna med låg närvaro har för uppfattning om 

vad de får göra inom undervisningen i idrott och hälsa. Det framkom framförallt två stycken 

områden som var återkommande i intervjuerna och det var bollaktiviteter samt matchspel och 

tävlingar. 

 

3.1.1 Bollaktiviteter 
 

Elevernas uppfattning om vad de får göra under lektionerna är relativt lika. Alla av de sex 

intervjuade angav att någon form av bollaktivitet är den mest förekommande aktiviteten under 

idrott och hälsaundervisningen. Inom den gemensamma definitionen bollaktiviteter fanns det 

olika sporter och lekar representerade. Gemensamt för dessa aktiviteter är att det kan kopplas 

till att det är en sport eller lek som utförs med boll. 

 

Vi brukar nästan alltid ha någon form av bollsport under lektionerna. Fotboll och innebandy är 

populärt på min skola, så idrottsläraren brukar låta oss få ha det ganska ofta. (Elev 3) 

 

Elevernas uttalanden pekade på att idrottsläraren låter undervisningens innehåll styras av vad 

som anses vara uppskattat av majoriteten av eleverna i gruppen. Det framgår i intervjuerna att 

det finns elever som inte är positivt inställda till aktiviteterna som innehåller bollspel eller 

lekar. Det påpekades att det inte är roligt att ha dessa aktiviteter när det är återkommande 

aktiviteter som eleverna får utöva på lektionerna. 

 

Inställningen och intresset för bollaktiviteter verkade vara svalt överlag och det tillhörde inte 

de aktiviteterna som eleverna angav att de gillade mest. De flesta valde att framhäva andra 

aktiviteter istället. En elev uttryckte sig enligt följande: 

 

Jag tycker inte om bollsporter så mycket, men jag gillar aktiviteter där man får använda kroppen 

som ett verktyg. Redskap och sånt, för vissa delar påminner om parkour som jag sysslar med på 
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fritiden. (Elev 1) 

Den här eleven var öppen för att utöva fysisk aktiviteter, men bollaktiviteter var ingen 

motionsform som passade denna elev. Eleverna som hade en liknade inställning till 

bollaktiviteter framhävde även de andra aktiviteter som de själva fann mer intressanta att 

utöva. 

 

3.1.2 Matchspel och tävlingar 
 

Det som genomsyrar undervisningen enligt eleverna är matchspel och olika tävlingsmoment. 

Majoriteten av de intervjuade eleverna angav att de upplever att tävlingar och 

matchsituationer är moment som förekommer ofta i undervisningen. De delar uppfattningen 

om att det utgör en grund i undervisningen och det förekommer i allt ifrån lagsporter till olika 

lekar i undervisningen. En elev förklarade upplevelsen om matchspel och tävlingar enligt 

följande: 

 

Vi brukar bli indelade i olika lag och sen så får vi spela matcher mot varandra. Ibland kör vi vinnaren 

står kvar, men det beror på hur många som är med, och vilken idrott det är. (Elev 4) 

 

Inställningen till matchspelandet och de olika tävlingsmomenten varierade dock. En del av 

eleverna tycker att det kan vara kul att få mäta sig med andra elever ibland, medan merparten 

av de intervjuade eleverna upplever att det är en jobbig del av undervisningen. 

 

Tävlingar är kanske roligt för dom som vinner hela tiden, men för oss som är dåliga är det inte 

lika roligt. Det är ju nästan alltid samma personer som vinner jämt. (Elev 6) 

 

Eleverna upplever att det känns jobbigt med tävlingsmoment i undervisningen och att 

kontentan med tävlingar är att det alltid ska utses en vinnare och förlorare i slutändan. Det 

fanns en elev som hade en annan uppfattning om matchspel och tävlingsmomenten i 

undervisningen. Elevens uppfattning skilde sig från övriga elever och denna elev upplevde att 

det kunde vara tillfredsställande att delta i matchspel ibland. Eleven uttryckte sig enligt 

följande: 

 

Det är kul att spela matcher när vi har lektioner med den andra klassen. Den klassen är bättre på 

idrott, och så går mina kompisar där. (Elev 2) 
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Denna elev upplevde att det blev bättre kvalité på matchspelet när de olika klasserna hade 

undervisningen gemensamt, eftersom att det finns fler elever som är bra på fysiska aktiviteter 

i den andra klassen. Detta leder till att utmaningarna ökade och eleven verkade uppleva att det 

är mer motiverande och roligare att motionera med människor som eleven känner väl. 

 

3.2 Elevernas anledningar till att inte delta i undervisningen 

 

I detta avsnitt kommer jag återge vad som framkom genom intervjuerna angående orsaker till 

varför eleverna inte deltar i undervisningen. De kategorier som återfunnits är att eleverna 

känner sig orättvist behandlade, att de upplever tristess och att de känner sig dåliga under 

lektionerna. 

 

3.2.1 Orättvist behandlade 
 

En del av de intervjuade eleverna upplever att de blir orättvist behandlade på ett eller annat 

sätt under undervisningen. Anledningarna som angavs varierade mellan de intervjuade 

eleverna. Eleverna upplevde framförallt att de inte behandlades likvärdigt inom klassen. 

Eleverna upplever en känsla av att idrottsläraren favoriserar eleverna som är fysik aktiva på 

fritiden. En elev som upplevde att idrottsläraren favoriserade vissa elever förklarade det enligt 

följande: 

 

Dom som är duktiga på idrott får oftare vara med och påverka vad vi ska ha på gympan, det 

känns som att läraren lyssnar mer på dom. (Elev 6) 

 

Eleverna som upplevde denna känsla ansåg att deras lärare behandlade eleverna olika utefter 

hur skickliga de är i undervisningen. Det framkom även i intervjuerna att elever som är 

duktiga på idrott tilläts att ta större ansvar i undervisningen. 

 

3.2.2 Tristess 
 

Det framkommer i intervjuerna att eleverna väljer att avstå lektionerna ibland på grund av att 

de upplever tristess i undervisningen. Orsakerna till tristessen varierade. Det blev uppenbart i 

intervjuerna att eleverna upplever innehållet i undervisningen som enformig och att de tycker 

att de får utföra samma aktiviteter hela tiden. Det som framförallt påpekades var att det var 

mycket aktiviteter med boll som var en återkommande moment i undervisningen. Eleverna 
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ansåg att den dåliga variationen av aktiviteter var en bidragande orsak till att det bildas tristess 

hos dem. En elev uttryckte sig enligt följande om den enformiga undervisningen: 

 

Vi får spela fotboll och innebandy nästan hela tiden. Det är inte roligt att få göra samma saker 

jämt, för det blir faktiskt tråkigt i längden. (Elev 1) 

 

I detta specifika fall så upplevde eleven att fotboll och innebandy var aktiviteter som var 

vanligt förekommande i individens undervisning. Vidare förklarade eleven att det blir tråkigt 

när det är för lite variation i undervisningen och att det påverkar ifall personen ska delta eller 

ej. Det framkom även att det allmänna intresset för idrott och hälsa inte finns hos en del av de 

intervjuade eleverna. Detta var en orsak till att de upplever idrott och hälsa ämnet som tråkigt. 

 

Jag ser ingen mening med att springa runt och bli svettig, det är ju bara jobbigt och tråkigt. Jag 

håller inte på med någon idrott på fritiden och tycker inte att man ska vara tvungen att göra det i 

skolan heller. (Elev 5) 

 

Eleverna som uttryckte sig på liknade sett delade uppfattningen om att idrott är någonting som 

är en fritidssysselsättning och inte borde vara schemalagt i skolan. En elevs grunder till den 

upplevda tristessen skiljer sig från de resterande intervjuade. Denna elev förklarade det enligt 

följande: 

 

Jag får ingen utmaning under lektionerna. Det är inte så många som är duktiga i min klass så jag 

är bara med ifall jag känner för det. (Elev 2) 

 

Eleven upplevde att det var för dålig nivå på undervisningen och individen förklarade att 

denna känsla berodde på att klasskamraternas fysiska kapacitet var för låg. Detta bidrog till att 

individen upplevde en motivationsbrist som ofta utmynnade i tristess. 

 

3.2.3 Känner sig dåliga under lektionerna 
 

Majoriteten av de intervjuade eleverna upplever att de hamnar i situationer där de känner sig 

dåliga under undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Det framkom att detta känslomässiga 

läge är en stor bidragande orsak till varför eleverna väljer att avstå undervisningen. 

Uppfattning om att inte räcka till grundar sig i att eleverna känner att deras prestationer i 

undervisningen inte är tillräckliga jämfört med vad de andra eleverna presterar. En elev 

uttryckte sig enligt följande: 
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Det är ingen kul med idrott för de andra är så mycket bättre än mig. Jag får nästan aldrig vinna 

nått. (Elev 3) 

 

Det var fler elever som uttryckte sig på ett snarlikt sett och samtliga gav sken av det fanns en 

känsla av att inte räcka till i undervisningen gentemot vad övriga elever presterar i 

undervisningen. 

 

3.3 Förändringar i undervisningen för att öka deltagandet 

 

I denna del kommer jag återge elevernas synpunkter på förändringar i undervisningen som i 

sin tur skulle kunna leda till att elevernas deltagande ökade. Tankarna och funderingarna 

skiljer sig åt men kategorier som kan ses i intervjuerna är att eleverna vill prova på nya 

aktiviteter, ha mer nivåanpassad undervisning, mindre tävlingsinriktad undervisning och få 

mer elevinflytande.  

 

3.3.1 Prova på nya aktiviteter 
 

Det framkommer via intervjuerna att eleverna har ett önskemål om att få pröva på nya 

aktiviteter under idrott och hälsa lektionerna. Generellt så upplevde eleverna att det skulle 

vara kul att testa aktiviteter som inte är så förekommande i dagens undervisning. En elev 

uttryckte sig enligt följande: 

 

Det skulle vara kul att få pröva på nya saker, då kanske man skulle tycka att det var roligt att 

vara med på lektionerna. Jag skulle till exempel vilja pröva på klättring om det fanns möjlighet 

för det. (Elev 4) 

 

Uppfattningen om att nya aktiviteter skulle kunna stimulera individens motivation delades av 

majoriteten av dem intervjuade eleverna. De menade att nya aktiviteter skulle kunna fungera 

som en positiv effekt på motivationen och eventuellt vara en bidragande faktor till att 

individernas deltagande i undervisningen skulle öka. Eleverna upplevde att variationen på 

innehållet i undervisningen var liten och önskade att den skulle ha en större omfattning. 
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3.3.2 Nivåanpassad undervisning 
 

Det framkommer vid intervjuerna att en del av eleverna hade funderingar om en nivåanpassad 

undervisning inom ämnet. Samtliga som var inne på detta spår delade uppfattningen om att 

man skulle gruppera eleverna utefter vilken ambitionsnivå de hade med undervisningen. 

Eleverna tror att tävlingsklimatet skulle minska eftersom man har lektioner med elever som 

har en någorlunda likasinnade inställning till idrott och hälsa-undervisningen. En elev 

uttryckte sig enligt följande: 

 

Jag tycker att man borde dela in oss efter hur hårt man vill köra. Det skulle vara bra om de som 

vill köra lugnare fick vara på ena sidan av hallen, och att de som vill köra tuffare fick vara på 

den andra sidan. (Elev 3) 

 

Uppfattningen om att dela in eleverna i olika grupper var ett önskemål som nämndes i flera av 

intervjuerna. Det framgick att eleverna hade uppfattningen om att det skulle resultera i att 

elevernas ambitioner med undervisningen skulle ligga på en jämnare nivå och att det 

förmodligen skulle ha en positiv påverkan på undervisning. Eleverna tror att detta skulle leda 

till att dem skulle bli mer motiverade om de får välja vilken ansträngningsnivå undervisningen 

skulle ligga på. 

 

3.3.3 Mer elevinflytande 
 

Majoriteten av eleverna skulle vilja ha mer elevinflytande i undervisningen. Eleverna hade 

framförallt en önskan om att få vara med och påverka innehållet i undervisningen. En elev 

som delade denna uppfattning svarade enligt följande  

 

Jag tror att idrotten skulle bli roligare ifall man fick vara med och bestämma lite grann. Då 

skulle man slippa de gamla vanliga lektionerna. (Elev 4) 

 

Eleverna ansåg att tanken av att få vara med och bestämma innehållet skulle kunna bidra till 

att undervisningen upplevdes en aning mer tillfredställande eftersom de då får utföra 

aktiviteter som de själva hade varit med och påverkat. 
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3.3.4 Mindre tävlingsinriktad undervisning 
 

Merparten av de intervjuade eleverna uttryckte att det fanns en vilja att undervisningen skulle 

vara mindre tävlingsinriktad. Eleverna upplevde framförallt att en hel del av lektionerna var 

av typen där tävlingsmomenten var i fokus, det vill säga att det gäller att prestera och vinna. 

Eleverna delade uppfattningen av att detta fenomen skulle tonas ner i undervisningen. En elev 

uttryckte sig enligt följande: 

 

Hmm jag vet inte riktigt, vi skulle i alla fall inte spela match lika ofta som idag, det skulle nog vara mer 

aktiviteter där man får springa och ha kul. (Elev 1) 

 

De elever som uttryckte sig på ett liknande sett delade uppfattningen om att detta troligtvis 

skulle bidra till att de skulle delta i undervisningen oftare, ifall tävlingsmomenten tonades ner. 
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4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning 

 

I sammanfattningen av resultaten från intervjuerna så går det att se att eleverna upplever att 

det är någon form av bollaktivitet som är den mest förekommande aktiviteten i 

undervisningen. En annan aspekt som genomsyrar undervisningen är tävlingsmomenten där 

framförallt matchspel framhölls av eleverna.  

 

Faktorer som var bidragande till att eleven avstod undervisningen var att eleverna upplever en 

känsla av att de blir orättvist behandlade inom ämnet samt att fysisk duktiga elever får 

fördelar i undervisningen. Merparten av eleverna upplever att ämnet är tråkigt.  

 

En bidragande orsak till att det upplevs på detta vis är att eleverna anser att det är för lite 

variation på aktiviteter som eleverna får utöva i undervisningen. En annan faktor som var 

kopplat till tristess var att det allmänna intresset för idrott var lågt. De angav också att de 

kände sig dåliga i samband med undervisningen. 

 

Eleverna angav några förslag som eventuellt skulle kunna resultera till att deras närvaro skulle 

öka. Det som nämndes i intervjuerna var att eleverna vill ha en mer varierande undervisning 

där de får prova på nya aktiviteter. Eleverna var öppna för en nivåanpassad undervisning där  

de kunde få ha lektioner tillsammans med andra elever som hade samma ambitionsnivå som 

de själva. Ett annat önskemål var att det skulle vara mer elevinflytande i undervisningen så att 

man fick vara med och påverka innehållet i undervisningen. Det fanns framförallt en vilja av 

att minska den resultat och tävlingsfixerade undervisningen som de intervjuade eleverna 

upplever att dagens undervisning innehåller. 

 

4.2 Teoretisk tolkning 

 
Syftet med min undersökning var att ta reda på hur eleverna med låg närvaro upplever 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Intervjuerna gav mig en klar uppfattning om hur 

eleverna med låg närvaro tycker och tänker. 
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Vad upplever elever att undervisningen i idrott och hälsa innehåller?  

Undersökningens resultat visar på att eleverna i min undersökning upplever att bollaktiviteter, 

tävling och matchspel är det mest förekommande inslagen i undervisningen. Denna 

uppfattning visade även Redelius (2004) i hennes undersökning. Där framkom det att 

bollaktiviteter var den aktivitet som förekom oftast och att det var mest uppskattat av 

eleverna. Eleverna i min undersökning delade dock inte denna mening om att det var den mest 

uppskattade aktiviteten i undervisningen. Eleverna uppskattade inte heller det utan tycker att 

det blir enformigt och tråkigt. I NU-03 undersökningen framgår det att lärarna verkar utgå 

utifrån eleverna som tycker om ämnet när undervisningen genomförs. Detta kan nog vara en 

anledning till att bollaktiviteter är ett vanligt förekommande inslag inom undervisningen 

eftersom det uppskattas mest av eleverna överlag enligt Redelius. I NU-03 visade 

undersökningens resultat på att både lärare och elever anser att det minst viktiga med 

undervisningen är att tävla. Detta var intressant för det skiljer sig avsevärt emot vad eleverna i 

min undersökning uppfattar att de får göra under lektionerna. Majoriteten av dem intervjuade 

eleverna delade denna uppfattning om att tävling och matchmomenten var en återkommande 

del av undervisningen. 

 

Varför väljer eleverna att inte delta i undervisningen? 

 Det finns ett stort intresse av att få veta varför eleverna väljer att inte delta i undervisningen, 

för om man har en förståelse för vad som påverkar eleverna till att ta dessa beslut så kan 

läraren ändra undervisningens utformning för att möta dessa elever. I Larssons studie kom det 

fram att eleverna inte deltar i undervisningen på grund av psykologiska eller sociala faktorer. I 

mina resultat framgår framförallt att det är de psykologiska faktorerna som är den bidragande 

orsaken till varför eleverna väljer att avstå undervisningen i idrott och hälsa. Eleverna 

upplever bland annat en känsla av att de blir orättvist behandlade. Eleverna upplever att 

idrottsläraren favoriserar elever som är duktiga i ämnet. I NU-03 framgår det att idrottsläraren 

lägger upp undervisningen utefter den grupp elever som vill delta och tycker om ämnet. Det 

kan vara en orsak till att eleverna i min undersökning upplever det som orättvist när läraren 

fokuserar på de andra eleverna. En annan anledning till att inte delta i undervisningen var att 

eleverna upplever en tristess känsla. När man granskar kursplanen så kan man läsa under 

ämnets syfte och roll att ämnet skall väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. 

Resultaten i min undersökning visar 

dock på det motsatta. Eleverna upplever tristess framförallt för att undervisningen upplevs 

enformig och det bidrar till att en känsla av tristess uppstår i längden. Jag har en förståelse för 
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att eleverna upplever ämnet som tråkigt när det finns så pass många aktiviteter som kan 

genomföras för att uppfylla målen som står i styrdokumenten. 

En annan anmärkningsvärd del som är viktigt att titta närmare på är att eleverna känner sig 

dåliga under lektionerna. Det är skolans skyldighet att se till att undervisningen anpassas efter 

varje individ och då kan det inte vara acceptabelt att vissa elever känner sig dåliga. I Lpo 94 

nämns det bland annat att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. 

 

Hur kan man förändra undervisningen i ämnet idrott och hälsa för att öka deltagandet?  

Det optimala med undervisningen i idrott och hälsa hade varit att alla elever deltog i 

undervisningen. Men tyvärr ser det inte ut så i verkligheten. Som undervisningen är utformad 

i skolan idag så finns det delar som gör att en del elever avstår att delta på grund av olika 

anledningar. Det positiva är att eleverna har förslag och åsikter om vilka förändringar som kan 

göras för att eleverna eventuellt skulle välja att delta oftare i undervisningen. En intressant 

tanke som framkom var att eleverna ansåg att det skulle vara bra med en nivåanpassad 

undervisning istället för att ha det som det är idag. Denna tankegång är kanske inte så tokig 

med tanke på att undervisningen då skulle kunna anpassa utefter varje elevs förutsättning och 

behov. Med en nivåanpassad undervisning så har alla elever möjlighet att delta på sina villkor. 

Eleverna som vill ha lite mer fart och fläkt i undervisningen får det, och samtidigt får eleverna 

som vill ha ett lite lugnare tempo sina behov uppfyllda. För att detta skulle kunna fungera i 

verkligheten är det viktigt att varje elev har en möjlighet att bestämma inom vilken nivå 

eleven vill utöva undervisningens innehåll på. Detta är dock inget som en lärare ska bestämma 

för då finns det en chans att eleven upplever att läraren behandlar individen orättvist. 

Undervisningen ska som sagt anpassas efter varje individ och detta skulle kunna vara ett 

tillvägagångssätt att göra det på.  

 

I NU-03 undersökningen framgår det att både lärare och elever anser att det är viktigt att få 

pröva på många aktiviteter i undervisningen. Eleverna i min undersökning upplevde dock inte 

att deras lektioner är utformade så att de får möjlighet att utöva olika aktiviteter, utan de 

upplever snarare deras undervisning som enformig. Jag har en förståelse för att eleverna vill 

testa på olika aktiviteter eftersom i stort sett allting upplevs som tråkigt när det blir för 

enformigt. Det är till exempel inte roligt att bara få sitta och skriva omdömen som 

idrottslärare, även om det ingår i yrkets arbetsuppgifter. 
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Eleverna i min undersökning önskade att det skulle finnas mer möjligheter till elevinflytande i 

undervisningen. Tanken av att kunna påverka innehållet upplevdes som motiverande eftersom 

att eleverna skulle få utöva aktiviteter som intresserade dem. I NU-03 undersökningen 

framgår det att diskussion förekommer väldigt sällan under lektionerna. Detta skulle kunna 

vara en anledning till att eleverna upplever att de har svårt att få sina önskemål uppfyllda. 

 

Ett sista förslag som eleverna uppgav var att undervisningen skulle vara mindre 

tävlingsinriktad. Eleverna hade en önskan om att slippa den prestationsladdade 

undervisningen eftersom den bidrog till att eleverna upplevde en dålig självkänsla. Återigen 

så går detta att koppla till Lpo 94 där det står att undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov 

 

4.3 Teoretisk tolkningsram utifrån KASAM 

 

I denna del kommer jag tolka om eleverna upplever någon känsla av sammanhang inom idrott 

och hälsa ämnet. Det gör jag genom att utgå utifrån Antonovskys KASAM-begrepp.  

 

Begriplighet handlar om i vilken grad individen upplever inre och yttre stimuli som kan 

upplevas som förutsägbar. Det vill säga att individen ser händelser som uppenbara och tydliga 

istället för oordnade, oförutsägbara och oförklarliga med mera. Eleverna i min undersökning 

upplever en låg begriplighet på grund av att de inte förstår varför undervisningen är enformig 

när det finns massor med aktiviteter som de skulle kunna utföra för att uppnå 

styrdokumentens mål. Eleverna förstår inte heller varför läraren favoriserar vissa elever 

genom att ge dessa elever ett större inflytande i undervisningen än vad övriga elever i klassen 

har. 

 

Hanterbarhet handlar om vilken grad man anser att det finns resurser för individen som kan 

hjälpa denne att möta de stimulikrav som han/hon kommer komma i kontakt med. Eleverna i 

min undersökning har en låg hanterbarhet på grund av att de upplever att undervisningens 

utformning är anpassad efter elever som är duktiga på fysiska aktiviteter. Detta upplevs 

framförallt på grund av att undervisningen är tävlings och prestationsinriktad. En annan 

bidragande orsak är att eleverna upplever att de inte kan möta tävlingskraven. 

 

Meningsfullhet handlar om KASAM begreppets motivationskomponent. Med det menar 
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Antonovsky att individen upplever utmaningar, som är värda att ödsla energi och engagemang 

på eftersom det i sin tur genererar i en emotionell känsla. Eleverna i min undersökning 

upplever att det inte är värt att delta i undervisningen eftersom att den får de att känna sig 

dåliga. Eleverna upplever även att deras möjligheter till att påverka innehållet är liten, och 

detta gör att de får utöva aktiviteter som motsvarar andra elevers intresse. 

 

Sammanfattningsvis så menar jag att eleverna i min undersökning har låga värden i samtliga 

av de tre komponenterna som utgör KASAM, och därför upplever inte eleverna någon känsla 

av sammanhang inom idrott och hälsa ämnet. 

 

4.4 Tillförlitighet 

 

Stukát (2011) nämner att reliabilitet kan förklaras som hur bra ens mätinstrument är på att 

mäta det som skall mätas. Han nämner även att validitet är till för att se om man mäter det 

som är relevant i det aktuella fallet. 

 

Syftet med min undersökning var att ta reda på hur elever med låg närvaro upplever 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. För att ta reda på detta så använde jag kvalitativa 

intervjuer. Anledning till att jag använde kvalitativa intervjuer var att jag hade som mål att få 

så uttömmande svar som möjligt av eleverna. Mitt urval i undersökningen bestod av sex 

stycken elever i årskurs nio. Mina intervjufrågor var utformade så att de skulle uppmana till 

diskussion och det förekom även följdfrågor utifrån vad eleven svarat, ifall det så behövdes.  

Jag upplever att jag använde rätt metod för att få fram elevernas uppfattningar om 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Jag tror inte att jag hade fått lika intressanta resultat 

ifall jag till exempel hade använt mig av enkäter. Jag upplever även att jag kom i kontakt med 

rätt urvalspersoner som var ämnat för denna studie. Jag försökte agera likadant vid varje 

intervju och inte påverka eleverna åt någon riktning. Samtliga intervjuer genomfördes på 

liknade platser på respektive skola där jag och eleven kunde samtala ostört. Jag bandade även 

alla intervjuer så att jag i lugn och ro skulle kunna analysera materialet. Detta gjorde även att 

jag kunde iaktta elevens kroppsspråk så att det gav mig en ytterligare dimension av 

intervjuerna. Jag kunde lägga fokus på andra detaljer än att sitta och anteckna ordagrant vad 

eleverna sade. En svaghet i denna undersökning skulle kunna vara att urvalet inte är 

tillträckligt stort för att kunna generalisera resultaten som har framkommit i denna 

undersökning. Eventuellt kan urvalet ha påverkats av att elevernas idrottslärare hjälpte mig att 
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komma i kontakt med eleverna. Anledningen till att jag tog hjälp av deras idrottslärare var för 

att jag ansåg att de hade en större inblick om vilka elever som har låg närvaro i ämnet. Det är 

svårt att dra några generella slutsatser av min undersökning som belyser hur alla elever med 

låg närvaro upplever ämnet. Men undersökningens resultat kan i alla fall bidra till en 

tankeställare om hur elever med låg närvaro kan uppleva undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa. 

 

4.5 Förslag till vidare forskning 

 

Nu när denna undersökning är genomförd så anser jag att det skulle vara intressant att 

undersöka hur idrottslärarna utformar sina lektioner samt att ta reda på hur de förhåller sig till 

elever med låg närvaro i ämnet. Det skulle vara intressant att titta närmare på om aktiviteterna 

i undervisningen speglar det som står i styrdokumenten och att undersöka vilka delar av 

undervisningen som läraren lägger mest fokus på. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Hur upplever du ämnet idrott och hälsa i skolan? 

 

Kan du berätta vad ni brukar få göra under idrottslektionerna 

 Vad anser du om det? 

 Vad är roligast? 

 Vad är tråkigast? 

 

Har innehållet i idrott och hälsa-undervisningen någon betydelse för dig? 

 

Vad är det som gör att du väljer att avstå undervisningen? 

 

Hur skulle du beskriva att du mår under idrottslektionerna? 

 

Hur skulle idrottslektionerna vara utformade ifall du fick bestämma? 

 

Vad anser du är det viktigaste med idrott och hälsa-undervisningen? 

 

Något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Intervjuanalystabell 

 

Fråga Elev Centralt Kategorier? 

Fråga 1    

Fråga 2    

Fråga 3    

Fråga 4    

Fråga 5    

Fråga 6    

Fråga 7    

Fråga 8    

 


