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Sammanfattning	  
Syftet med studien är att belysa lärares och elevers syn på frågan om att delta i undervisningen i 
idrott och hälsa utan att vara ombytt. Då varken läroplan eller lärarutbildning ger något konkret 
stöd om hur man ska hantera de elever som inte är ombytta till lektionen så vill vi belysa denna 
fråga för följande studie. Rapporter från Skolverket och riksdagen visar en hög frånvaro inom 
ämnet idrott och hälsa och en sjunkande delaktighet i idrottsföreningar hos eleverna. Skolan kan 
således bli elevernas enda eller den viktigaste källan till fysisk aktivitet. Genom att intervjua lärare 
och ge ut enkäter hos deras elever tog vi del av båda parters resonemang kring att låta elever delta 
utan ombyte på lektionen i idrott och hälsa. Resultatet visar att lärare på gymnasiet i högre 
uträckning låter eleverna delta utan ombyte medan lärare på grundskolan av hygienska skäl inte 
tillåter detta. Samtliga lärare anser att det är eleven som deltar utan ombyte som både gynnas och 
missgynnas. Vi fick också fram resultatet att elever med högre frånvaro, mindre intresse och lägre 
betyg i ämnet idrott och hälsa samt har en mindre del av fysisk aktivitet i sin vardag i större 
utsträckning tycker att det är positivt att läraren låter elever delta utan att vara ombytta.  

Nyckelord: Idrott och hälsa, KASAM, intervju, enkät, ombyte	    
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1. Inledning 

Under vår utbildning har vi deltagit i flera verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) och upplevt 
att lärare resonerar olika huruvida elever bör få delta i undervisningen utan ombyte. Som blivande 
lärare i idrott och hälsa känner vi av stor vikt att veta hur vi själva ska hantera och resonera kring 
detta vanligt förekommande problem. Då fysisk aktivitet är en viktig komponent för ett 
hälsosamt och friskt liv är det av betydelse att vi får elever att finna vikten av fysisk aktivitet 
redan tidigt i livet. Samtidigt som fysisk aktivitet är viktigt för individen besparar det även 
samhället stora kostnader. För oss som växt upp med föreningsidrott, spontanidrott och fysisk 
aktivitet är deltagandet en självklarhet. Men när vi har varit ute på skolorna ser vi att så är inte 
längre fallet. Denna problematik mynnar således ut i vår studie där vi vill bearbeta frågan hur jag 
som lärare kan resonera kring frågan att låta elever delta utan ombyte. Kan det vinna fler 
individer till att bli mer fysiskt aktiva eller missgynnar det min undervisning? När vi hädanefter 
talar om lektion och undervisning menar vi enbart lektion och undervisning i idrott och hälsa om 
annat inte nämns.   
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2. Bakgrund 
Bakgrunden kommer behandla rapporter från skolverket och de delar ur läroplanen som ligger 
tillgrund för studiens syfte och frågeställning. 

2.1 Rapporter från skolverket 
I skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen 2010 i idrott och hälsa granskades 172 
grundskolor och 304 klasser i årskurs 7-9 med sammanlagt 7623 elever. Elevernas deltagandet i 
undervisningen vid den flygande tillsynen var låg. Enbart vid 25% av lektionerna deltog samtliga i 
klassen och en relativt stor andel av lektionerna hade hög frånvaro och/eller många elever som 
var närvarande utan att delta i lektionens aktiviteter och i snitt deltog inte var femte elev på 
lektionen. På var tionde lektion var det mellan 30-50 % icke deltagande eller frånvarande elever 
(Skolverket, 2010).   

Skolverkets kvalitetsrapport från 2012 granskar ämnet idrott och hälsa på grundskolan. 
Granskningen är en detaljerad och systematisk undersökning av verksamhetens kvalité i 
jämförelse med nationella mål och styrdokument. Syftet med undersökningen är att bidra till 
utveckling av verksamheten. Granskningen inkluderade 36 skolor och klasser i årskurs 4 till 6. 
Skolverket såg här att vid 75 % av skolorna fanns det elever som närvarade men som inte deltog. 
Vid de 123 besökta lektionerna fanns det över 100 elever som närvarade men som inte deltog. 
Bland dessa elever var det vanligast att de satt inaktiva vid sidan av och tittade på. I vissa fall fick 
eleverna en alternativ uppgift att utföra i någon annan sal och i flera fall fick eleverna gå ut på en 
promenad. Skolverket menar att promenad kan vara en legitim del av undervisningen om den kan 
kopplas till läroplanens syfte och mål. Men i många fall saknades koppling till vilket lärande 
promenaden kan bidra till och vilka kunskaper som kan utvecklas. Eleverna ansåg att skälet till att 
gå promenad var att de skulle ha något att göra och såg ingen vidare koppling till läroplanen. I 
intervju med lärare och elever framkom fyra anledningar till varför elever inte deltar i 
undervisningen. Första skälet var hälsoskäl, eleven var förkyld, hade huvudvärk eller liknande. 
Andra skälet var att eleven glömt ombyteskläder eller utrustning och deltog då inte i 
undervisningen eftersom dessa saknades. Ett tredje skäl var att eleven inte ville delta. Varför en 
elev inte ville delta hade olika orsaker och ofta var det enskilda elever som inte ville delta men på 
några skolor var det hela kamratgrupper som valde att inte delta. Det fjärde skälet var att stödtid 
och extraundervisning i annat ämne överlappade undervisningen. I Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning visade det sig dessutom att 22 av de 36 besökta grundskolorna behövde vidta 
åtgärder för att garantera att elever inte kränktes, skulle riskera att kränkas eller uppleva utsatthet i 
samband med undervisning i idrott och hälsa. Granskningen visar att skolornas förebyggande 
arbete i samband med undervisningen i idrott och hälsa generellt inte omfattar hela den miljö 
som eleverna vistas i (Skolverket, 2012). 

Enligt Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 visade det sig att 17% av pojkarna 
upplevde obehag att byta om inför sina klasskamrater inför undervisningen i idrott och hälsa och 
att 11 % av flickorna upplevde samma obehag. Rapporten visar även att bland de elever som inte 
uppnår målen i ämnet idrott och hälsa är det över hälften av eleverna som uppger att det stämmer 
delvis eller stämmer helt att de inte vill byta om med andra. Bland elever som uppnår betyget mycket 
väl godkänt är delen här enbart en fjärdedel (Skolverket 2004).  
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2.2 Vad säger läroplanen? 
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 
Positiva upplevelser av rörelse [..] under uppväxtåren har stor be tydelse för om vi blir fysiskt 
aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för 
både individen och samhället (Skolverket 2011a, s.51). 

Vad har lärarna för ansvar gentemot eleverna? När det gäller lärares anpassning i undervisningen 
så står det i Gy11 att lärare ska utgå ifrån och ta hänsyn till elevernas förutsättningar, behov och 
kunskapsnivå (Skolverket 2011b, s.6). I Lgr11 utformas det som att undervisningen ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter och kunskaper (Skolverket 2011a, s.8). Under riktlinjer för elevernas ansvar 
och inlytande i Gy11 står det att ”Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt 
ansvar för sitt lärande [...] och låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (Skolverket 
2011b, s.12). Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 
kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sin 
egen fysiska förmåga (Skolverket 2011a, s.51). I koppling med kursplanen i idrott och hälsa så 
står det under övergripande mål och riktlinjer i Gy11 att läraren ska stärka varje elevs 
självförtroende samt vilja och förmåga att lära. Läraren ska även stimulera, handleda och stödja 
eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter (Skolverket 2011b, s.10). 

Det står skrivet i Gy11 under skolans värdegrund och uppgifter att ”Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 
kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”( Skolverket 2011b, s.6). På liknande sätt står det 
i Lgr11 att ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att uppnå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket 2011a, s.8). 

Angående ombyte till idrott och hälsa så står det i Lgr11 att läraren har en skyldighet att utforma 
undervisningen så att den ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar (Skolverket 
2011a, s.8). Gy11 säger att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar. Skolans mål är att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin 
arbetsmiljö samt att de tillsammans med andra tar initiativ och påverkar sina villkor (Skolverket 
2011b, s.12). Under själva syftet för idrott och hälsa nämns det i Lgr11 att undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska 
aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer (Skolverket 2011a, s.51). I likhet med Gy11 står 
det även här under ämnets syfte att genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter (Skolverket 2011b, 
s.83). Under skolans riktlinjer står det att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och vidta 
åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling samt att de ska visa respekt för den enskilda eleven och ha ett 
demokratiskt förhållningssätt (Skolverket 2011b, s.12).  

Fysisk aktivitet är en viktig del av en individs hälsosamma livsstil och skolan kan vara den enda 
källan till rörelse och fysisk aktivitet. Då deltagandet på lektionerna är relativt lågt och två av de 
vanligaste skälen till att elever inte deltar är motvilja och glömda idrottskläder tar denna studie 
fasta på hur lärare och elever resonerar kring att delta utan ombyte på lektionen. Det är även av 
intresse att undersöka vilka faktorer som ligger bakom olika resonemang och ställningstaganden.  



4	  
	  

3. Litteraturöversikt 
Litteraturöversikten kommer presenteras i tidigare studier och teoretiska utgångpunkter. 

3.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning kommer inledas med en översikt och fortsätta med studier inom fysisk 
självkänsla, fysisk aktivitet och även studier inom undervisningen i idrott och hälsa. Avsnittet 
kommer avslutas med en fördjupning om självkänsla och självtillit, beteende samt relationen 
mellan idrottundervisning och kön. 

3.1.1 Översikt	  
Regelbunden fysisk aktivitet är av stor betydelse för individen och samhället. För individen leder 
fysisk aktivitet till en ökad hälsa och ett ökat välbehag samtidigt som det besparar samhället stora 
kostnader. Utefter rekommendationerna som idag finns kring vardaglig fysisk aktivitet (30 
min/dag) är majoriteten av den svenska vuxna befolkningen inaktiva. Dagens vardag ställer allt 
mindre krav på den fysiska förmågan och inaktiviteten kommer smygande till befolknignen med 
mindre ork och övervikt (FYSS, 2008). En stillasittande livsstil och fysisk inaktivtet är en av de 
största orsakerna till sjukdomar och för tidig död. Individer i alla åldrar, kvinnor som män, kan 
uppnå hälsovinster och ökad livskvalité genom fysisk aktivitet (FYSS, 2008). Undersökningar 
visar att andelen barn och ungdomar som ägnar sig åt någon regelbunden fysisk aktivitet eller 
träning på fritiden har minskat under de senaste åren. Spridningen mellan elever som rör sig 
mycket respektive lite ökar (Redelius 2004, s. 169). När vi i studien talar om hälsa och 
hälsotillstånd i dess olika former utgår vi ifrån WHO:s definition av hälsa. Definitionen lyder 
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och icke enbart 
frånvaro av sjukdom eller svaghet” (WHO, 130524). 

3.1.2 Tidigare studier om fysisk aktivitet och fysisk självkänsla 
Från riksdagen och utvärderings- och forskningssekretariatet kom nyligen ett konstaterande att 
övervikt och fetma är en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Problemet är globalt och det 
finns länder som har ett värre läge än Sverige. Idag dör fler människor av övernäring än 
undernäring och WHO har uppskattat att fetman har fördubblats under de senaste tre 
decennierna. I EU beräknas över hälften av de vuxna vara överviktiga och feta. I Sverige är läget 
något bättre men fortfarande alarmerande. Var tredje vuxen och vart femte barn räknas som 
överviktig. Av dessa 20 % överviktiga barn är det 5 % som utvecklat fetma. Andelen överviktiga 
barn och unga idag är betydligt större än för 30 år sedan. Det är av stor vikt att uppmärksamma 
övervikt och fetma i låg ålder då problemen troligtvis tenderar att följa med individen in i vuxen 
ålder. Problemen med övervikt är både fysisk och psykisk ohälsa. Studier visar att barn med 
övervikt är mer nedstämda och upplever en sämre livskvalité på grund av sin övervikt. 
Anledningen till denna markanta ökning av övervikt och fetma är våra levnadsvanor där osunda 
kostvanor och minskad fysisk aktivitet är främsta anledningen. En förskjutning i energibalansen 
som gör att vi tar in mer än vad vi gör av med, tillgängligheten på mat dygnet runt och mindre 
mat lagad hemma är några av de faktorer som påverkat osunda kostvanor. Svenska barn och unga 
är betydligt mindre aktiva idag än tidigare. Barns naturliga rörelsemönster är förändrat och det är 
färre barn som på egen hand går eller cyklar till platser. Barn och ungas levnadsmönster har bland 
annat försämrats på grund av sämre tillgång till vardagsmotion och barn rör sig helt enkelt för 
lite. Nya strategier och förebyggande arbete behövs för att motverka övervikten hos barn och 
ungdomar. Rapporten menar att skolan spelar här en viktig roll eftersom den når alla barn och 
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ungdomar oavsett klass, etnicitet eller kön. Forskning visar att långsiktiga och skolbaserade 
program med fysisk aktivitet och näringslära är effektivt vid motverkan av barnfetma. 
Livsmedelsverket och Skolverket har nyligen fått i uppgift att arbeta med likväl skolmatens 
utformning som att utveckla skolämnet idrott och hälsa för att stärka elevhälsan för att 
övervikten beräknas öka med 20 % de närmaste 20 åren i Sverige (Jädert, 2013).  
 
En rapport som presenteras av Centrum för idrottsforskning visade att ungdomar i mindre 
utsträckning är med i en idrottsförening är tidigare. Främst skjunker deltagandet bland flickor och 
i åldern mellan 17-20 år. Idrottslyftet var en satsning som staten gjorde 2007 för att få fler 
ungdomar att idrotta. Effekten uteblev och CIF presenterade i dagarna att antalet 
föreningsidrottande ungdomar minskat (GIH, 130524).  
	  
En studie från CDC 2012 visar att det finns tillförlitliga bevis på att fysisk aktivitet kan leda till 
ökad självkänsla (Takats, 130110). Ur en metaanalys gjord på 36 tidigare studier om förändring av 
självkänslan vid fysisk aktivitet visade 78 % av dessa ett positivt resultat. Analysen visar att 
träning utgör ett betydande sätt att öka och bibehålla fysisk självkänsla (Raustorp, 2006 s. 24). 
Forskare har över tid visat att personer som är överviktiga har lägre självkänsla än normalviktiga. 
Man har genom BMI visat ett negativt samband mellan BMI och fysisk självkänsla. Studier visar 
att ju högre BMI desto lägre självkänsla. Detta gäller samtliga undergrupper för fysisk självkänsla 
förutom fysisk styrka. Vidare studier har dock visat att denna fysiska självkänsla är påverkbar 
(Raustorp, 2006 s. 25-26). Raustorp menar att det finns starka samband mellan fysisk prestation 
och fysisk självkänsla och en elev som värderar sig själv med högre självkänsla, troligare deltar 
aktivt i en fysisk aktivitet som undervisningen i idrott och hälsa (Raustorp, 2006 s. 17).  

3.1.3 Tidigare studier om undervisningen i idrott och hälsa 
 
En engelsk studie gjord av en forskare vid namn Lake visade på ett samband mellan inställning 
och intresse vid ämnet idrott och hälsa hos 16-18- åringar. Han menar att elever som finner 
ämnet attraktivt upplever lagsporter, tävlingar och idrott som något positivt och utvecklande. På 
samma sätt visar studien att de som inte upplever ämnet attraktivt ogillar idrott, tävlingar och 
lagarbete då detta får dem att känna sig inkompetenta, frustrerade och tvingade att delta. Lake 
menar att olika individer upplever samma miljö på mycket olika sätt. Den individ som är positivt 
inställd till ämnet finner tävlingsmiljön som en social bekräftelse och avslappnande medan den 
negativt inställda får känslor av utestängdhet och ängslan (Lundvall, 2004 s. 27-28). Det finns fler 
studier som stödjer sambandet mellan inställningen till idrottsämnet och individens fysiska 
förmåga. En studie från 2002 visar att elever med låga betyg och med låg fysisk förmåga i större 
utsträckning finner ämnet idrott och hälsa tråkigt (Lundvall, 2004 s. 28). Ytterligare en svensk 
studie är Lena Larssons kultursociologiska undersökning Idrott och hälsa är inget för mig. En studie 
som identifierar elever som inte deltar i ämnet idrott och hälsa. Två skilda grupper studerades här 
och man fann flera olika skäl till ett icke deltagande. Dels var föräldrarnas ointresse för ämnet 
och för fysisk aktivitet en viktig faktor. Dels var även den negativa kroppsuppfattningen och 
bristande upplevelseförmåga viktiga faktorer (Larsson, 2003). Karin Redelius konstaterar från en 
studie att elever med negativ inställning till ämnet idrott och hälsa i högre grad än andra: 
 

-‐ Tror att deras föräldrar finner ämnet mindre viktigt än skolans övriga ämnen. 
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-‐ Har lägre betyg i ämnet. 
-‐ Har en lägre tilltro till sin förmåga och vad de själva klarar av. 
-‐ Inte är medlemmar i en idrottsförening eller ledarledd fysisk aktivitet på fritiden. 
-‐ Inte uppfattar sig som en person som blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 

Elever som är positivt inställda till ämnet uppfattar sig mer sällan dåliga på idrotten, de uppfattar 
sig duktiga på de aktiviteter som ofta förekommer på idrotten och har generellt högre betyg 
(Redelius 2004, s. 170).  

Genom en unik studie som pågått i under snart fyrtio år har Lars-Magnus Engström kunnat följa 
idrotts- och motionsvanorna hos 2000 svenskar från 15-årsåldern upp i medelåldern. 
Motionsutövning i vuxen ålder har ett relativt litet samband med föreningsidrott i ungdomsåren. 
Motionsutövning i vuxen ålder har däremot ett relativt starkt samband med vilket betyg man 
hade i gymnastik, men också vilket betyg man hade i teoretiska ämnen. Resultaten i studien 
indikerar att de som hade höga betyg i skolan i större utsträckning motionerar i vuxen ålder. 
Engström menar att skolbetygen i viss utsträckning speglar den sociala bakgrunden samt att de 
värden som kommer till uttryck i skolan allmänt sett är förknippade med samma sociala grupper 
(Larsson & Meckbach, 2007, s.57).  

Svensk idrottsforskning publicerade 2008 en artikel om varför elever inte deltar i ämnet idrott 
och hälsa. Studien visade att deltagandet i ämnet berodde på individuella faktorer. Hur dessa i sin 
tur hanterades av respektive lärare och skola visade sig vara en avgörande faktor om eleven deltog 
i undervisningen eller inte. Att inte delta i undervisningen i idrott och hälsa är en riskfaktor och 
ofta ett första steg i en skolkutveckling. Faktorer som påverkar deltagandet är utifrån artikeln 
betygsättning, duschtvång och det organisatoriska utrymmet för flexibla, individualiserade 
lösningar. Artikeln granskade elever med risk för betyget IG. Det finns ett samband mellan elever 
med det aktuella betyget IG och duschtvång. Elever som riskerar IG har generellt ett högre BMI 
än övriga elever. Dessa elever är i högre grad överviktiga och anser att skolan inte har en förmåga 
att möta deras behov. Denna grupp elever anser även att undervisningen är tävlingsinriktad och 
framställer en jämförelse mellan prestation och kropp vilket gör att dessa elever väljer att avstå 
undervisningen (Bråkenhielm, 2008)  

En liknande enkätstudie på 400 niondeklassare i Göteborg har genomförts av journaliststudenter. 
Studien publicerades senare i lärarförbundets tidskrift miVIDA. En tredjedel av eleverna i denna 
undersökning svarade att de upplevt obehag under undervisningen i idrott och hälsa. I studien 
fanns en könsskillnad där 71% av killarna svarade att de aldrig upplevt obehag under en lektion 
medan det endast var 52% av tjejerna som inte gjort det. Genusskillnaden visar sig enligt artikeln 
även i att allt fler flickor än pojkar skolkar från undervisningen i idrott och hälsa. Hälften av 
tjejerna har någon gång skolkat från undervisningen i ämnet jämfört med en fjärdedel hos 
killarna. Dubbelt så många flickor som killar har alltså någon gång skolkat från undervisningen. 
Samma fördelning ser vi även bland elever som ofta skolkar från undervisningen i idrott och 
hälsa. Undersökningen visar även att flickor i större utsträckning än killar är negativt inställda till 
ämnet. Enkätundersökningen visar att omklädningsrummet och duschen är en jobbig situation 
för eleverna. Många elever menar att de känner obehag och otrygghet för att visa sig nakna inför 
sina klasskompisar och två av fem elever menar att de undviker att duscha efter lektionen. Lars 
Arrhenius som tidigare varit barn- och elevombudsman kommenterar i artikeln att under hans 
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sex år som ombud märkte han att omklädningsrummen var en utmärkande plats för trakasserier 
och kränkningar (Lindholm m.fl, 2012). 

3.1.4 Fysisk självkänsla och självtillit 
Självkänslan är enligt Raustorp (2006) hierarkiskt uppbyggd med en global självkänsla som i sin 
tur består av flera domäner såsom bland annat fysisk, social och kognitiv självkänsla. Dessa 
specifika domäner är därefter uppbyggda av undergrupper. Fysisk självkänsla består av 
undergrupperna idrottslig motorisk kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk styrka samt fysisk 
kondition. Till varje undergrupp kan en situationsbunden självkänsla knytas som kan beskrivas 
som vår tilltro till vår förmåga i en viss situation. Situationsbunden självkänsla ligger nära termen 
självförtroende som brukar definieras som självuppfattningen om ens kapacitet i en färdighet 
(Raustorp 2006, s. 9). Vår självbild utvecklas i interaktion med andra människor och vår värdering 
av denna självbild utgör vår självkänsla (Raustorp, 2006 s. 10). För att utveckla den personliga 
självkänslan är deltagande i idrott och hälsa fördelaktigt. Men för att utvecklingen ska vara 
gynnsam måste vissa kriterier vara uppfyllda. De måste dels ha en realistisk chans att lyckas med 
uppgiften och känna att uppgiften är motiverande. Dels måste eleven få positiv feedback från 
personer i samma miljö (Raustorp, 2006 s. 27). När en elev finner att den lyckas i en fysisk 
aktivitet är sannolikheten högre att eleven fortsätter delta. För att skapa en utvecklande nivå för 
elevens fysiska självkänsla är det viktigt att skapa en balans mellan individens skicklighet och 
utmaning (Raustorp 2006, s. 28). 

I Hultgrens rapport Rörelseidentitet från 2006, studerar författaren sambandet mellan fysisk 
aktivitet och psykosociala faktorer. För utövandet och vidmakthållandet av fysisk aktivitet visar 
flera studier att självtillit och upplevd kontroll är två viktiga faktorer (Hultgren 2006, s. 27). 
Upplevelsen av att besitta skicklighet och förmågan av att välja samt att skapa sin egna positiva 
miljö är av stor betydelse för att öka och/eller vidmakthålla graden av fysisk aktivitet. Självtillit 
definieras som individens tilltro och uppskattning till sin egna förmåga (Hultgren 2006, s. 42). 
Rapporten beskriver att det finns ett samband mellan graden av fysisk aktivitet och en individs 
självtillit. Graden av självtillit kan öka och minska av fysisk aktivitet beroende på den upplevda 
aktiviteten. Negativa känsloupplevelser kan medföra minskning av fysisk aktivtet och vice versa 
(Hultgren 2006, s. 29 - 30). Vidare visar en studie att ökad fysisk aktivitet är en viktig komponent 
för ett barns utveckling av det globala självförtroendet (Hultgren 2006, s. 33). Tillsammans med 
självtillit visar flera studier att upplevd färdighet och förmåga samt attityder ha en direkt påverkan 
på elevers utövande av fysisk aktivtet. Socialt stöd från kamrater och lärare visar även ha en stor 
inverkan (Hultgren 2006, s. 41). En studie i rapporten som undersöker sambandet mellan 
självtillit och upplevd ansträngning visar att en lägre upplevd ansträngning under fysisk aktivtet 
leder till en högre grad av självtillit (Hultgren 2006, s. 43). Uppleved förmåga, färdighet och 
etablering av vanor är avgörande faktorer för att etablera ett nytt beteende som fysisk aktivitet. 
Beteenden utvecklas utifrån positiva och negativa bestämningsfaktorer. Faktorer som kan vara 
positiva för den aktiva utövaren kan på samma sätt vara negativa för den inaktiva (Hultgren 2006, 
s. 48). Barn och ungdomar söker naturligt sin identitet och personlighet. Beteenden som 
utvecklas i samband med identitets- och personlighetssökande	  är starka i sin karaktär och blir en 
prägel på individens livsstil (Hultgren 2006, s. 52). 



8	  
	  

3.1.5 Beteende 
Under uppväxten är fysisk aktivitet viktigt för barn och ungdomar för att bygga upp kroppen. 
Barn och ungdomar söker rörelser utifrån känslor och med egenvärdet att de ska ha kul när de 
rör på sig. Vidare visar flertalet studier att fysisk aktivitet avtar med åldern. Avtagandet sker på 
naturlig väg men påskyndas i vårt samhälle utav omgivningens samverkan och individens egna 
upplevelser (Hultgren, 2008 s. 36). Beteende påverkas och utvecklas av olika bestämningsfaktorer 
som kan verka positivt eller negativt för individen beroende på hur de exponeras. Faktorer som 
kan upplevas positivt för den fysiskt aktiva kan samtidigt framstå negativt för den fysiskt inaktiva. 
Tillgänglighet är till exempel en faktor för att skapa goda eller dåliga levnadsvanor (Hultgren 2008 
s. 37). Nedan följer ett exempel som visar på hur yttre omständigheter påverkar elevers beteende. 

Vid en skola brann sporthallen ned, vilket innebar en del märkliga iakttagelser: Efter en tid 
upplevde personalen en högre närvaro i ämnet idrott och hälsa samt att matintaget ökade hos 
skolungdomarna. Frågeställningen blir då dels om sporthallen är en negativ faktor för att 
stimulera barn och ungdomar till fysisk aktivitet och dels i hög grad innehållet i ämnet idrott 
och hälsa styrdes av sporthallen som anläggningsfaktor. Under den tid som sporthallen 
renoverades genomfördes lektionerna utomhus och till stor del i ordinarie klädsel utan 
ombyte till idrottskläder. Dessutom krävdes en längre promenad till matsalen under 
renoveringsobjektet. Personalen uppskattade att matintaget ökade och intresset för fysisk 
aktivitet ökade hos eleverna (Hultgren 2008, s. 37).   

En annan komponent är omgivningen som kan påverka och förstärka beteende hos barn och 
ungdomar. Omgivningens värderingar kan delas upp i socialt stöd och socialt tryck. Det sociala 
trycket bygger på normer och värderingar som skapar gruppens eller individens sociala 
sammanhang. Det sociala stödet skapar ett positivt beteende genom stödjande utveckling. Ett 
socialt tryck får individen att göra saker de inte vill göra och socialt stöd innebär ett stöd för en 
individ att klara en uppgift (Hultgren 2008, s. 38). Beteende är en handling som formas av 
tolkningar, upplevelser och känslor. Tankar om beteendet och den egna känslan av beteendet är 
av stor betydelse för handlande. Många misslyckanden och upprepade obehag i en situation ökar 
risken till ett undvikandebeteende. Vidare kan händelser som skapar olust och obehag stärka 
detta undvikandebeteende. Ett exempel på detta är enligt Hultgren hög frånvaro i ämnet idrott 
och hälsa och/eller att individen inte ser sig som den ”sportiga typen”. Hulgren menar också att 
det är lättare att välja bort ett beteende än att leva upp till omgivningens förväntningar (Hultgren 
2008, s. 38). De faktorer som skapar och präglar individers val av aktivteter skapas utifrån 
slumpmässiga eller planerade handlingar. Barn hamnar ofta i situationer där de måste förklara för 
en vuxen. Förklaringen skapas i sin tur beroende på själva handlingen och förklaringen resulterar 
i en direkt påverkan av individens tankar och känslor för beteendet. Förklaringen kan vara sann 
eller påhittad. Som exempel tar Hultgren upp elevers situation när de ska förklara för läraren 
varför de glömt idrottskläder. Barn kan genom dessa situationer hitta på eller ljuga och vidare lära 
sig att skapa undanflykter för att slippa en aktivitet (Hultgren 2008, s. 40). Behovet av kontroll är 
en annan faktor för att påverka och skapa ett beteende. Känslan av att inneha kontroll i en 
situation eller aktivitet ökar viljan och intresset av att ta del av och utöva aktiviteten. Varje individ 
har sitt eget behov till kontroll (Hultgren 2008, s. 41). Identitetssökande är en ytterligare 
komponent som påverkar en individs beteende. Medvetet eller omedvetet får barn och ungdomar 
kontinuerligt acceptans från sin omgivning. Barn och ungdomar behöver återkoppling och 
bekräftelse på att det är okej att vara på ett visst sätt. Undvikandebeteende kan vara ett resultat av 
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utebliven bekräftelse, omgivningens värderingar eller genom negativa effekter av upplevelser 
(Hultgren 2008, s. 42). Omgivningen kan stärka en individs identitet eller sända ut signaler att 
identiten inte passar in i situationen. Om individen även får minskat ansvar beroende på ”mindre 
duglighet” kan detta vara en negativ faktor som kan leda till mindre engagemang (Hultgren 2008, 
s. 43).  

3.1.6 Idrott och kön 
Idrott och hälsa är det enda skolämne där pojkar i genomsnitt har högre betyg än flickor. En 
artikel publicerad på idrottforum 2005 lyfter fram skillnader hos könen i undervisningen i idrott 
och hälsa. I en artikelstudie, gjord på 677 elever i årskurs 9 och 134 elever i årskurs 5, visar det sig 
att pojkar i större utsträckning än tjejer tycker att ämnet är roligt och de känner sig duktiga i 
ämnet. Det är dessutom färre antal killar som skulle vilja slippa delta i undervisningen. 
Skillnaderna kan ibland vara lika påfallande som likheterna hos könen. Artikeln studerar samtidigt 
elever som är negativt inställda till ämnet. Negativt inställda tjejer och killar känner sig i mindre 
utsträckning duktiga på idrott än positivt inställda. Gemensamt för dessa negativt inställda elever 
är dessutom att de inte är medlemmar i en idrottsförening på fritiden och i mindre utsträckning 
blir svettiga under lektionerna i idrott och hälsa (Larsson, 2005). Karin Redelius, lektor vid GIH, 
har undersökt elever i årskurs 9 och deras inställning till ämnet idrott och hälsa. Totalt 
medverkade 48 klasser och 677 elever (347 flickor och 330 pojkar) i undersökningen. Vid frågan 
om eleverna ville ha mer eller mindre tid för ämnet svarade 58 % av flickorna och 77 % av 
pojkarna att de ville ha mer tid (Redelius 2004, s. 159). Eleverna fick uppskatta olika känslolägen 
som de har i samband med ämnet idrott och hälsa och känslan orolig visade det sig att det var fler 
tjejer än killar som upplevde. Ungefär hälften av killarna gentemot tre tiondelar av tjejerna 
svarade att de instämde helt på att de kände sig duktiga i ämnet. Tre gånger så många flickor som 
pojkar menar enligt undersökningen att de ofta känner sig dåliga i idrott. Samma siffra ser vi i 
frågan om eleverna skulle vilja slippa att vara med. Tre gånger så många flickor som pojkar skulle 
vilja slippa undervisningen i idrott och hälsa (Redelius 2004, s. 162). Studien visar likt projektet 
Kön-Idrott-Skola att likheterna mellan könen ibland kan vara samma som skillnaderna. Vidare 
har Redelius studerat elever som både är negativt inställda till ämnet och positivt inställda till 
ämnet. Vid påståendet Är alltid/nästan alltid med på lektionerna och blir svettig och andfådd varje gång 
svarade 73 % av de positivt inställda flickorna respektive 12 % av de negativt inställda flickorna 
ja. Det var 81 % av de positivt inställda killarna som svarade ja medan endast 36 % av de negativt 
inställda killarn svarade ja. Tre gånger så många av de negativt inställda pojkarna som av de 
negativt inställda flickorna angav att de svarade ja på påståendet. Utöver denna fråga visade sig 
likheterna mellan negativt inställda flickor och pojkar vara större än likheten mellan det egna 
könet (Redelius 2004, s. 169).  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 
För studien används tre teoretiska utgångspunkter: KASAM, självbestämmandeteorin och theory 
of reason action and planned behaviour.  

3.2.1 KASAM 
Författaren Aaron Antonovsky tar upp begreppet KASAM, ”känsla av sammanhang” i sin bok 
Hälsans mysterium (1991). Han berättar om genomförda djupintervjuer med 51 olika personer där 
alla hade upplevt ett svårt trauma och ansågs ha klarat av dessa väldigt bra. Utifrån dessa 
intervjuer framgick det att 16 personer bedömdes ha ett starkt KASAM medan 11 personer 
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befann sig på den andra sidan av skalan. Antonovsky fann härigenom tre teman som 
genomgående fanns i den ena gruppen men saknades i den andra nämligen begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Dessa tre sågs som de centrala kompontenterna i KASAM där begriplighet utgör 
den väldefinierade, uttalade kärnan i den ursprungliga definitionen. Den syftar på i vilken 
utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som information som är ordnad, 
sammanhängande, strukturerad och tydlig än som brus, det vill säga kaotisk, oordnad, 
slumpmässig, oväntad och oförklarlig. Hanterbarhet definierar Antonovsky som den grad till vilken 
man upplever att det står resurser till ens förfogande, medhjälp av vilka man kan möta de krav 
som ställs av de stimuli som man ”bombarderas” av. 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. Olyckliga saker händer i livet, men när så sker kommer man kunna reda sig och inte 
sörja för alltid. Den tredje kompontenten meningsfullhet betraktar Antonovsky som begreppets 
motivationskomponent. Formellt syftar komponenten på i vilken utsträckning man känner att 
livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer 
en inför är värda att invenstera energi i, är utmaningar att ”välkomna” snarare än bördor som 
man mycket hellre vore utan. Anonovskys definiering av KASAM ser ut 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 de stimuli som härrör från ens 
inte och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de 
resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värd investering och engagemang. (Antonovsky, 
1994, s.41) 

3.2.2. Självbestämmandeteorin  
Den fysiska självkänslan har en avgörande betydelse för vår motivation till att vara fysiskt aktiv 
(Raustorp 2006, s. 5). Kunskapen om en individs fysiska självkänsla kan vara en viktig faktor för 
att förstå en elevs beteende och för att personalen på skolan ska kunna möta elevens behov 
(Raustorp 2006, s. 14). 

Motivation är den grundläggande drivkraften för inlärning samt för ett förändrat beteende 
(Raustorp 2006, s. 15). En annan motivationsteori är självbestämmandeteorin som bygger på teorin 
om yttre och inre motivation. Teorin menar att en aktivitet som från början kan verka meningslös 
och ointressant kan bli integrerad i den egna personligheten och således upplevas som givande 
och intressant. Motivationen växer gradvis i sex steg från amotivation till inre motivation (Deci & 
Ryan, 1985). Amotivation kan beskrivas som avsaknad till motivation. 

Kategori Orsak till beteende Konsekvens 
Amotivation Att lyckas verkar omöjligt Inte ens lönt att försöka 
Yttre motiv 1 Dom betalar mig Belöning 
Yttre motiv 2 Jag borde, skulle nog.. Skuldkänsla 
Yttre motiv 3 Det ger mig hälsovinst Ett personligt mål 
Yttre motiv 4 Det stärker min självkänsla Min identitet 
Inre motiv För nöjet att kunna, att uppnå För sakens skull 
	  

Om en elev upplever att den behärskar situationen kommer personens inre drivkraft att öka för 
att genomföra uppgiften. Att skapa en inlärningssituation som förmedlar kompetens hos eleven 
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och känslan av att lyckas ökar den inre motivationen (Deci & Ryan, 1985). Vill man främja hälsan 
genom att förändra ett livsstilsmönster går motivation och självkänsla oundvikligen hand i hand. 
Gemensamt för båda teorierna är att om miljön, lektionen och sammanhanget stödjer en elev att 
lyckas och minimerar jämförelse och yttre kontroll så kommer troligast den inre motivationen, 
som är den mest önskvärda, att skapas (Raustorp 2006, s. 14). I den inre motivationen är det den 
inre drivkraften som utgör motorn, medan i den yttre motivationen är det yttre faktorer såsom 
pengar, berömmelse och betyg som utgör drivkraften. Medvetenhet om motivationen samt 
betydelsen av självkänslan är av stor betydelse i skolan (Raustorp 2006, s. 15).  

3.2.3 Theory of reason action and planned behaviour 
Utifrån inlärningspsykologi kan man skildra beteendens skapande genom dels automatiska 
reaktioner och dels genom viljestyrd inverkan. Genom den viljestyrda inverkan kan beteendet 
avgöras av tidigare upplevda konsekvenser och handlingar styrs således av dess konsekvenser. 
Hultgren menar att alla beteenden har en funktion och att det finns en bakomliggande orsak till 
en människas handlande (Hultgren 2006, s. 12).  

”Theory of reason action” eller teorin om överlagt beteende utvecklades av Icek Ajzen och Maring 
Fishbein. Teorin är framtagen för att förklara, förutsäga och förändra hur en individ handlar 
utefter olika faktorer. Avsikten med teorin är att visa att människan agerar rationellt och tar beslut 
efter upplevd tillgänglig information (Glanz K, 2002). Faktorer såsom tidpunkt, sammanhang och 
målsättning är av betydelse för hur långt en individ är beredd att gå för att uppnå ett givet mål. 
Dessa faktorer kan delas upp i attityder och sociala normer. Desto mer motivation en individ 
upplever inför ett förändrat beteende ju större sannolikhet är det till ett positivt utfall. En individs 
vilja att prova ett beteende påverkas av sociala normer samt attityder som i sin tur kan vara 
positiva eller negativa. För att en påverkan ska ske ska individen testa ett beteende enligt teorin. 
Ett beteende utvecklas enligt teorin av egna känslor och upplevda sociala sturkturer som i sin tur 
värderar beteendet. Det sociala trycket påverkar en persons attityd, det vill säga att en individs 
beteende formas efter hur andra människor agerar. För att förändra ett beteende behövs positiva 
känslor och ett socialt tryck. Socialt tryck kan dock samtidigt verka negativt (Hultgren 2006, s. 
15).  

	  	  

	  

	  

	  

	  

”Theory of planned behaviour” eller teorin om planerat beteende är en utveckling av samma forskare 
från föregående teori då denna hade vissa begränsningar. Teorin menar att det finns fler faktorer 
än attityder och subjektiva normer som påverkar intentioner. Denna teori visar att upplevd 
kontroll är en viktig faktor vid påverkan av ett beteende. En individs upplevda kontroll är en 
viktig faktor för motivationen samt för utövandet av det förväntade beteendet (Hultgren 2006, s. 
16). Teorin menar att ju fler resurser en individ upplever sig besitta, desto lättare är det för 
individen att uppnå sitt mål och sina intentioner.  

Personlig attityd 

Subjektiva normer 

Intentioner - mål Beteende 
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte	  
Syftet med arbetet är att belysa lärares resonemang kring frågan om elevers deltagande i 
undervisningen idrott och hälsa utan att vara ombytt och om det finns utmärkande drag hos 
elever som är mer positivt inställda till deltagande utan ombyte som kan vara relevant för lärarens 
relevans.  

4.2 Frågeställningar 
Vår huvudfrågeställning lyder: 

Hur resonerar lärare om att låta elever delta utan ombyte på lektionen i idrott och hälsa? 

Övriga frågeställningar är: 

(i) Finns det någon skillnad i hur lärare resonerar om elevers deltagande i undervisningen utan ombyte 
på grundskolans senare år jämfört med gymnasiet? 
 

(ii) Vilka elever gynnas av att delta utan att vara ombytta? Vilka elever missgynnas? 
 

(iii) Vad utmärker elever som är mer positivt inställda till att delta utan ombyte? 
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5. Metod 
För att besvara frågeställningarna så nyanserat som möjligt har vi valt att använda två metoder. 
Dessa presenteras var för sig medan urval, bearbetning av data, reflektion och metod och etiska 
ställningstaganden beskriver de båda samtidigt.  

5.1 Urval 
Vi intervjuade fem lärare i idrott och hälsa som vi tidigare haft kontakt med genom 
verksamhetsförlagd utbildning eller som vi själva varit elev hos. Vårt mål var att intervjua lärare 
som både låter elever som inte är ombytta vara med och inte vara med på undervisningen. En 
första kontakt togs via mail där vi frågade om läraren hade tid och möjlighet att hjälpa till med en 
intervju och enkäter i sina klasser. Vidare bestämdes tid och plats på varje lärares skola. Vi valde 
att utgå ifrån grundskolans senare år och gymnasiet för att få lärare från båda åldersgrupperna. 
Enkäterna har efter eller i samband med intervjun delats ut till den intervjuades klasser. Varje 
lärare har gett oss 1-3 klasser att få göra enkäter hos. Vi delade ut enkäter hos fyra av de fem 
intervjuade lärarna och fick sammanlagt ihop 126 enkäter. I de flesta fall har vi fått medverka 
under enkäten men på grund av tidsbrist har vissa gjorts utan vår närvaro. Klasserna valdes av 
läraren själv utifrån kriteriet att vi inte vill göra enkäten på en idrottlektion i den mån det var 
möjligt. Således har vi valt att göra ett systematiskt urval. På tre av fyra skolor gjordes enkäter och 
på en av dessa skolor gjordes enkäter i samband med en lektion i idrott och hälsa. De utmärkande 
dragen vi valt att använda för studien och i enkäten är skolrelaterade komponenter såsom betyg, 
närvaro, intresse för ämnet, fysisk självkänsla och idrottslig erfarenhet. 

5.2 Enkätmetod 
Enkäterna delades ut till elever till respondenterna i intervjun. Syftet med enkäten var att se 
elevens perspektiv på den undervisning respondenten i intervjun ger. Enkäten formades kort och 
hade nästintill enbart frågor med svarsalternativ men även ett par öppna frågor för att få 
elevernas egna reflektioner. Frågorna med svarsalternativen konstruerades med variation och 
många svaralternativ vilket behövs för att inte hämma respondenternas motivation eller leda in 
dem i ett visst svarsmönster (Patel 2011, s. 79). Kylén menar att skalafrågor kan konstrueras på 
olika vis men viktigast är att de är lätt för respondenten att svara och vi som bearbetar att 
registrera svaren (Kylén, 2004, s. 84). Detta för att lättare sammanställa resultatet och inte få ett 
för brett material. Enkäten inlededdes med lite faktafrågor om personen, som sedan följde upp 
med intresset för idrottsundervisning och avslutades med konkreta frågor kring medverkan i 
undervisningen utan ombyte. Fördelningen är av stor betydelse då senare frågor påverkas av den 
tankeverksamhet som de tidigare frågorna givit. Respondentens tidigare svar och funderingar 
kommer utmed ordningsföljden påverka senarelagda frågor (Kylén, 2004, s. 56). Enkäten var 
enbart på två sidor för att den inte skulle se för tung ut för eleverna att besvara. Kylén menar att 
en lättbesvarad enkät skapar större svarsutfall (Kylén, 2004, s. 55). Vi pratade om betydelsen av 
enkäten och poängterade att enkäten var anonym för eleverna innan den delades ut. För att öka 
svarsfrekvensen närvarade vi oftast vid enkätundersökningarna för att förklara otydligheter och 
se till att alla svarade på frågorna (Kylén, 2004, s. 53). I skola A gjordes samtliga enkäter med 
elever från studieinriktade program och i skola B gjordes enkäter med elever från yrkesinriktade 
program. I skola C och D är enbart elever från grundskolan och då från årskurs 7-9.  
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5.3 Intervjumetod 
Vår metod för intervjuerna var en kvalitativ halvstrukturerad intervju vilket innebär att frågorna 
var öppna och kompletterades med följdfrågor. Följdfrågor kan underlätta förståelsen av den 
information som ges för respondenten (Kylén 2004, s. 9). Genom en kvalitativ metod kan 
intervjun vara mindre strukturerad och vi har möjlighet att ställa frågor som passar i de enskilda 
fallen (Patel 2011, s. 81). Intervjuguiden formulerades utefter teman med öppna frågor och 
följdfrågor. Detta för att inte begränsa respondentens svar utan istället kunna diskutera mer fritt 
kring respondentens erfarenheter och inställning (Patel 2011, s. 84). Patel menar att intervjun kan 
berikas på detta sätt och att respondentens uppfattning kring ämnet tydligare framkommer (Patel 
2011, s. 85). Vi genomförde intervjuerna tillsammans där den ena personen höll i intervjun och 
den andre förde anteckningar. Esaiasson menar att anteckningar lämnar tid och pauser för 
reflektion både för den som intervjuar och respondenten (Esaiasson, 2007). Vi spelade in 
intervjun för att kunna transkribera den vilket rekommenderas av Esaiasson. Inspelning kan 
hämma respondenten, men för att skapa trygghet för respondenten genomfördes intervjun på 
hans eller hennes arbetsplats. Fördelen med inspelning är att allt blir dokumenterat och man kan 
återge exakta svar (Kylén, 2004, s. 40).  

5.4 Bearbetning av data 
I observationsfasen samlade vi in våra resultat och använde oss utav två metoder som vi valde för 
att ge en så hanterlig och meningsfull bild av verkligheten som möjligt (Backman 1985, s.20).  
Efter genomförda intervjuer med de fem lärarna på de olika skolorna delade vi upp intervjuerna 
mellan oss, beroende på vem som intervjuade läraren under tillfället. Intervjuerna delades upp 
mellan oss och transkriberade dessa var för sig. Detta för att underlätta arbetet och spara tid. Då 
vi transkriberat intervjuerna och sammanfattat svaren i våra ställda intervjufrågor sammanställde 
vi intervjuerna tillsammans. Intervjuerna presenteras tematiskt i studien för att ge läsaren en 
bättre översikt. Enkäterna delades ut på fyra av de fem skolor vi intervjuade lärarna på. Efter att 
vi fått in alla enkäter betraktade vi dessa och delade sedan upp enkäterna efter kön, fysiskt aktiva 
och fysiskt inaktiva elever, betyg och skolor. Fler uppdelningar gjordes men gav inte samma 
nyanserade resultat. Utifrån dessa uppdelningar gjorde vi jämförelser mellan enkäterna 
tillsammans och tittade på om det fanns några skillnader mellan elevernas svar som vi sedan 
sammanställde tillsammans i form utav tabeller och stapeldiagram för att tydliggöra resultaten. Vi 
sammanställde resultaten i tabeller då dessa ofta ger en mycket överskådlig och tydlig bild av en 
större datamassa. Stapeldiagram används för att visa en frekvensfördelning i procent så tydligt 
som möjligt (Backman, 1985, s.34-41). De mest relevanta resultaten i studien presenteras i 10 
intervjufrågor och fyra uppdelningar inom enkätresultaten. Detta efter att vi studerat insamlad 
data och funnit intressant material. Vi benämner könen i resultatet med tjejer och killar eftersom 
det är elevernas egna ordval om sig själva. 

5.5 Reflektion över metod 
Bortfallet på enkäterna var 6 % på grund av elever som inte var närvarande på lektionen. 
Resultaten hade kunnat se annorlunda ut om vi enbart hade gjort enkäter på andra lektioner än 
idrott och hälsa. Då en skolas enkäter utfärdades under en idrottslektion kunde de sitta närmare 
varandra och se varandras resultat samt att vi missar de elever som är frånvarande i just lektionen 
idrott och hälsa. Validiteten och reliabiliteten beskriver kvalitén hos den insamlade datan. För att 
få en hög validitet förutsätter det att man har en hög reliabilitet (Kylén 2004, s. 140). Validiteten 
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kan beskrivas som användbarheten av mitt insamlade material. Tack vare att vi har haft 
genomtänkta metoder har vi fått fram användbar och adekvat data som svarar mot syftet och 
våra frågeställningar. Intervjuerna gav rika svar samtidigt som enkäterna kompletterade dessa och 
gav ett mer nyanserat material. Reliabiliteten i vår studie anger hur tillförlitlig och hållbar datan är. 
Frågan vi bör ställa oss är om vi hade fått samma resultat oberoende av vem som samlat in 
materialet. Kylén menar att ju mer strukturerad metoden är desto högre reliabilitet får materialet 
(Kylén 2004, s. 142). Då vi använt oss av både intervjuer och enkäter anser vi att reliabiliteten är 
hög. Vi använde oss av samma intervjuguide till samtliga intervjuer och även om lärarnas 
inställning till ombyte på idrotten varierade fann vi ändå att lärarnas synsätt till fysisk aktivitet och 
hälsa var homogen. Då enkäterna var korta och koncisa bidrar detta till en högre reliabilitet.  

Eftersom denna studie omfattar få respondenter anser vi att vi inte kan dra några generella 
slutsatser utifrån resultaten som kan vara grunden för generaliseringar om större grupper. 

5.6 Etiska ställningstaganden	  	  
Under arbetets gång har vi hållit oss inom de riktlinjer som finns för forskning inom 
humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. De fyra principer som vi har utgått ifrån är: 

1. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 
 

2. Deltare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
 

3. Uppgifter om ingående personer i undersökningen skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem. 
 

4. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

Utifrån de riktlinjer som står ovan har vi döpt respondenterna i enkäten till andra namn för att 
försäkra anonymiteten (Vetenskapliga rådet, 130524). 
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6. Resultat 
I följande avsnitt presenteras först intervjuresultatet och sedan enkätresultatet.  

6.1 Intervjuresultat 
Intervjuresultatet inleds med presentationer av de intervjuade lärarna. Deras svar ordnas och 
redogörs efter 10 valda intervjufrågor. 

Anders: Utbildade sig på Uppsala universitet och på Faluns högskola till lärare i biologi och 
idrott och hälsa. Han arbetar för nuvarande på ett gymnasium där han är anställd som lärare i 
idrott och hälsa sedan 2005 och han tog examen två år innan dess. Idrottsdelen läste han vid 
Faluns högskola. De flesta elever på skolan idrottar inte utanför skolan. Anders tycker det har 
blivit bättre närvaro under de senaste åren vilket enligt honom kan tyda på att allt fler elever är 
vana att röra på sig. I samhället i stort anser han att det har blivit lite mer ”inne” att röra på sig 
vilket leder till att allt fler människor har fysisk aktivitet i sin vardag. Anders tror att fysisk aktivtet 
är viktigt för eleverna även om de inte gör något aktivt åt det.  

Björn: Utbildade sig på Uppsala universitet till lärare i matematik och idrott och hälsa. Han ansåg 
att utbildningen överlag var en ”slapp” utbildning men att lärarna under idrottsdelen var mycket 
bra och gav väsentlig kunskap till arbetslivet. Just nu arbetar han på en skola för årskurs 7-9 och 
undervisar i båda sina ämnen. Eleverna på skolan är till stor del med på lektionerna även om 
fysisk aktivitet inte är prioriterat hos dem. Denna åldern är enligt Björn en ålder där ungdomar 
hoppar av sin idrott eftersom annat lockar. Han anser att elevernas hälsa är sämre nu än för 5 
eller 20 år sedan. Spontanidrotten är borta och det är ett större glapp mellan de högpresterande 
och lågpresterande eleverna. 

Carl: Carl utbildade sig på GIH i Stockholm och har arbetat som idrottslärare i snart 20 år. Han 
tycker att utbildningen på GIH var bra men mycket inriktad på humanbiologi och biomekanik 
och mindre på den pedagogiska biten. Han älskar sitt arbete och har arbetat på samtliga stadier i 
grundskolan. Han har inga planer på att arbeta på gymnasiet då han anser att det är under 
högstadietiden som man kan påverka eleverna som mest. Frånvaron på högstadieskolan han 
jobbar på just nu är generellt sett ganska låg. Det är skiftande från klass till klass, högst 2-3 
personer är frånvarande per lektion, sen finns det några elever som inte kommer alls enligt Carl.  

Daniella: Utbildade sig i USA till lärare i idrott och hälsa och har arbetat 11 år som lärare i 
Sverige. Hon arbetar nu på gymnasiet men har tidigare arbetat på grundskolan. Den största 
skillnaden är att i grundskolan finns fortfarande ett uppfostringsansvar medan man på gymnasiet 
kan arbeta mer med själva ämnet. På hennes nuvarande skola är hälsan hos eleverna mindre bra. 
Vissa elever sticker ut med god hälsa och större intresse för ämnet men generellt är ämnet idrott 
och hälsa något som inte värderas högt hos eleverna. Läraren nämner inte direkt hur stor 
frånvaron i ämnet är, men att det är olika från klass till klass.  

Emelie: Har jobbat som idrottslärare sedan 1974, alltså i 39 år. Hon började att arbeta med lägre 
åldrar på grundskolan men har vidare jobbat på både högstadiet och gymnasiet. Just nu jobbar 
hon på en gymnasieskola och har utbildat sig på GIH i Stockholm. Emelie tyckte om sin 
utbildning då det var mycket undervisning i olika idrotter som hon själv alltid varit intresserad av. 
Dock var det mindre fokus på lärarrollen. Då hon endast utbildade sig i ett ämne så har hon på 
senare tid även utbildat sig till fransklärare. Emelie älskar sitt yrke då hon finner mycket glädje i 
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det och hon tycker att det är viktigt att få eleverna att uppleva rörelseglädje och känslan av att må 
bra av att vara fysiskt aktiv. Frånvaron på skolan varierar från klass till klass. Det är inte fler än 
fem som är frånvarande i varje klass och dessa är oftast även sjukanmälda. Hon säger att det alltid 
finns vissa i varje klass som alltid är borta, men dessa elever har oftast svårigheter i andra 
skolämnen också och inte bara inom idrott och hälsa. Enligt Emelie så är det mindre frånvaro på 
Naturprogrammet i jämförelse med Samhällsprogrammet och de yrkesförberedande 
programmen. Hon säger att det är otroligt sällsynt att elever får underkänt i ämnet på skolan.  

Ø Får elever aktivt delta på lektionen utan att vara ombytta? 

Daniella låter hennes elever få delta på lektionen utan att vara ombytta. Hur stor del som deltar 
utan ombyte varierar från klass till klass. I vissa klasser är det 1-2 stycken medan det i vissa är upp 
till 40 %. Daniella menar att det är stor skillnad när på dagen lektionen ligger, är det sista 
lektionen på dagen spelar det inte så stor roll om eleverna blir svettiga i sina vanliga kläder. 

Cecilia: Varför låter du dem delta utan att byta om? 
Daniella: Ja men det vi vill är att eleverna ska vara aktiva och uppleva så mycket som 
möjligt inom kursen. Så varför ska man vara begränsad för att man inte har rätt kläder på 
sig? Rätt idrottskläder på sig vill säga.  

Ett vanligt argument är att eleverna blir svettiga om de deltar i sina egna kläder. Daniella menar 
då att dessa elever oftast inte tar ut sig så mycket att de blir svettiga, även om de är med och 
tycker det är kul så tränar de inte speciellt hårt så att det blir ohygieniskt att delta i sina 
vardagskläder. Dessutom är eleverna i de flesta fall medvetna om att de kan bli svettiga, vilket 
varken de eller deras klasskamrater tycker om, så antingen säger de ifrån att de inte vill vara med, 
eller så kör de på en lägre intensitet under lektionen. Daniella anser att ”det är mycket bättre att 
de har fortfarande upplevt lektionen och lärt sig några saker även om de inte har gjort det lika 
intensivt, än att de inte varit där alls”. Hon är dessutom övertygad om att om hon hade nekat 
elever att delta utan ombyte så hade betydligt färre elever deltagit i undervisningen. Daniella 
menar att genom att plötsligt ändra inställning inte hade fått fler elever att ta med ombyte, kanske 
några men definitivt inte majoriteten. Enligt Daniella finns det en skillnad kring frågan om man 
undervisar på grundskolan eller på gymnasiet. ”I grundskolan så försöker man lära ut vikten av 
att byta om och hälsan på ett annat sätt och därför tror jag att man förbjuder elever att delta utan 
ombyte. Yngre elever älskar idrott, de vill vara med och de blir ledsna om de inte får vara med. Så 
det är ett sätt att lära dem att byta om. Men när de kommer till gymnasiet är det skillnad.” 
Daniella ser också att högpresterande elever ofta väljer att inte delta då de är medvetna om att de 
kommer bli svettiga om de deltar. Således får eleverna ta eget ansvar över sitt deltagande. 

Björn arbetar på så sätt att elever som inte är ombytta får vara med på vissa lektioner beroende på 
innehållet i lektionen. Eleverna får inte vara fysiskt aktiva om de inte har idrottskläder. Dans och 
orientering är två aktivteter som Björn erbjuder elever utan ombyte att ändå få delta i. Vid 
danslektioner ökar andelen utan ombyte men inte på orienteringsklasserna menar Björn. Varför 
eleverna inte får vara med utan ombyte beror på hälsoskäl menar Björn.  

Sofia: Varför får de inte delta utan ombyte? 
Björn: Det är för hälsan, i den här åldern så transpirerar de väldigt mycket svett och de 
utvecklas med tanke på puberteten och de allra flesta idrottslektioner blir man svettig på. Det 
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är sällan man inte blir det och att då använda samma kläder som man då ska ha i skolan som 
man har på idrotten och det är inte bra ur ett hälsoperspektiv. Det vill inte vi, och så luktar 
de illa sen. 

På Björns skola har de kläder att låna ut till de elever som glömt. Det finns skor, handdukar och 
kläder att låna vilket ungefär hälften av de som behöver gör. De flesta lånar skor för de inte har 
egna, ca 20% av eleverna har inte med sig skor. Vissa tar inte med sig skor på grund av att de 
tycker de är tungt att bära till skolan och vissa för att de inte har råd att köpa ett par. Björn anser 
att om han tillät elever att delta utan ombyte så skulle andelen elever som kom ombytta minska.  

Anders tillåter elever att delta även om de inte är ombytta. Han berättar om lektionens innehåll 
och vill de vara med så låter han dem få det. Men oftast, om det är en lektion mitt på dagen, så 
menar Anders att de väljer att stå över för att inte bli svettiga. Anders menar att delta utan 
ombyte inte är ett större problem vid hans lektionerna. Hos Anders är det sällan som en elev är 
med men inte ombytt. Anders säger att ”man vill väl ändå duscha efter ett träningspass”.  

Carl säger att det beror på vad de ska göra på lektionen. Om det är en aktivitet där eleverna blir 
svettiga så får de inte vara med, eftersom de går ifrån lektionen illaluktandes. Han vill undvika att 
utsätta eleverna för en sådan situation, då han menar att eleverna är i den åldern där det är väldigt 
känsligt och det är mycket som utvecklas i kroppen. Han säger även att det finns de elever som 
inte duschar hemma, vilket leder till att det blir värre om man låter eleverna delta på lektionen 
och bli svettiga. Istället pratar han med eleverna och lägger vikt på hur viktigt det är att duscha 
och lär dem att tänka hygieniskt. Han säger även att de elever som inte duschar oftast inte är 
problemfria i skolans andra ämnen heller.  

Emelie: Det har vi ju som regel att man inte får, men det finns ingen regel utan undantag 
känns det som. Så det kan ju ibland vara så då att man ser någon som har suttit på bänken 
flera gånger och har varit ute och promenerat och sådär och sen så tar dom tag i ett 
badmintonracket och börjar spela. Då ser man att dom blir glada av det och då får dom väl 
göra det med vanliga kläder en stund då. För då kan det ju bli så att man får med eleven 
istället. Så det kan finnas undantagssituationer där man tillåter det. För det kan ha något 
positivt med sig i slutändan. 

Emelie säger alltså att generellt sett tillåter hon inte att eleverna deltar utan ombyte då hon anser 
att man inte är aktivt deltagande om man inte är ombytt. Hon anser att det inte är seriöst att delta 
utan ombyte.  	  

Ø Vad gör elever som inte är ombytta och inte deltar på idrotten? 

De elever som inte har med sig ombyte och som fortfarande väljer att inte delta får antingen gå ut 
på en promenad med stegräknare eller fota en given plats. Mest för att de ska få röra lite på sig. 
Dessa anser Daniella att man inte kan bedöma. 

Hos Björn får elever som inte är ombytta ibland vara funktionärer och om de är bekväma med 
det, kan de få vara med och döma. Annars går de flesta elever en promenad för att få lite motion 
eller gör en teoriuppgift om det är dåligt väder. Viktigast är att de inte bara sitter på läktaren och 
tittar på, det stör lektionen många gånger anser Björn.  

Hos Anders får elever som inte vill eller kan vara med på lektionen välja på två alternativ. 
Antingen får de gå en promenad eller så får de en teoriuppgift som Anders döpt till ”veckans-ej-
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ombytt”. Uppgiften kan handla om sömn, näringsämnen, träning etc. och han gör det för att 
eleverna inte ska få en ogiltlig frånvaro. Han anser att detta fungerar bra. Han väljer nästan alltid 
något som ingår i kursen vilket gör att de kommer ha nytta av det. Men han bedömer inte 
uppgiften i sig. I dessa fall får eleven inte närvaro utan giltig frånvaro.  

Till de elever som inte är ombytta har Carl olika alternativ beroende på vilken elev det är. Oftast 
får eleven likt hos de andra lärarna gå en promenad med olika varianter som till exempel att han 
har pantburkar som elever får gå med till Ica och panta och sedan skänka pengarna till Röda 
Korset. Detta går enligt honom inte att bedöma. Ibland låter han eleverna få vara kvar i 
idrottshallen förutsatt att de inte stör och låter dem ta del av inlärningstillfället. De kan då sitta 
vid sidan om, agera personlig tränare eller vara funktionärer.  

Emelie låter de elever som inte är ombytta gå en promenad och ibland låter hon eleverna få vara 
med i idrottshallen då hon i likhet med Carl tycker att det kan vara bra att eleverna får vara med 
och ta del av innehållet av lektionen. 

	  
Ø Hur bedömer du elever som inte är ombytta till lektionen?	  

	  
Daniella: Ja men såklart. Som jag sa, om de är med på lektionen och då får viss erfarenhet så 
visst kan man bedöma det. Men det som man inte kan bedöma och det som jag säger till 
eleverna när de inte är ombytta att, först och främst finns det ett kunskapskrav att delta på 
ett säkert sätt. Och frågan är om man deltar och halkar runt i strumpor, är det ett säkert sätt 
att idrotta? Och har man tajta jeans så kan man inte strecha eller röra vissa rörelser på grund 
av de kläderna man har, då kan man inte uppleva tekniken hur man strechar eller uppleva 
vissa muskler. Så självklart påverkar det hur man bedömer dem, men det är inte så att jag inte 
kan bedöma dem för de inte har rätt kläder på sig. Jag bedömer inte kläderna, men kläderna 
kommer begränsa deras prestation. Och det är därför jag vill att de ska ha rätt kläder på sig. 

Björn anser att han enbart kan bedöma elever utifrån kunskapskraven och således när de är med 
aktivt på lektionerna. Så elever som går promenad går inte att betygsätta. Även Carl resonerar på 
samma sätt och anser att de elever som han inte ”har koll på”, då de går promenad inte heller kan 
bedömas. Vid dans och orientering anser Björn att elever med ombyte går att bedöma likvärdigt 
med dem utan ombyte. Han anser att man bortser från kläderna och ser till rytm och takt vid 
danstillfället.  

Anders menar likt Emelie att han kan bedöma elever som inte är ombytta men aktivt deltagande 
på lektionen likvärdigt med dem som använder ombyte. Sedan menar han att kläderna i sig 
kanske kan hindra, men att han inte bedömer utefter det.  

Ø Vilka tror du gynnas/missgynnas av att en elev deltar utan ombyte? Kan det vara 
en lösning att låta de som inte deltar på undervisningen att delta i sina egna 
kläder? 
 

Daniella: Jag har några elever som skulle kunna prestera mycket bättre om de bytte om och 
var med hela lektionen och sådär. De är bara lata med att byta om, och de har gått några 
gånger utan att byta om så de känner varför ska jag ta med mig ombyteskläder? Där skulle de 
kunna göra så mycket bättre ifrån sig och träna hårdare. De skulle vara med och lyfta 
stämningen i klassen om de bytte om. 
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Daniella talar om att det finns elever som inte vågar byta om eller visa sig i idrottskläder. Dessa 
elever tror hon inte skulle få samma chans att klara av kursen om man inte lät dem delta utan 
ombyte. De skulle aldrig dyka upp på lektionen enligt Daniella. Sedan finns de elever som lite då 
och då glömmer kläder och deltar	   utan ombyte. Dessa elever anser Daniella också gynnas 
eftersom de då slipper missa vissa lektioner bara för att de glömt kläder någon enstaka gång. För 
vissa elever har det skett en förändring kring deltagande utan ombyte. Efter att Daniella pratat 
med eleverna har vissa börjat medverka med ombyte medan det även finns elever som slutat 
komma till lektionen efter att man diskuterat ombyte med dem. För vissa elever som deltar utan 
ombyte har det lett till att de har börjat gymma på fritiden. Här har även föräldrarna motiverat 
dem och varit en avgörande faktor.  

Att låta elever delta utan ombyte har en stor poäng för Daniella. Fysisk aktivitet är oftast inte 
prioriterat hos alla elever idag, men det är det man som lärare strävar mot. Hon menar att man 
försöker ge dem så mycket redskap som möjligt för när det väl kommer till dem, när de inser 
vikten av fysisk aktivitet så har de kunskapen att kunna utföra och behärska fysisk aktivtet. 

Daniella: Just nu är det kanske 10%, i trean så är det 20% och sen tror jag det ökas för varje 
år. Då är man inte helt vilsen, då vet man vad man ska ta tag i. Man har provat grejer. Man 
vet hur, man kan lite regler och vågar gå med kompisen på badminton i korpenligan eller i ett 
studentlag, för man kört detta på idrotten i skolan. Man vill ge dem redskap så att när dem 
väl förstår vikten av fysisk aktivtet så är dem redo att göra det.  

Viktigt för Daniella är att lära ut rörelseglädje. Hon anser att om en elev bara hittar en av 100 
aktiviteter som den tycker man är bra på och man gillar så är det tillräckligt för att man ska 
fortsätta med det i framtiden och från det så kan man hålla på med andra idrotter när man är 
äldre. Det gäller att eleven finner känslan att den kan och vågar, även om eleven inte är bäst på 
det.  

Om elever fick delta utan ombyte så tror Björn att det är dessa elever som både gynnas och 
missgynnas av det. Gynnas på så vis att de får visa vad de har för kunskaper och vad de kan. Men 
samtidigt missgynnas på så vis att det hindrar dem att kunna nå ett högre betyg. I likhet med 
Daniellas tanke så hindras elevernas rörelsemönster av att delta utan idrottskläder. De missgynnas 
även genom att de blir svettiga, får sämre hälsa och luktar illa i skolan. Det kan även enligt Björn 
leda till att elever kan utveckla svamp i armhålan och liknande. Även om de mentalt skulle må 
bättre av att få röra på sig fysiskt så skulle de mentalt inte må bra efteråt av att känna sig snuskiga 
och lukta illa menar Björn, ”De kan få en kommentar av någon klasskamrat eller så”. 

Sofia: Tror du att elever som inte är ombytta skulle gynnas av att få delta utan ombyte i 
slutändan? 
Björn: Jag vet inte, svår fråga. Skulle vara kul att testa ett år. Jag tror att det gynnas av dem 
kortsiktigt då de kan nå ett betyg inom idrott. Men på lång sikt kan det då missgynna dem 
och de tror att de är okej att idrotta utan att vara ombytt.  

Anders tror inte att den enskilda eleven som inte är ombytt skulle påverka gruppen i en större 
bemärkelse. Han menar att om det var fler elever som oftare kom utan ombyte så kanske elever 
som brukar delta med ombyte skulle sluta med det och tänka att ”Det går lika bra utan”. Men just 
nu upplever han inte det beteendet på skolan. Han har dessutom svårt att se att det skulle 
missgynna någon annan om en elev kom icke ombytt till lektionen. För vissa elever tror Anders 
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att delta utan ombyte skulle vara en lösning. Även för de elever som upplever 
omklädningsrumssituationen som obehaglig men inte själva lektionen. Anders anser att det skulle 
gynna dem om de fick delta utan att byta om.  

Carl säger att han inte tror att någon direkt gynnas av det. Han säger att den som inte vill byta om 
struntar i det och får då inte chansen att utveckla sin förmåga att komma ihåg själv. Samtidigt så 
tycker han att elever med låg fysisk självkänsla skulle kunna få delta i sina egna kläder för att 
eleven ska få känna att han eller hon klarar av att delta på lektionen överhuvudtaget. Han menar 
att det är viktigt att man ser till att eleverna får ett förtroende för läraren så att man finns där för 
dem när de behöver det och kunna stärka deras självförtroende. ”Det gäller att gå framåt steg för 
steg med eleverna och ta det dem säger på allvar. Det är också viktigt att de elever som inte är så 
starka som personer att hamna bland personer som är själva starka som personer, som kan hjälpa 
sina medmänniskor.”  

Emelie säger även hon att om det skulle finnas en elev som hade svårt för att aktivt delta i 
idrotten så tror hon att den skulle gynnas av att få delta i sina vanliga kläder. Hon tror att de flesta 
är så pass renliga av sig idag att de kanske tillslut skulle upptäcka att det är roligare att vara 
ombytt. Däremot pratar Emelie om att på skolan där hon jobbar så är duschandet ett större 
problem hos eleverna än själva ombytet, och de elever som inte är vana med att byta om inför 
andra känner obehag i omklädningsrummet. Emelie pratar om att dagens samhälle har förändrats 
när det gäller omklädningsrumssitationen till skillnad för bara några år sedan. Idag sitter folk 
omsvepta i sina handukar när de bastar i badhus medan man tidigare satt naken. 

Ø Vilka elever tror du det är som inte är ombytta? 

Daniella menar att det finns två olika sorters elever som glömmer kläder. Det finns eleven som 
oftast har med sig ombyte och är ledsen att den glömt idrottskläder. Den eleven är glad att få vara 
med utan att vara ombytt. De gillar verkligen att vara med på idrotten. Sen finns det den eleven 
som inte tar med sig kläder för att ha en ursäkt att inte kunna delta och för att kunna hoppa av 
när något inte passar eller när det är för ansträngande. Det kan vara en elev som har svårt med 
ombyte och även om man erbjuder ett enskilt omklädningsrum så är det enligt Daniella vissa som 
inte vill bli sedda i träningskläder eller känner sig osäkra. Denna elev finns i varje klass och är svår 
att ändra på. Vidare berättar Daniella att de elever som aldrig är ombytta och har den attityden 
måste man ha ett samtal med och berätta konsekvenserna av att man inte anstränger sig fullt ut. 
Men samtidigt ser Daniella en annan sida hos de elever som inte tar med sig kläder.  
”Att inte ha med sig kläder är en ursäkt för att de ska slippa delta. Det de säger är oftast att de 
inte vill. För när jag säger att de ändå får vara med så tvekar de och plötsligt så säger de att de inte 
vill vara med ändå.”  

I Björns klasser är det ungefär 0-4 elever som inte är ombytta till lektionen vilket beror på årskurs 
och klass. Oftast är det samma elever vilket enligt Björn gör det lätt att ha ett samtal med mentor 
och vårdnadshavare. Anledningen till att eleverna inte deltar är mestadels att de är förkylda, ont i 
rygg eller knä etc. Några stycken, beroende på klass menar Björn, har glömt kläder och då får de 
en chans att låna men tackar för det mesta nej. Ibland eftersom de vill ha ett skäl att slippa 
idrotten tror Björn. Vid tillfällen som dans är det enligt Björn fler elever som kommer utan 
ombyte. Då är ca 3-6 elever per klass inte ombytta och främst killar, som annars brukar vara 
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ombytta.   
 
Björn tror precis som Daniella att framför allt de elever som inte är ombytta till idrotten är de 
elever som inte vill vara med. Men Björn menar att även om han hade låtit dem vara med i sina 
egna kläder så skulle de ändå inte vilja delta. Han anser att vill elever delta så tar de med sig 
kläder. Anledningen till att de inte vill vara med anser Björn är för att de inte orkar, de tycker det 
är tråkigt etc. Dessa elever är inte med i någon idrott på fritiden enligt Björn. Relationen till 
kompisar är en viktig faktor om man deltar eller ej. Enligt Björn ser man att om den bästa 
kompisen går på promenad så gör eleven det själv också, men om den bästa kompisen skulle vara 
sjuk så börjar man delta istället.  

Sofia: Men vad händer med de 0-4 elever som aldrig är med? Får de betyg? 
Björn: Nja, de flesta kommer igång i nian, brukar de göra. Det är ytterst få nior som inte är 
med på idrotten. De flesta räddar vi till slutbetyget genom att göra individuella lösningar. 
Många börjar vara med i nian, medan de inte varit med i sjuan och åttan.  

På Anders skola är det stor skillnad mellan grupperna vad gäller frånvaro. Bland vissa grupper 
kan frånvaron vara upp till ungefär hälften av gruppen/klassen. Det är enligt Anders oftast 
samma elever som inte deltar på idrotten 

Anders: Jag ser ändå gärna att de byter om. Sedan finns det de som dyker upp och nästan 
aldrig är med och vill vara med ändå. Då är det svårt att säga nej till den eleven när man 
äntligen har den här. Då vill man behålla den och inte skicka ut den på promenad. Den 
eleven få då antingen vara med om den vill, eller titta på.  

På högstadiet säger Carl att det handlar väldigt mycket om att få chansen att ta eget ansvar vad 
gäller kläderna. Carl säger att ”här kan vi som lärare sätta ribban” och kan hjälpa våra elever till 
att ta med sig ombyte till undervisningen i idrott och hälsa. Han säger att det brukar börja med att 
de glömmer kläderna och senare övergår anledningarna till att de inte kan delta i att de istället har 
ont någonstans. Carl tror att det kan bero på att vissa elever inte får tillräckligt med stöd hemifrån 
när det gäller ombytet, vilket behövs i den åldern. Istället för att lämna ut föräldrarna så har de 
ont någonstans och kan inte delta på lektionen, eller så skolkar de säger han. För Carl är det 
viktigt att låta eleverna ta ansvar för sina val och få ta konsekvenserna för detta.  

Carl säger att ett alternativ till de elever som inte är ombytta skulle kunna vara att ha kläder åt 
dem på idrotten, men då säger han att ”..då hjälper vi dem inte att förändra sin situation, utan det 
är mycket bättre om vi kan arbeta med hur de själva kan arbeta för att förändra sin situation så att 
de kan vara med. Däremot tycker han att man kan ha skor på skolan att låna ut till eleverna.  
	  

Ø Har fysisk självkänsla något att göra med detta?  

Daniella upplever att många gånger är det så att trots att hon tillåter deltagande utan ombyte så 
väljer eleverna ibland att inte delta. Ursäkten är att de har glömt kläder men eftersom jag tillåter 
dem att vara med så är ursäkten egentligen att de inte vill delta. Daniella menar att om man deltar 
utan ombyte, då har man en ”out”. Så snart det är något man inte känner sig bekväm med eller 
ett moment som inte passar en, då kan man skylla på det. ”Nu börjar det bli alldeles för svettigt”, 
”Nu sätter jag mig en liten stund här”, ”Jag är inte ombytt så jag klarar inte det här, låt mig 
pausa”. På så sätt kan eleverna välja vilka delar av lektionen de kan vara med på och inte. Medan 
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om man är ombytt så tror jag att de tror att jag förväntar mig att de ska vara med på allting och 
då har de ingen ursäkt att hoppa av. 

Cecilia: Typ som ett räddningskort för eleverna när en låg självkänsla kopplas in? 
Daniella: Ja precis! Det är olika hur eleverna använder sina ”out”. Vissa är med hela 
lektionen, vissa är med i början och på övningar när vi jobbar i par och enskilt men de tycker 
oftast inte om tävlingsmoment och då hoppar de av. Sedan finns det elever som är precis 
tvärt om, de struntar i uppvärmning och övningar, de orkar och vill inte, men hoppar in när 
det är dags för match.  

Carl och Anders menar att de mött många elever med låg självkänsla och de berättar att man med 
åren blir bättre på att urskilja dem. Anders menar att de elever som har en lägre fysisk självkänsla 
deltar inte lika mycket i undervisningen än elever med hög fysisk självkänsla.  

Cecilia: Tror du att det för dessa elever skulle vara en lösning att vara med utan ombyte? 
Anders: Svårt att säga... de känner sig fortfarande uttittade. Jag tror likt det jag sa innan, att 
det beror på om det är omkläningsrumssituationen eller lektionen som är jobbig för dem. 
Om det är lektionen som är jobbig så kanske att vara ombytt eller ej inte gör så stor skillnad 
för dem. Möjligtvis att de kan känna sig mer bekväma med att få delta i sina typer av kläder 
och sin stil på idrotten. Det kan finnas en poäng i att även få visa sin stil på idrotten, för en 
slags självkänsla.  

Emelie pratar om att de elever som inte är ombytta ofta har lågt självförtroende och att de jobbar 
på att hjälpa dessa elever genom att stärka sitt självförtroende och visa att man som lärare tror på 
dem. I vissa fall får man även komma fram till något som passar eleven för att den ska kunna 
uppnå ett E.  

Ø Vad tror du är anledningen till att elever inte är ombytta till lektionen? 

Enligt Daniella finns det elever som finner obehag i att byta om inför varandra. Det finns ett 
enskilt omklädningsrum att låna nyckel till men det är väldigt få som gör det. Vilket enligt henne 
är lite av en paradox. 

Daniella: Men jag tror de flesta tycker det är jobbigast att duscha, inte att byta om. Det är 
vissa som byter om på läktaren till och med. Duschandet är värre än att byta om. 

Björn upplever precis som Daniella att elever tycker det är jobbigt i omklädningsrummet och 
framför allt med duschningen efteråt. Detta har tagits upp i elevrådet och omklädningsrummen 
har renoverats för att få bås och duschdraperi. Det finns enligt Björn fler och fler elever som inte 
duschar. Detta är även en anledning till varför elever inte har med sig ombyte till lektionen, de vill 
enligt Björn undvika att duscha efter lektionen. Andelen som inte duschar skiljer sig från klass till 
klass. I vissa klasser är det ca 75 % av tjejerna som inte duschar, medan det i andra bara är ett 
fåtal. Bland elever som inte duschar så finns de som inte tar i lika mycket på lektionen för att de 
inte ska bli svettiga.  

Björn: Det är otroligt viktigt att duscha efteråt. Vi tänker att man aldrig vet hur mycket vissa 
elever duschar hemma. Utan enda gången de duschar är kanske när de haft idrott i skolan. 
För det förekommer att vi har samtal med elever som i puberteten börjar lukta svett och de 
är inte vana vid det för de har tidigare inte gjort det. Då får man ha ett litet prat med dem hur 
man tvättar sig och hur man använder deoderant. Detta är kanske ett sätt för dem att duscha 
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om de inte gör det hemma. Då är det inte bra om vi låter de vara med (icke ombytta) och sen 
kanske de inte duschar hemma.  

Anders anser att det finns många elever som tycker det är jobbigt med ombyte och deltagande 
överlag. De vill man ju inte skrämma iväg när de väl dyker upp menar Anders. Det finns två 
vanliga orsaker till att elever inte deltar på lektionen. Den ena är att eleverna glömt idrottskläder 
och sedan finns det en förhållandevis stor del som tycker idrotten är jobbig på grund av grupp, 
ombyte, omklädningsrum etc. 

Carl säger att de elever som inte är med på undervisningen är dels de elever som inte får stödet 
hemifrån, men sedan finns det även de elever som mår psykiskt dåligt och upplever att de skäms 
för sin kropp. Dessa elever behöver man ge mycket stöd åt, uppmuntra och ge förslag på att de 
kan ha på sig exempelvis en overall. ”Låt dem i långsam takt växa in i idrotten så att de känner sig 
tryggare, för det handlar om att det är en otrygg situation.”  
 
Carl pratar också om duschandet, som han anser är en stor bov för många elever. 
Omklädningsrummen tycker han ser ut som öppna landskap och eleverna har ingenting att 
skydda sig bakom, dock tror inte Carl att det är problemet. Han anser att hur fina 
omklädningsrum det än skulle finnas så skulle eleverna hitta orsaker till att de tycker det är otäckt 
att duscha. ”Det gäller att ge eleverna redskap och verktyg i varje situation, att ge de lösningar 
som de kan känna sig trygga vid. Jag tror alla barn vill vara med på idrotten, men de målar in sig i 
hörn och hittar på orsaker till varför de inte vill vara med.”  
 
Emelie säger att hon på senare tid har uppmärksammat på att det är många elever som inte 
duschar, vilket hon tycker är ett märkligt fenomen som inte fanns några år tillbaka. Hon säger 
även att då de inte duschar så medför det att eleverna inte ”tar i” tillräckligt på lektionen för att 
de ska bli så svettiga att de måste duscha. Dessa problem är mer förekommande i de 
yrkesförberedande programmen i jämförelse med studieinriktade program. Anledningen till att 
elever inte duschar kan bero på samhället i sig, där det handlar mycket om olika skönhetsideal 
samt att eleverna kan vara rädda för att bli filmade med mobilkameror. Två skäl som har blivit 
betydligt vanligare idag. 
	  

Ø Vad sa din utbildning om elever som inte var ombytta eller som inte ville delta i 
lektionen? 
 

Ingen av de intervjuade lärarna minns något om att utbildningen tog upp frågan.  
 

Ø Finner du någon könsskillnad i deltagande och kring ombyten? 
Enligt Daniella finns det könsskillnader. Det går betydligt fler killar på skolan, men det finns en 
skillnad. Bland flickor är det få som inte byter om och ändå vill vara med. De som inte byter om 
vill inte vara med alls. De som vill vara med byter om. Medan hos killar är det många som inte 
byter om men ändå vill vara med.  
 
I Björns skola märks en könsskillnad vid danslektionerna där en ökning av icke ombytta elever 
ökar då de får delta utan ombyte. I dessa fall är det ca 75% killar som inte hade med ombyte, och 
dessa brukar vara ombytta i vanliga fall. Det är enligt Björn framförallt tjejer som inte duschar 
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och då tjejer som inte idrottar på fritiden. De elever som är med i en klubb är mer vana vid 
omklädningsrumssituationen. 
 
Emelie upplever att omklädningsrumssituationen är värre hos tjejerna. Killarna duschar till 90 % 
och tjejerna till 50 % enligt henne. Emelie säger att hon tror att det handlar om självförtroendet 
hos många, att det skulle vara bra om de blev mer självständiga. Hon säger att de arbetar med det 
genom att prata med eleverna och poängtera att man ska bli svettig på en idrottslektion och hur 
viktigt det är att duscha efteråt.  
 

Ø Hur tycker du att läroplanen stödjer att eleverna ska eller inte ska delta med 
ombyte? 
 

Enligt Daniella och Björn skapar kunskapskravet ”Eleven visar i utövandet av idrott, motion och 
friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet…” svårigheter att godkänna elever som inte 
använder skor utan istället till exempel ”halkar runt i sockor”. Enligt Björn är det en säkerhetsrisk 
att delta utan skor då tre år på ett hårt idrottsgolv utan skor sliter på knä och vrister. Annars 
menar Björn att det inte finns något i läroplanen som styrker att elever ska vara ombytta till 
idrotten. Det är en egen tolkning man får göra utifrån hälsoperspektivet. 
 
Samtliga intervjuade menar att egentligen säger läroplanen ingenting kring huruvida elever ska 
delta med ombyte eller inte. Flertalet av lärarna menar att när kursplanen skrivs utgår man ifrån 
att alla elever deltar på idrotten. Kursplanen skrivs utifrån föreställningen att alla deltar och Björn 
menar att de som inte deltar lika mycket som andra ska uppnå samma mål och kriterier utan att 
delta.  

6.2 Enkätresultat 
Enkätresultatet presenteras utifrån fyra olika uppdelningar. Först kommer enkätresultat ordnas 
efter kön, vidare efter grad av fysisk aktivitet, sedan efter betyg och sist efter vilken skola eleverna 
tillhör. 

6.2.1 Jämförelse mellan killar och tjejer 
Vid undersökningen svarade 64 tjejer och 62 killar på enkäterna. Majoriten av tjejer och killar 
finner idrotten intressant eller mycket intressant. Andelen tjejer och killar som idrottar på fritiden och 
graden av närvaro är ungefär lika mellan könen. Tabell 1 visar att vid uppdelning av kön så finns 
flera likheter till hur eleverna ställer sig till ombyte på lektionen. Vid frågan vad eleverna gör som 
inte är ombytta svarar 10 % av tjejerna och 15 % av killarna att de deltar ändå. På denna fråga 
fanns sex olika svarsalternativ och varje elev svarade överlag med två alternativ var. Frågan vilken 
den vanligaste orsaken var till att elever inte deltog i undervisningen hade likt förra frågan flera 
svarsalternativ. Vanligaste svaret hos både killar och tjejer var att sjukdom var den vanligaste 
orsaken. Ungefär en fjärdedel av alla svarsalternativ var att de glömt idrottskläder. 
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Tabell 1. Deltagande utifrån kön 

Andelen elever utifrån kön som svarat JA på följande påstående. 
Påstående/Kön Tjejer Killar 
Jag deltar på lektionen även om jag inte är 
ombytt. 

10 % 15 % 

Vanligaste orsaken till att jag inte deltar på 
undervisningen är att jag glömt idrottskläder. 

24 % 25 % 

Jag har upplevt obehag i oklädningsrummet.  22 %  10 %  
Jag tror att det finns elever som upplever obehag 
i omklädningsrummet.  

78 %  59 %  

	  

I en öppen fråga fick eleverna besvara vilka de ansåg var den vanligaste orsaken till att elever inte 
deltar. Vanligaste svaren hos eleverna var här orkar inte, lata, de har ”glömt” kläder (inom 
citationstecken vilket tolkas som ironi), tråkig lektion, de bryr sig inte, vill inte, orkar inte byta om etc. 
Svaret att elever är sjuka eller skadade var ovanligt.  

Fler kommentarer till den öppna fråga: 

• De som inte deltar är ofta samma personer (Kille, grundskola) 
• De ”glömmer” kläder (Kille, grundskola) 
• Man kanske inte gillar att vara i omklädningsrum (Kille, grundskola) 
• Ointresserade, säger att de är sjuka/skadade för att slippa vara med (Tjej, grundskola) 
• De mår kanske dåligt annars och känner att idrotten kan vara jobbig att delta på då. Jag deltar inte för 

jag ofta fått ångestkänslor av just idrott och mår inte bra av att delta ibland. (Tjej, gymnasiet) 
• Att man blir svettig, måste byta om, duscha (tjej, grundskola) 

I tabell 1 syns en skillnad mellan könen angående hur de upplever omklädningsrumssituationen. 
En av fem tjejer upplevde själva obehag i omklädningsrummet i samband med undervisningen 
medan endast en av tio killar upplevde detta. Majoriteten av eleverna tror att det finns andra 
elever i klassen eller på andra skolor som upplever obehag i omklädningsrummet. Närmare 80 % 
av tjejerna och 60 % av killarna ansåg att det finns elever som känner obehag. Merparten av 
eleverna kommenterar frågan med att man som individ sällan är nöjd med sin kropp, att folk tittar snett 
och bedömer samt att vissa har dåligt självförtroende. Många kommentarer beskriver hur elever inte 
känner sig bekväma med att visa upp sin kropp inför andra och att deras självförtroende inte 
alltid är positivt. En tjej säger att anledningen till att elever upplever obehag är ”ideal och 
grupptryck”. 
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Diagram 1 visar tjejers och killars uppfattning kring att läraren låter elever som inte är ombytta 
delta i undervisningen. Elever som svarat positivt har övertygande visat att de står för att delta 
utan ombyte. De har till exempel svarat bra, helt rätt, det tycker jag om etc. Elever som svarat 
negativt har övertygande visat att de är emot det. De har till exempel svarat dåligt, inte okej, så får 
man inte göra etc. Dessa svar skiljer sig från svaren okej. Ungefär en tredjedel av flickorna anser att 
det är positivt att elever utan ombyte deltar med motiveringen som att det är deras val, motion är 
positivt och att fysisk aktivtet är viktigt. Ungefär samma andel tjejer anser att det är negativt att elever 
utan ombyte deltar med motiveringen att det är äckligt, man blir svettig och luktar illa. Merparten av 
killarna ansåg att det var positivt eller okej att elever utan ombyte deltog. Dessa motiverade detta 
med att ju fler desto bätte, är upp till individen själv och positivt för att de ska uppnå betyg. En av fem killar 
ansåg att det var negativt att elever utan ombyte deltog och då med främsta motiveringen att det 
blir svettigt och att det sänker tempot på lektionen. Sammanfattningsvis resonerar tjejer och killar 
ungefär lika i ställningstagandet kring ombyte. Något fler killar anser att det är okej.  

Kommentarer till vad eleverna anser om att läraren tillåter deltagande utan ombyte: 

• ”Bra! De ska ju vara med ändå så de kan uppnå målen!” (Tjej, gymnasium) 
• ”Det är ju bra, så att de får motion och kan delta så att man blir flera” (Kille, gymnasium) 
• ”LÅTER HELT RÄTT!!!” (Tjej, grundskola) 
• ”Ju fler vi är desto roligare!” (Kille, gymnasium) 
• ”Ingen aning, men det är ju inte läraren som ska gå runt svettig hela dagen” (Tjej, grundskola) 
• ”Om de vill så går det bra” (Kille, grundskola) 
• ”Äckligt att svettas i vanliga kläder utan att duscha men bättre än att inte vara med” (Kille, 

gymnasium) 
• ”Det är helt okej men då blir lektionen mindre intressant eftersom de som inte är ombytta inte kan 

röra sig som de kunde om de var ombytta” (Kille, gymnasium) 
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• ”Inte bra. Har man inte med sig kläder så har man inte. Det ska inte behöva förstöra vår 
undervisning.” (Flicka, grundskola) 

• ”Nej, känns fel om vi andra då är det.” (Flicka, gymnasium) 
• ”Jag tycker det är dåligt för de luktar illa sen.” (Pojke, grundskola) 

6.2.2 Jämförelse mellan fysiskt aktiva elever och mindre fysiskt aktiva elever 
Elever har delats in i tre grupper. Grupperna är uppdelade efter frågor som bygger på elevernas 
egna uppfattning om deras grad av fysiska aktivitet. Grupp A är elever som är medlem i en 
idrottsförening på fritiden, Grupp B är elever som inte är aktivt medlemmar i en idrottsförening 
men som tränar mer än 2-3 gånger/veckan på fritiden, Grupp C är elever som inte är medlemmar 
i en idrottsförening och som är fysiskt aktiva 1 gång i veckan eller inte alls. Grupp A är 50 % av 
eleverna, Grupp B är 21 % av eleverna och Grupp C 29 % av eleverna. I grupp C får nästan 
hälften och i grupp B får ungefär en femtedel delta utan ombyte på lektionen.  

Tabell 2. Ställningstagande kring ombyte 

Vad anser du om att läraren låter elever delta utan ombyte på lektionen? 
Grupp/Svar Positivt Negativt Okej Vet ej Bra om ej svettig 
Grupp A 29 % 33 % 14 % 17 % 7 % 
Grupp B 21 % 23 % 21 % 35 % - 
Grupp C 46 % 11 % 16 % 21% 6 % 
	  

Tabell 2 visar att de elever som är mindre negativt inställda till att läraren låter elever delta utan 
ombyte är de elever som är mindre fysiskt aktiva och som i större utsträckning själva deltar på 
undervisningen utan ombyte. Två av fem elever i grupp C anser att det är positivt att delta medan 
om man dessutom inkluderar elever som svarar okej uppnår siffran över hälften. Endast en 
tiondel är negativt inställda till att delta utan ombyte i grupp C. I grupp A och B är det fler som är 
negativt inställda än positivt. Räknar man samman andelen som tycker det är positivt och okej att 
delta utan ombyte finner man i båda grupperna att denna andel är större än andelen negativt 
inställda. I grupp A är procentandelen negativt inställda störst till att delta utan ombyte.  

Tabell 3 visar andelen elever som upplever obehag i omklädningsrummet i samband med 
undervisning i idrott och hälsa. Första siffrorna visar om eleven själv upplever obehag, och den 
andra om de anser att andra elever i klassen eller i andra skolor upplever obehag. 

Tabell 3. Obehag i omklädningsrum utifrån fysisk aktivitet 

Upplevs obehag i omklädningsrummet utav..?  
Grupp/Svar Dig:  Annan elev:  
 JA NEJ JA NEJ 
Grupp A 18 % 82 % 73 % 27 % 
Grupp B 23 % 77 % 62 % 38 % 
Grupp C 6 % 94 % 64 % 36 % 
	  

Tabell 3 visar att det är flest elever i grupp B som själva finner obehag i omklädningsrummet i 
samband med undervisningen. I grupp C är det endast en tjugondel av eleverna som själva 
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upplever obehag. På frågan om de tror att andra elever upplever obehag anser majoriteten i 
samtliga grupper att det finns andra elever i klassen eller på andra skolor som upplever obehag.  

Tabell 4. Deltagande utifrån fysisk aktivitet 

Hur ofta är du frånvarande från undervisningen i idrott och hälsa? 
Grupp/Svar Varje vecka Varannan 

vecka 
1 gång/månaden 2-3/termin Mer sällan/aldrig 

Grupp A 1,5 % 3 % 14,5 % 31 % 50 % 
Grupp B - 8 % 21 % 50 % 21 % 
Grupp C 3 % 13 % 31 % 25 % 28 % 
	  

Tabell 4 visar att fysisk aktivitet enligt elevenkäterna har en inverkan på närvarande i 
undervisningen. I grupp A vars elever alla är deltagande i en idrottsklubb är över 80 % 
frånvarande 2-3 gånger per termin eller mer sällan. Dessa elever kommenterar ofta sin frånvaro med 
att de är skadade eller sjukanmälda. Hälften av grupp A är frånvarande mer sällan eller aldrig. I 
grupp B är det ungefär 70 % som är frånvarande 2-3 gånger per termin eller mer sällan varav mer 
sällan utgörs av ungefär 20 %. Det är en femtedel av denna grupp som är frånvarande en gång i 
månaden. I grupp C är frånvaron utspridd men störst av de tre studerade grupperna. Ungefär tre 
av tjugo elever är frånvarande varje eller varannan vecka i grupp C. Närmare en tredjedel är 
frånvarande en gång i månaden i grupp C. Svarsalternativet aldrig fanns inte bland de givna på 
enkäten, men då tre av eleverna besvarade frågan så valde vi att räkna in dessa svar bland mer 
sällan. 

6.2.3 Jämförelse mellan betyg 
Följande elever har delats upp i två grupper. I grupp D finns 65 besvarade enkäter med elever 
som har betyget C, B eller A samt VG eller MVG. I grupp E är 46 enkäter besvarade och 
inkluderar elever med betyget F, E eller D samt IG eller G. De enkäter vars respondent inte 
svarat eller skrivit vet ej på frågan om betyg har lagts åt sidan i denna jämförelse. 

Elever i grupp D med högre betyg, tycker generellt att undervisningen i idrott och hälsa är mer 
intressant än elever i grupp E med lägre betyg. 97 % av elever i grupp D svarade att 
undervisningen var intressant eller mycket intressant medan samma antal var 63 % i grupp E. I grupp 
E var dessutom intresset för undervisningen mer varierande. 

Tabell 5. Fysisk aktivitet utifrån betyg 

Påstående/Grupp Grupp D  Grupp E  
 JA NEJ JA NEJ 
Jag är aktivt med i en 
idrottsklubb 

71% 29% 32 % 68 % 

Jag idrottar på egen 
hand utanför skolan 

98 % 2 % 69 % 31 % 

	  

Tabell 5 visar att elever i grupp D i större är utsträckning med i en idrottsförening på fritiden 
gentemot elever i grupp E. 71 % av eleverna i grupp D är aktivt deltagande i en idrottsförening 
på fritiden medan endast 33 % av eleverna i grupp E. I princip samtliga i grupp D är fysiskt 
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aktiva på fritiden och idrottar på egen hand medan andelen elever i grupp E är ungefär 2 utav 3 
elever fysiskt aktiva på fritiden.  

Tabell 6. Frånvaro utifrån betyg 

Hur ofta är du frånvarande från undervisningen i idrott och hälsa? 
Grupp/Svar Varje vecka Varannan 

vecka 
1 gång/månaden 2-3/termin Mer sällan/aldrig 

Grupp D - - 11 % 43 % 46 % 
Grupp E 2 % 24 % 24 % 20 % 30 % 
	  

Tabell 6 visar att elever i grupp D i större utsträckning har högre närvaro i undervisningen. I 
grupp D är 9 av 10 elever frånvarande 2-3 gånger per termin eller mer sällan. I grupp E är frånvaron 
mer varierad och hälften av eleverna är frånvarande 2-3 gånger per termin eller mer sällan.  

På frågan vad gör elever som inte är ombytta? svarade en större andel av eleverna i grupp E än i grupp 
D att de deltar på lektionen ändå. En av tre elever i grupp E menade att de ändå deltar, medan 
endast en av fem i grupp D. En större andel i grupp E än i grupp D svarade att vanligaste 
orsaken till frånvaro på lektionen var att de glömt idrottskläder. Hälften av eleverna i grupp E 
svarade att de glömt idrottskläder var en eller den vanligaste orsaken till att de inte deltog. Det var 
30 % av eleverna som i grupp D besvarade att glömda idrottskläder var en eller den vanligasta 
orsaken. Större andel av eleverna i grupp E angav att vill inte delta och tråkig lektion var en av eller 
den vanligaste anledningen till att dem inte deltog på lektionen. Ingen bland de svarande i grupp 
D angav tråkig lektion som alternativ.   

Tabell 7. Upplevt obehag utifrån betyg 

Upplevs obehag i omklädningsrummet utav..? 
 Dig:  Annan elev:  
 JA NEJ JA  NEJ 
Grupp D 13 % 87 % 66 % 34 % 
Grupp E 20 % 80 % 67 % 33 % 
	  

Tabell 7 visar hur obehag upplevs i omklädningsrummet av båda grupperna. En större andel 
elever upplever själva obehag i grupp E än i grupp D. Ungefär en av tio upplever obehag bland 
elever i grupp D medan två av tio upplever obehag i grupp E. Två tredjedelar av båda grupperna 
anser att det finns elever i klassen eller på andra skolor som upplever obehag i samband med 
undervisningen.  
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Diagram 2 visar vad elever utifrån de båda grupperna anser om att läraren låter elever utan 
ombyte delta på lektionen. Elever i grupp E tycker i större uträckning än elever i grupp D att det 
är bra och positivt att elever utan ombyte får delta på undervisningen. Mer än hälften av eleverna 
i grupp E är positivt inställda till lärarens tillåtelse till deltagande utan ombyte medan samma 
siffra är 30 % av eleverna i grupp D. 63 % av eleverna i grupp E tycker det är positivt eller okej att 
läraren låter elever deta utan ombyte medan 45 % av eleverna i grupp D anser samma sak. Mer än 
dubbelt så stor andel av eleverna i grupp D gentemot grupp E anser att det är negativt att elever 
utan ombyte får delta. Det är en tiondel av eleverna i båda grupperna som tycker att det är okej 
att elever delta om lektionen är mindre krävande och eleverna inte blir svettiga.  

6.2.4 Jämförelse mellan skolorna 
Nedan följer en jämförelse mellan de fyra skolorna enkäterna kommer ifrån. Skola A är 
gymnasium där eleverna som svarat enbart går på studieförberedande program. Skola B är ett 
gymnasium där eleverna enbart går på yrkesförberedande program. Skola C och D är båda 
grundskolor utan någon speciell inriktning. Betygen på skola A är generellt högre än i skola B. 
Ungefär hälften av eleverna på skola B har betyget E och resten högre medan endast 20 % av 
skola A har betyget G eller E och resten högre. Skola D har generellt högre betyg än skola C.  
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Tabell 8. Sammanställning mellan skolorna. 

Andelen elever från varje skola som svarar JA på följande påståenden. 
Fråga/Skola Skola A Skola B Skola C Skola D 
Jag tycker ämnet är intressant 
eller mycket intressant .  

78 % 70% 75 % 89 % 

Jag är med i en idrottsklubb på 
fritiden.  

37 % 8 % 58 % 62 % 

Jag idrottar på egen hand 
utanför skolan.  

89 % 62 % 79 % 89 % 

	  

Tabell 8 visar att intresset för ämnet idrott och hälsa är högst i skola D och lägst i skola B. I 
andelen deltagande i en idrottsförening syns en markant skillnad mellan dels studieförberedande 
och yrkesförberedande program, dels också mellan grundskola och gymnasium. I skola B deltar 
mindre än en tiondel i en idrottsklubb på fritiden medan mer än en tredjedel i skola A aktivt gör. 
Andelen i skola C och D som aktivt deltar i en idrottsklubb är ungefär 60 %. I samliga skolor 
finns en ökning hos elever som aktivt idrottar utanför skolan. I skola B är det minst andel som 
idrottar med ungefär 60 % av eleverna. I skola C är det ungefär 4 av 5 elever som idrottar utanför 
skolan och i skola A och D är det ungefär 90 % som idrottar på fritiden. 

Tabell 9. Hur ofta elever från skolorna är frånvarande från undervisningen. 

Svar/Skola Skola A Skola B Skola C Skola D 
Varje vecka - - 5 % - 
Varannan vecka 8 % 15 % 13 % 6 % 
1 gång/månaden 23 % 31 % 18 % 17 % 
2-3/termin 58 % 31 % 22 % 28 % 
Mer sällan 11 % 23 % 42 % 49 % 
	  

Tabell 9 visar att frånvaro eleverna har skiljer sig mellan skolorna. I skola C och D är närmare 
hälten av eleverna mindre frånvarande än 2-3 gånger per termin. Det är ungefär 20 % i skola B 
som besvarar mer sällan och ungefär 10 % i skola A. Generellt är deltagandet högre i skola C och 
D än i skola A och B. 

Vad elever som inte är ombytta till idrotten gör varierar mellan skolorna. I skola B utgör deltar 
ändå 31 % av svarsalternativen och är tillsammans med går promenad det vanligaste svaret. I skola 
A är samma svarsandel 7 % och utgör det minst förekommande svaret. I skola C har ingen elev 
svarat att de deltar ändå och i skola D är det 16 % av svarsalternativen som utgörs av deltar ändå. 
Vanligaste orsaken till att respondenten i enkäten inte deltar på undervisningen är sjuk/skadad i de 
undersökta skolorna. I samtliga skolor har 50 – 60 % av eleverna angivit att det är en eller den 
vanligaste orsaken till att de inte deltar på lektionen och i skola A utgör alternativet sjuk/skadad 
två tredjedelar av svarsalternativen vilken är den skola med högst svarfrekvens på detta alternativ. 
I skola A utgör glömt idrottskläder ungefär 20 % utav svarsalternativen, i skola B och D så utgörs 
ungefär 25 % av motsvarande svarsalternativ. I skola C är glömt idrottskläder det näst vanliga 
alternativet och utgör 30 % av svarsalternativen. Elever i skola A och B svarar i större 
utsträckning än skola C och D att en eller den vanligaste orsaken till att de inte deltar är vill inte 
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delta, mina kompisar deltar inte eller tråkig lektion. I skola D har ingen elev svarat de två sistnämnda 
alternativen. I skola A utgör dessa tre 12 % av svarsalternativen och i skola B 8 %.  

Tabell 10. Upplevt obehag i omklädningsrummet utifrån skola. 

Upplevs obehag i omklädningsrummet utav..? 
Skola/Svar Dig:  Annan elev:  
 JA NEJ JA  NEJ 
Skola A 15 % 85 % 60 % 40 % 
Skola B 8 % 92 % 54 % 46 % 
Skola C 21 % 79 % 92 % 8 % 
Skola D 16 % 84 % 66 % 34 % 
	  

Tabell 10 visar att andelen elever som själva upplever obehag i omklädningsrummet i samband 
med undervisningen är minst i skola B och störst i skola C. Endast 8 % av respondenterna i skola 
B upplever obehag i omklädningsrummet medan 21 % av eleverna i skola C upplever obehag. I 
skola A och D upplever ungefär 15 % obehag i samband med undervisningen. I skola C anger 92 
% av eleverna att de anser att det finns andra elever i klassen eller på andra skolor som upplever 
obehag i omklädningsrummet. I skola B tror mer än hälften att det finns elever som upplever 
obehag och i skola A och D är det ungefär 6 av tio elever som anser det finns andra elever som 
upplever obehag i omklädningsrummet. Sambandet i tabellen är att skolan vars flest elever själva 
upplever obehag i större utsträckning anser att det finns andra elever som upplever obehag i 
omklädningsrummet. Skolans vars minst antal elever upplever obehag anser i minst utsträckning 
att det finns andra elever i klassen eller andra skolor som upplever obehag i omklädningsrummet. 
Andelsfördelningen är lika mellan frågorna.	  	  
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Diagram 3 visar att skola B som är mest positiv inställd till att låta elever delta utan ombyte är 
också den skola som tillåter det. I skola B ansåg 55 % av eleverna att det var positivt att läraren 
lät elever utan ombyte delta. Endast 9 % av eleverna ansåg att det var något negativt. I skola A 
anser ungefär tre tiondelar av eleverna att det är positivt att eleverna får delta utan ombyte medan 
ungefär fyra tiondelar av eleverna anser att det är negativt. Skola C har precis som skola A en 
större andel elever som anser att det är negativt att eleverna får delta med ombyte. Mer än 
dubbelt så många i skola C anser att det är något negativt. I skola D anser ungefär en femtedel att 
det är negativt att läraren låter elever utan ombyte delta och ungefär 35 % att det är något 
positivt. Skola B är generellt mer positivt inställd till deltagande utan ombyte. Även om man för 
skola A, C respektive D lägger samman svaren positiv och okej uppnår de inte i andelen positiva i 
skola B. I skola A är det fyra gånger så stor andel av eleverna som tycker deltagandet utan ombyte 
är negativt än skola B. Samma fördelning ses i resultatet om att delta om det inte är svettigt. Fyra 
procent av eleverna i skola A anser att det är okej om man inte blir svettig medan andelen i skola B är 
ungefär fyra gånger så stor.  
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7. Analys 
I analysen jämförs de båda resultaten med varandra. Först kommer den intervjuade läraren med 
respektive skola att jämföras och i nästkommande stycke kommer resultatet analyseras utifrån 
frågeställnignarna.  

7.1 Jämförelse mellan intervju och enkät 
I följande avsnitt ställs varje skola mot respektive intervjuad lärares svar. 

7.1.1 Skola A med Emelie 
Emelie menar att främsta anledningen till att eleverna är frånvarande är på grund av sjukdom eller 
anmäld frånvaro. Detta kan ses ur resultaten från enkäterna där sjuk/skadad utgör två tredjedelar 
av svaren på frågan vilken den vanligaste orsaken till att du inte deltar på undervisningen?. Enligt enkäterna 
är det vanligaste svarsalternativet på vad elever utan ombyte gör istället att de sitter vid sidan om och 
tittar på. Enligt Emelie så låter hon eleverna gå promenad eller göra en teoretisk uppgift. Mer än 
en tredjedel av svarsalternativen utgörs av sitter vid sidan och tittar på och promenad är näst vanligaste 
svaret och utgör 28 % av svarsfrekvensen. Emelie såg skillnader vid närvaro och obehag vid 
programmen. Ju högre betyg desto högre närvaro och mindre obehag. Detta kan vi se i 
svarsfrekvensen i jämförelse mellan betygen. Grupp D som har högre betyg upplever i mindre 
utsträckning obehag och har i högre utsträckning högre närvaro än grupp E. I skola A upplevs 
gentemot skola B dubbel så stor andel av eleverna obehag i omklädningsrummet i och med 
undervisningen. Emelie menar att hon under senaste åren upplevt att elever tycker det är 
jobbigare i omklädningsrummet nu än tidigare. Det finns enligt Emelie en skillnad mellan 
programmen där elever i de teoretiska programmen enligt henne upplever mindre obehag än 
elever i yrkesinriktade program. Skola A är den skola vars andel elever är mest negativt inställda 
till deltagande utan ombyte. Hos Emelie får man inte delta utan ombyte men hon menar 
samtidigt att det finns ingen regel utan undantag. Det finns fall när Emelie sett att det gynnar att 
tillåta eleven att delta utan ombyte.  

7.1.2 Skola B med Daniella 
I likhet med Daniellas påstående om att ”elever inte väljer skolan för ämnet idrott och hälsa” så 
idrottar 8 % av eleverna i en idrottsförening och 62 % på egen hand utanför skolan. Det är med 
marginal de lägsta siffrorna utav de fyra studerade skolorna. Intresset för ämnet är i likhet med de 
andra studerade skolorna högt. Daniella menar att frånvaron varierar mellan klasserna men kan 
vara så hög som upp till 40 % av en klass. På Daniellas lektioner får man som elev delta utan 
ombyte. De elever som väljer att inte delta får enligt Daniella gå en promenad. Detta syns även på 
elevenkäterna då gå promenad och deltar ändå är de mest förekommande svaret med 35 % 
respektive 31 % av svarsalternativen. Skola B är den skola där minst obehag upplevs i 
omklädningsrummet i samband med undervisningen. Det är mindre än 1 på 10 som själv 
upplever obehag och den skola där minst elever anser att andra elever upplever obehag. Enligt 
Daniella finns det elever som upplever obehag i omklädningsrummet men att den gruppen elever 
inte är särskilt stor då de inte behöver använda omklädningsrummet för att delta. Hon menar 
också att de flesta elever inte finner problem med själva ombytet utan snarare med att duscha 
efteråt. Det finns flera elever som till och med byter om på läktaren menar Daniella. Skola B är 
den av de studerande skolorna där flest är positivt inställda till att få delta utan ombyte. Då 
majoriteten av skolans elever inte tillhör en förening eller själva idrottar på fritiden är ombytet 
enligt Daniella en ”out” för elever som inte känner sig helt säkra i idrottshallen. 
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7.1.3 Skola C med Björn 
Skola C som är en grundskola har enligt enkäterna högre närvaro och elevdeltagande i en 
idrottsförening till skillnad från både skola A och B som båda är gymnasieskolor. Björn menar att 
det är 0-4 elever som är frånvarande vilket beror på klass och årskurs. Björn menar att den 
vanligaste aktiviteten som elever gör som inte är ombytta är att gå promenad vilket även syns på 
svarsfrekvensen i elevenkäterna. Vanligast svarsalternativet för orsak till icke deltagande var enligt 
enkäten sjuk/skadad med närmare hälften av svarsfrekvensen och näst vanligast var glömt 
idrottskläder med närmare 30 % av svarsalternativen. Enligt Björn var kompisarna en anledning till 
att eleverna inte deltog men enligt elevenkäterna har ingen elev svarat detta som en anledning. 
Björn är medveten om att eleverna upplever obehag i omklädningsrummet i samband med 
undervisningen och detta har tagits upp i elevrådet och omklädningsrummen har renoverats. Var 
femte elev på skolan uppger att hon/han upplever obehag och 92 % av eleverna anser att det 
finns andra elever som upplever obehag. Detta är marginellt de högsta siffrorna bland de 
studerade skolorna. Björn trycker hårt på hälsoperspektivet om varför eleverna inte ska delta utan 
att vara ombytta. Skola C är den skola med lägst positiva andel elever till att elever utan ombyte 
får delta på undervisningen. Endast 17 % av eleverna anser att det är positivt och tillsammans 
med eleverna som svarat okej och okej om ej svettigt uppnår siffran till 39 %. Detta är den lägsta av 
de fyra studerade skolorna.  

7.1.4 Skola D med Carl 
Carl säger att närvaron är relativt hög på skola D. Om man ser till respondenternas svar i skola D 
så är det ungefär hälften av eleverna som har svarat att de är frånvarande från undervisningen mer 
sällan, vilket även är de högsta siffrorna utav de fyra studerade skolorna. Ungefär en tredjedel av 
eleverna svarar att de är frånvarande 2-3 gånger per termin. Carl låter de elever som inte är ombytta 
ta en promenad eller delta och hjälpa till på lektionen. Detta märks även i enkätsvaren där 41 % 
svarar att de hjälper läraren medan 37 % svarar att de sitter vid sidan om och tittar på. Carl säger att han 
tycker det är viktigt att man får med så många som möjligt på lektionen, men att i likhet med 
Emelie så finns det ingen regel utan undantag. Det beror på vilken elev det är och vad det är för 
lektion. Angående omklädningsrumssituationen säger Carl att han upplever att det är många 
elever som tycker att det är jobbigt att duscha och att de har svårt att skydda sig i 
omklädningsrummen. Till skillnad från enkäterna så visar det sig att de flesta elever, nämligen 84 
% inte känner obehag i omklädningsrummet samtidigt som hela 66 % tror att det finns andra 
elever som upplever obehag i omklädningsrummet. På skola D tycker 34 % av eleverna att det 
är positivt att läraren låter elever som inte är ombytta aktivt delta på lektionen i idrott och hälsa, 
om man även räknar med de elever som svarat okej eller okej om ej svettigt som är 17 % respektive 
10 % så är det 61 % som svarar positivt eller okej till att läraren låter eleverna delta ej ombytta. Carl 
menar att han har som regel att eleverna inte får delta på lektionen då de inte är ombytta eftersom 
högstadiet är en känslig ålder där kroppen utvecklas och att han inte vill sätta eleverna i en 
situation där de måste gå runt svettiga bland sina klasskamrater i skolan för att de inte har haft 
möjlighet att få duscha.  
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7.2 Tematisk analys utifrån frågeställningarna 

7.2.1 Hur resonerar lärare om att låta elever delta utan ombyte på lektionen i idrott och 
hälsa? 
Vår huvudfrågeställning fick varierande svar. Daniella och Anders som båda jobbar på gymnasiet 
med yrkesinriktade program var positivt inställda till att låta elever delta utan ombyte. Daniella 
motiverade det med dels att hon vill att eleverna ska vara så aktiva som möjligt och tycker inte 
kläderna borde begränsa. Samtidigt menar hon också att det är bättre att man varit med och 
upplevt lektionen och lärt sig något även om man gör det mindre intensivt än att inte deltagit alls. 
Dels anser Daniella också att om hon hade nekat elever utan ombyte att vara med så skulle färre 
elever delta på undervisningen. Anders menar likt Daniella att han trycker på att de ska ha med 
kläder men att de själva får göra valet om de vill vara med. Daniella säger också att dessa elever 
oftast inte tar ut sig så mycket att de blir svettiga. För Daniella är det av stor vikt att eleverna 
deltar i så stor utsträckning som möjligt. Idag är det för majoriteten av eleverna inte viktigt med 
fysisk aktivitet men för den dagen det är så ska de kunna lite regler, våga gå med i ett korpenlag 
och känna att de kan. Daniella säger att hon vill skicka med dem så mycket redskap som möjligt 
så att när de väl förstår vikten av fysisk aktivitet så är de redo för det.  

Carl och Björn som båda jobbar på grundskolan anser att eleverna inte får vara med om de inte 
är ombytta. Båda anser att eleverna inte får vara fysiskt aktiva om de inte har ombyte med sig och 
de refererar till hälsoskäl. Björn menar att det är i denna ålder som elever börjar svettas mer och 
utvecklas i och med puberteten. Han anser också att eleverna socialt påverkas då de kan få 
kommentarer från andra elever om att de luktar illa och samtidigt är det nu som eleverna måste 
lära sig att duscha. Det finns enligt intervjun dessutom flertalet elever som inte duschar frekvent 
hemma. Carl instämmer i samma tankar och menar att man behöver lära eleverna hygien och att 
ta ansvar. Han säger också att man måste lära dem att förändra sin situation vilket motsäger att ha 
ombyte till eleverna i skolan.  

Emelie som arbetar på en gymnasieskola med mer studieinriktade program anser att det är 
oseriöst om elever deltar utan ombyte. Hon säger att närvaron är bra i de studieinriktade 
programmen och ser en försämring i de yrkesinriktade programmen. Men det finns ingen regel 
utan undantag och i vissa fall då stunden ges så låter hon en elev vara med utan ombyte om det 
gynnar eleven.  

Daniella och Anders anser att elever utan ombyte går att bedöma likvärdigt med de elever som är 
ombytta. Båda menar dock att kläderna kan hämma deras rörelse men att dem inte bedömer dem 
utefter kläderna. Björn som låter eleverna delta utan ombyte på danslektioner anser också att han 
vid dessa tillfällen kan bedöma dem likvärdigt.  

Genom att låta elever vara med anser Daniella och Anders att man kan se vilka elever som inte 
vill delta. Eleverna börjar med att skylla på att de inte har kläder med sig, men när de ändå får 
vara med så visar det sig oftast ändå att de inte vill. Samma tendens kan Carl och Björn se när 
eleverna tackar nej till att låna skor eller kläder som i Björns fall. Björn tar detta som ett argument 
för att inte låta elever delta utan kläder. Han tror att de elever som glömmer ändå inte hade velat 
vara med om han hade låtit dem delta utan ombyte. Enkäterna visar dock att grupp C och grupp 
E som var grupperna med minst fysisk aktivitet i vardagen respektive gruppen med lägre betyg 
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ansåg något annat. Dessa två grupper hade i jämförelse betydligt lägre närvaro, hade glömt kläder 
i större utsträckning, fann ämnet mindre intressant men var med marginal mer positivt inställda 
till att delta utan ombyte. Dessutom har enbart en tredjedel av hans elever svarat negativt på 
frågan. Anmärkningsvärt är att en tredjedel är positivt inställd eller okej och en tredjedel vet inte.   

Att lärarna resonerar olika kan dels bero på att samtliga anser att läroplanen inte tar upp något 
om hur man hanterar elever som inte vill delta eller som inte har kläder med sig. Flertalet av 
lärarna anser dessutom att läroplanen är skriven efter en utopi där alla elever vill delta och där alla 
elever är ombytta. Dels säger alla lärare dessutom att deras lärarutbildning inte nämnde något om 
hur man hanterar detta.  

7.2.2 Finns det någon skillnad i hur lärare resonerar om elevers deltagande i 
undervisningen utan ombyte på grundskolans senare år jämfört med gymnasiet? 
Vår frågeställning besvarades utifrån intervjuer med hjälp av elevernas resonemang i enkäterna. I 
våra resultat finns en markant skillnad i hur lärarna resonerar på grundskolan och gymnasiet. På 
grundskolan finns enligt Carl och Björn och även Daniella ett uppfostringsansvar där det gäller 
att lära eleverna att idrotta rätt och sköta sin hygien. Det gäller att lära eleverna att ta eget ansvar 
då det på gymnasiet är förväntat att de kan det. Samtliga lärare syftar till hälsoperspektivet där 
Björn och Carl anser att det inte är social hälsa att låta elever gå i skolan och idrotta i samma 
kläder. Hälsa hos Anders och Daniellas elever främjas om eleverna får ta del av idrotten oavsett 
vilka kläder de bär. Likt enkäterna och lärarnas resonemang visar hoppar många elever av sina 
idrottsföreningar mot slutet av grundskolan och utifrån enkäterna kan vi se att eleverna på 
gymnasiet inte är lika aktiva som eleverna på grundskolan. Att främja hälsan för elever på 
gymnasiet och framförallt på de yrkesinriktade programmen kan således ta utgångspunkt ur det 
fysiska perspektivet. Dessa elevers hälsa främjas mer genom att få röra på sig en gång i veckan 
även om det är utan ombyte då det för de flesta kanske är enda tillgången till fysisk aktivitet. 
Dessa elevers fysiska hälsa prioriteras således högre än den sociala. Emelie berättar om skillnad i 
yrkesinriktade program gentemot studieinriktade program. Enligt henne är det de yrkesinriktade 
programmen som har lägre närvaro och upplever mer obehag i omklädningsrummen än de 
studieinriktade programmen. Således ser vi även en skillnad på gymnasiet där enkäten visar att 
elever från studieinriktade program i större utsträckning finner ämnet intressant och i mindre 
utsträckning är positivt inställda till deltagande utan ombyte. I skola A som hade enbart 
respondenter från studieinriktade program tyckte 39 % att det var negativt att elever utan ombyte 
deltog. I skola B som var en skola med enbart yrkesinriktade program så tyckte endast 9 % att det 
var negativt.  

Vår slutsats är således att på grundskolan finns det ett uppfostringsansvar och utifrån 
hälsoperspektivet tar man hänsyn till den sociala hälsan. Detta motiverar lärare på grundskolan att 
inte låta elever delta på undervisningen utan ombyte. På gymnasiet lägger lärarna en större vikt 
vid det fysiska hälsoperspektivet än det sociala vilket gör att det finns lärare som låter elever få 
delta utan ombyte. På gymnasiet ska elever kunna ta ansvaret för sin egen hälsa och således välja 
om de vill delta med eller utan ombyte. Daniella säger att högpresterande elever oftare väljer att 
inte delta när de glömt kläder då de vet med sig att de kommer bli svettiga. På gymnasiet idrottar 
färre elever i en idrottsförening och på egen hand vilket gör att undervisningen kan för en elev bli 
den enda fysiska aktiviteten i veckan. Enkäterna visar dessutom att i skola A och B svarar elever i 
större utsträckning än skola C och D att den eller en av de vanligaste orsakerna till att de inte 
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deltar på undervisningen är tråkig lektion, vill inte eller min kompis deltar inte. Likt det Daniella 
berättade blir därför förbudet om att inte få delta utan ombyte en morot för eleverna att ta med 
kläder på grundskolan medan det kanske inte har samma effekt på elever på gymnasiet. Elever 
som går studieinriktade program visar utifrån enkäterna att de har högre närvaro och idrottar mer 
på fritiden än yrkesinriktade program vilket då kan motivera lärarna att man vid studieinriktade 
program inte låter elever delta utan ombyte. En slutsats är också att de elever som får delta med 
ombyte är också de som främst finner det positivt. 

7.2.3 Vilka elever gynnas av att delta utan att vara ombytta? Vilka elever missgynnas? 
Vår frågeställning besvarades av samtliga lärare att det är eleven själv som inte har ombyte som 
både gynnas och missgynnas. Daniella menar att de elever som inte vågar byta om gynnas 
eftersom de då kan få vara med och få betyg och uppnå målen. Likt samtliga andra lärare menar 
hon samtidigt att denna elev missgynnas då den kanske kunnat få högre betyg. Även om de 
bedöms likvärdigt menar Daniella att kläderna fysisk kan hämma deras rörelser. Vidare menar 
Daniella och Emelie att det finns eleven som glömmer kläder lite då och då och den gynnas av att 
få delta utan ombyte genom att inte behöva missa en lektion och få visa upp vad den kan. Vissa 
elever som Daniella haft har i och med att de fått testa på idrotten sedan börjat gymma på egen 
hand. Även Carl menar att det är viktigt att gå framåt steg för steg med eleverna. Björn menar likt 
Daniella och Emelie att elever som glömt kläder ändå får möjlighet att visa vad de kan och få ta 
del av lektionsinnehållet. Samtidigt missgynnas eleven genom att inte kunna nå högre betyg samt 
att den får sämre hygien. Han menar att eleven skulle gynnas mentalt av att röra på sig, men må 
socialt sämre efteråt av att lukta illa. Anders tror att det gynnar den eleven som finner 
omklädningsrumssituationen jobbigare än själva lektionen. Han anser att det som kan missgynna 
är att om elever får delta utan ombyte så kan dem göra det till en ovana att inte ta med ombyte 
alls. Detta är dock inget Anders märkt av. Carl menar att eleven kan missgynnas då den måste lära 
sig att ta med sig idrottskläder och förmågan att komma ihåg själv. Samtidigt menar Carl likt 
Daniella att elever med lägre fysisk självkänsla bör få delta i sina egna kläder för att bli bekväm i 
undervisningssituationen. Anders resonerar liknande då vissa elever inte känner sig bekväma i 
idrottskläder och vill delta i sin egen stil. Emelie menar att om det finns en elev som har svårt för 
att komma in i idrotten så kan den gynnas av att delta i sina vanliga kläder då hon tror att den 
sedan upptäcker att det är roligare att vara med och detta leder till att elever börjar byta om. En 
annan aspekt som samtliga lärare säger är att en elev som är med utan skor missgynnas på så sätt 
att den inte lever upp till kurskravet att idrotta säkert.  

Sammanfattningsvis anser samtliga lärare att det är eleven som deltar utan ombyte som både 
gynnas och missgynnas. Enkäterna visar att elever som är mindre fysiskt aktiva och som i större 
utsträckning deltar på undervisningen utan ombyte är mer positivt inställda till att delta utan 
ombyte.  

7.2.4 Vad utmärker elever som är mer positivt inställda till att delta utan ombyte? 
Fysisk	  självkänsla	  
Lärarna menar att lägre fysisk självkänsla kan vara en faktor till att elever deltar i mindre 
utsträckning. Emelie säger att de elever som inte är ombytta oftast har lågt självförtroende, vilket 
är en term som ligger nära fysisk självkänsla. Daniella har märkt att elever som har lägre fysisk 
självkänsla använder tillåtelsen att delta utan ombyte som ett sätt att skydda sin självkänsla. 
Eleven använder, som Daniella kallar det, en ”out” där eleven när som under lektionen kan 
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hoppa av när de känner ett obehag och den låga självkänslan kopplas in. Anders menar att elever 
med lägre fysisk självkänsla deltar mindre än elever med hög fysisk självkänsla. De elevgrupper 
som deltar i mindre utsträckning på lektionen än jämförda utifrån enkäterna är mer positivt 
inställda än jämförda grupper till att läraren låter elever delta utan ombyte. 

Intresse	  och	  närvaro	  
Omklädningsrummen är en orsak som påverkar graden av deltagande hos eleverna. Alla lärare 
menar att det finns elever som finner obehag i omklädningsrummet. Enkäten visar att elever i 
grundskolan i större utsträckning än gymnasiet och att elever i skola A i större utsträckning än i 
skola B upplever obehag. Resultatet om varför skola A upplever mer obehag än skola B beror 
troligtvis på att skola B låter sina elever delta utan ombyte och mindre obehag finns således i 
omklädningsrummet. Alla enkätuppdelningar visar dock att en hög andel elever tror att det finns 
andra elever i klassen eller på andra skolor som upplever obehag i omklädningsrummet. De tre 
grupper som är mest positivt inställda till att läraren låter elever delta utan ombyte är grupp C och 
E samt skola B. Dessa studerade grupper har lägre närvaro och ett lägre intresse för ämnet. 

Kön	  
Enkäterna visar att tjejerna i dubbelt så hög andel finner obehag i omklädningsrummet gentemot 
killarna. Emelie menar att det upplevs mer obehag i omklädningsrummet hos tjejerna gentemot 
hos killarna där enbart 50 % av tjejerna duschar efter idrotten medan 90 % av killarna duschar. 
Björn menar att det framförallt är tjejer som inte idrottar på fritiden som inte duschar och 
upplever obehag i omklädningsrummet. Resultatet visar dock samtidigt att det inte finns någon 
könslig skillnad i elevers inställning till att lärare låter elever delta utan ombyte.  

Betyg	  
Elever i grupp E med lägre betyg upplever i större utsträckning obehag i omklädningsrummet än 
elever i grupp D med högre betyg. Elever i grupp E fann i större utsträckning än grupp D att det 
var positivt att läraren lät elever delta utan ombyte. Över hälften av eleverna i grupp E ansåg det 
positivt och inkluderar vi även svaren okej uppnår siffran till tre fjärdedelar. I grupp D var det en 
enbart 30 % som ansåg det var positivt och inkluderar vi svaren okej uppnår siffran 45 %. Utifrån 
enkäterna visade det sig att de med lägre betyg upplevde obehag i större utsträckning. Skola B 
hade generellt lägre betyg än skola A men är samtidigt den skola där minst obehag upplevdes i 
omklädningsrummet. Utifrån detta perspektiv skulle de eleverna som har lägre betyg gynnas av 
att få delta utan ombyte. Elever i grupp E uppgav glömt kläder som den vanligaste orsaken till 
frånvaro i högre utsträckning än grupp D. Grupp E svarade i högre utsträckning än grupp D att 
de inte deltog på grund av tråkig lektion eller att de inte ville delta. Det var ingen elev i grupp D som 
svarade att de inte deltog på grund av tråkig lektion.  

Grad	  av	  fysisk	  aktivitet	  
Elever som inte idrottar på fritiden är framförallt elever i Skola B och samtliga i grupp C. Bland 
båda dessa grupper visar det sig att de är mer positivt inställda till att delta utan ombyte än de 
jämförda grupperna och skolorna. Ungefär samma andel elever i grupp A, B och C anser att det 
finns andra elever som upplever obehag i omklädningsrummet. Men andelen som själva upplever 
obehag är betydligt mindre i grupp C än de andra grupperna. Troligtvis då merparten i denna 
grupp får delta utan ombyte på lektionen. Björn menar att elever som inte idrottar på fritiden inte 
är lika vana vid omklädningsrumssituationer som de elever som fysiskt aktiva på fritiden. Lärarna 
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anser dock att duschandet upplevs värre av eleverna än själva ombytet. Intervjuerna visar även att 
eleverna som byter om kan sänka intensiteten på lektionen för att få undvika att duscha.  

Sammanfattningsvis är elever med lägre betyg, som idrottar i mindre utsträckning på fritiden och 
som är frånvarande i större utsträckning som är mer positivt inställda till att lärare låter elever få 
delta utan ombyte. Könet har utifrån resultatet däremot ingen betydelse för elevers åsikt i denna 
fråga. Intervjuerna visar att elever med lägre fysisk självkänsla skulle gynnas av deltagande utan 
ombyte I Skola B som är den enda skolan där eleverna inte behöver byta om märks även mindre 
obehag i omklädningsrummet. De elever med lägre betyg och mindre fysisk aktivitet visar mindre 
intresse till idrotten än jämförda elever. Det är således elever som inte finner undervisningen lika 
intressant, inte idrottar på fritiden, som har lägre betyg och högre frånvaro som vill att lärarna ska 
låta dem delta på lektionen utan ombyte.  
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8. Diskussion  
Diskussionen är uppdelad i teoretiska utgångspunkter och tidigare studier. 

8.1 Teoretiska utgångpunkter 
I följande avsnitt behandlas frågeställningarna utifrån de tre teoretiska utgångspunkterna.  

8.1.1 Självbestämmandeteorin 
Ur tabell 8 kan man urskilja att elever i skola A, C och D i större utsträckning idrottar på fritiden 
än skola B. Utifrån självbestämmandeteorin kan man resonera att elever i skola A, C och D i 
större mån har en inre motivation för idrott och således inte finner samma behov och inställning 
till att elever bör få delta utan ombyte vilket vi kan utläsa ur diagram 3. Från samma teori kan vi 
dra slutsatsen att studieinriktade program ser betyg som en yttre motivationsfaktor i högre grad 
än yrkesinriktade program och således kan betyg i större mån användas som en motivationsfaktor 
vid studieinriktade program för att elever ska komma ombytta till lektionen. Från enkäterna kan 
man se att skola A har högre betyg än skola B och dessutom finner undervisningen i idrott och 
hälsa mer intressant. Därför kan man resonera att elever bör få delta utan ombyte i högre grad på 
yrkesinriktade program. Teorin stödjer också att en elev som från början ser undervisningen som 
meningslös och ointressant kan klättra på motivationsskalan och finna den meningsfull. Detta 
kan ske om eleven integreras i aktiviteten och det skapas en inlärningssituation som förmedlar 
kompetens hos eleven och känsla av att lyckas. Amotivation kan således leda till yttre motivation 
som kan leda till inre motivation (Deci & Ryan, 1985). Detta menar Carl som säger att man måste 
arbeta steg för steg och låta eleverna växa in i idrotten. Då elever med lägre betyg och mindre 
fysisk aktivitet på fritiden har högre frånvaro kan deltagande utan ombyte vara ett sätt att få dem 
att öka sin motivation till fysisk aktivitet. Raustorp menar att motivation är den grundläggande 
drivkraften för inlärning och ett förändrat beteende (Raustorp, 2006 s. 15).  

8.1.2 Theory of reason action 
För att en påverkan ska ske måste eleven enligt ”Theory of reason action” testa beteendet. 
Beteendet utvecklas genom egna känslor och upplevda sociala strukturer. För att förändra ett 
beteende såsom att få en icke fysiskt aktiv elev att börja bli fysiskt aktiv så behövs positiva 
känslor och ett socialt stöd (Hultgren 2006, s. 15). Eleven måste således testa på aktiviteten för att 
väcka ett intresse för den. En viktig faktor för att skapa ett givande beteende och för att eleven 
ska fortsätta öka sin fysiska aktivitet är att individen upplever kontroll. Elever i grupp C och 
grupp E är dem som är mest positiva till att få delta utan ombyte. För att eleverna väl ska testa på 
och få positiva känslor från aktiviteten kan ett val om att inte behöva vara ombytt vara ett 
gynnande alternativ. Genom att inte vara ombytt har man likt Daniella säger, en ”out” och man 
har inte samma förväntningar på sig att behöva prestera. Eleverna kan således ha större kontroll 
över vilka delar av lektionen de kan vara med i och kan delta på dem bitar av lektionen som de 
känner sig bekväma med. Samtidigt kan undvikandet av omklädningssituationen medföra att 
kontrollen över hela undervisningen ökar för de elever som finner obehag i samband med 
lektionen. Teorin säger att ju fler resurser en elev har desto lättare är det att uppnå sina mål och 
intentioner. Detta styrks av varför elever i grupp A och grupp D inte upplever att delta utan 
ombyte är positivt i lika stor utsträckning som jämförda grupper. 
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8.1.3 KASAM 
Ur ett KASAM-perspektiv kan man resonera att grupp A och D som har högre betyg och i större 
utsträckning idrottar på fritiden känner en större hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 
över undervisningen gentemot jämförda grupper. Detta är ytterligare en faktor till varför dessa 
elever inte upplever deltagande utan ombyte lika positivt och relevant. Från samma teori upplever 
elever i grupp C och E att de i större utsträckning känner avsaknad av hanterbarhet och 
meningsfullhet av undervisningen. Samtliga lärare nämner att eleverna har kunskaper om vikten 
av fysisk aktivitet men ändå är det en majoritet som inte gör något utav den. Detta kan förklaras 
utifrån att eleverna har begripligheten men saknar meningsfullheten och/eller hanterbarheten. 
Elever ur grupp C och E är i större utsträckning mer positiva till att delta utan ombyte vilket 
skulle kunna leda till en större hanterbarhet för dem. KASAM kan även förklara varför elever i 
skola B som har lägre betyg och intresse för ämnet och idrottar i mindre utsträckning på fritiden 
upplever mindre obehag i omklädningsrummet. Genom att få delta utan ombyte ökar 
hanterbarheten för dessa elever. Att elever deltar kan i sin tur leda till att de känner en större 
meningsfullhet och när samtliga tre komponenter är uppfyllda kan eleven känna motivation till 
att idrotta med ombyte. Varför deltagande utan ombyte inte rekommenderas på grundskolan kan 
resoneras utifrån begriplighet. I intervjuerna hävdar flera av lärarna att det finns ett 
uppfostringsansvar att lära ut till eleverna så även om de inte känner full hanterbarhet eller 
begriplighet över situationen finns det en aspekt att lära sig ta hand om sin hygien och att idrotta 
”rätt”. På gymnasiet har eleverna en mer utvecklad hanterbarhet kring att sköta sin hygien och ta 
eget ansvar. Tabell 8 och tidigare studier (GIH 130524, Jädert 2013, Hultgren 2008, s. 36) visar 
att elever på grundskolan i större utsträckning idrottar på fritiden, vilket kan göra att de känner 
större meningsfullhet för undervisningen jämfört med elever på gymnasiet. För dessa 
gymnasieelever behöver komponenterna hanterbarhet och begriplighet ökas för att de ska känna 
samma KASAM.  

8.2 Tidigare studier 
Följande avsnitt presenteras utifrån de komponenter och faktorer från tidigare studier som har en 
påverkan av hur frågeställningarna behandlas. 

8.2.1 Skolverket och läroplanens inverkan 
Samtliga lärare säger att läroplanen inte nämner något om hur man ska hantera elever som inte är 
ombytta. Ansvaret för betygsättning ligger på lärarna. Dock är det inte givet att lärarna gör 
samma tolkningar av intentionerna med betygsystemet som de personer som varit med och 
utarbetat och beslutat om det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (Selghed, 2011 s. 23). 
Detta märks av i intervjuerna där lärarna gör olika tolkningar av läroplanen och anser att den är 
skriven utifrån ett utopiskt synsätt. Under skolans riktlinjer står dock att alla som arbetar på 
skolan ska aktivt arbeta för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling (Skolverket 2011b, s. 12). Detta kan då ifrågasättas då man 
i skolans kvalitetsrapport menade att 22 av de 36 besökta skolorna behövde vidta åtgärder för att 
garantera att eleverna inte kränktes, skulle komma att kränkas eller upplevde utsatthet i samband 
med undervisningen i idrott och hälsa (Skolverket, 2012). Då så stor andel av skolorna inte kan 
garantera en okränkbar oklädningsrumssituation kan således deltagande utan ombyte vara ett 
alternativ. Från tabell 10 kan vi se att den skola vars elever fick delta utan ombyte upplevdes 
minst obehag i omklädningsrummen. Ur samma rapport menar Skolverket att promenad kan vara 
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en legitim del av undervisningen om och endast om det kan kopplas till läroplanens syfte och mål 
(Skolverket, 2012). Samtliga lärare från intervjuerna låter de elever som inte är ombytta och i 
Daniellas och Anders fall inte vill delta, gå en promenad, vara funktionär eller göra en 
teoriuppgift. Enligt lärarna var ingen av dessa tre alternativ kopplade till läroplanen. Ur detta 
perspektiv kan deltagande utan ombyte framstå som ett alternativ då Daniella, Anders och Björn 
anser att elever utan ombyte kan bedömas likvärdigt som de elever med ombyte. Då kan eleverna 
bli bedömda och samtidigt ta del av aktiviteter som stöds utav läroplanen.  

Hulgren menar att känslan av att kontroll är en viktig komponent för att öka viljan och intresset 
för fysisk aktivitet (Hultgren 2008, s. 41). Samtidigt visar studier att elever i åldern 17 – 20 år 
idrottar i allt mindre utsträckning på fritiden (GIH, 130524). Både intervjuerna och enkäterna 
stödjer att elever som idrottar på fritiden i större utsträckning finner ämnet intressant och 
relevant vilket gör man kan resonera att elever på gymnasiet borde få en större hanterbarhet över 
sin studiesituation i ämnet. Gy11 menar i större utsträckning än Lgr11 att elever bör ta ett 
personligt ansvar för sina studier och sin studiemiljö (Skolverket 2011b, s. 12). Gy11 säger även 
att elever ska utveckla förmågan till att ta ansvar och egna initiativ. Exempelvis kan skillnad ses 
vid säkerhetshanteringen som inom idrott och hälsa. Lgr11 menar att elever ska ha kunskap om 
risker i samband med idrott medan elever ur Gy11 ska ges möjlighet att hantera säkerhet (Skolverket 
2011a, Skolverket 2011b). Detta talar för att elever på gymnasiet till skillnad från grundskolan i 
högre grad ska få välja om de vill delta med eller utan ombyte på lektionen. Ett ytterligare 
argument ur Gy11 är att läraren ska utgå från att eleverna på gymnasiet kan och vill ta ett 
personligt för sitt lärande.  

8.2.2 Faktorer såsom betyg, intresse och fysisk förmåga 
En studie från 2002 visar att elever med låga betyg och med låg fysisk förmåga oftare finner 
ämnet idrott och hälsa tråkigt (Lundvall 2004, s. 27-28). Karin Redelius konstaterar att elever med 
negativ inställning till ämnet i högre grad än andra har lägre betyg i ämnet, har en lägre tilltro till 
sin förmåga och vad de själva klarar av, inte är med i en idrottsförening samt uppfattar sig som en 
person som inte blir svettig eller andfådd flera gånger i veckan (Redelius 2004, s. 170). I enkäterna 
visar det sig att det är just dessa elever som i större utsträckning är positivt inställda till att få delta 
utan ombyte i undervisningen. Läroplanen menar att undervisningen inte kan utformas lika för 
alla, utan lärare ska anpassa undervisningen efter individens förutsättningar, egenskaper och 
förkunskaper (Skolverket, 2011b). Från Engströms långtidsstudie visar det sig att 
motionsutövning i vuxen ålder har ett relativt starkt samband med vilket betyg man hade i 
gymnastik, dåvarande idrott och hälsa (Larsson & Meckbach, 2007 s. 57). För elever som har 
lägre betyg och i mindre utsträckning idrottar på fritiden det vill säga grupp C och E blir det då 
extra viktigt att lärare finner individanpassade lösningar för att få dessa elever att finna relevans i 
fysisk aktivitet och prestation i andra ämnen. Hur lärare hanterar individuella faktorer är 
avgörande för elevens deltagande i idrott och hälsa (Bråkenheim, 2008). Samma artikel visar ett 
samband mellan elever med betyget IG och duschtvång. Emelie och enkäterna visar att det oftast 
är elever från yrkesinriktade program och elever med lägre betyg som upplever obehag i 
omklädningsrummen. Skolverkets nationella utvärdering visar också att det är elever med lägre 
betyg som i större utsträckning inte vill byta om med andra (Skolverket, 2004). Elever med lägre 
betyg i vår undersökning upplevde i större grad obehag i omklädningsrummet (Tabell 7) och tre 



46	  
	  

fjärdedelar (diagram 2) av denna grupp ansåg att det var okej eller positivt att elever fick delta utan 
ombyte.  

8.2.3 Kön som (icke) faktor 
Resultatet visade en könsskillnad på hur elever upplevde obehag i omklädningsrummet. Dubbelt 
så många tjejer (Tabell 1) upplevde obehag i omklädningsrummet gentemot killar. I likhet med 
vårt resultat visar en studie (Lindholm m.fl. 2012) att fler tjejer gentemot killar upplever obehag i 
omklädningsrummet. Dubbelt så många tjejer som killar skolkar dessutom ofta från 
undervisningen och tjejer upplever ämnet mer negativt än killar. Undersökningen visar att 
omklädningsrummet och duschningen är en jobbig situation för eleverna då de känner sig osäkra 
att visa sig nakna inför varandra (Lindholm m.fl. 2012). Emelie menade att tjejer i större 
utsträckning än killar upplevde obehag i omklädningsrummet. Hon uppskattade att 90 % av 
killarna duschade och enbart 50 % av tjejerna. Hon anser att en av anledningarna till detta kan 
bero på samhället i sig, där det handlar mycket om olika skönhetsideal samt att eleverna kan vara 
rädda för att bli filmade med mobilkameror som har blivit betydligt vanligare. Hon anser 
tillsammans med de andra lärarna att duschandet upplevs värre än själva ombytet i 
omklädningsrummet och hon säger att det är ett samhällsfenomen som kommit fram under åren. 
För lika många skillnader mellan könen finns det samtidigt likheter. Detta syns även i 
enkätresultatet då fler tjejer upplever obehag i omklädningsrummet men samtidigt är inställningen 
till deltagande utan ombyte lika mellan könen. I våra enkäter har både killar och tjejer samma 
andel höga intresse och samma andel i närvaron. Redelius visar i sitt projekt Kön-Idrott-Hälsa att 
inställningen till idrott och hälsa hade större påverkan än könslig skillnad. 73 % av de positivt 
inställda tjejerna tog ut sig svettigt på lektionen medan enbart 12 % av de negativt inställda 
tjejerna. Samma skillnad sågs hos killarna. Intresse leder således till inställning precis som Lake 
visar i sin studie (Lundvall 2004, s. 27-28, Redelius 2004, s. 169). För dessa elever finns troligen 
inte samma KASAM och de upplever inte samma meningsfullhet med undervisningen. De elever 
som utifrån enkäterna upplevde ämnet mindre intressant och i större utsträckning svarade att den 
eller en av de vanligaste orsakerna till att de inte deltar var tråkig lektion, vill inte eller mina kompisar 
deltar inte tyckte i större utsträckning att deltagande utan ombyte var positivt.  

8.2.4 Fysisk självkänsla och fysisk aktivitet 
Personer som är överviktiga har generellt lägre självkänsla än normalviktiga enligt Raustorp. Då 
en femtedel av barnen i vårt land är överviktiga blir detta således ett betydande problem för 
lärare. Raustorp menar dock att den fysiska självkänslan är påverkbar (Raustorp 2006, s. 25-26). 
För individer med högre BMI är det av stor relevans att de utövar fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet 
i sig leder till en ökad fysisk självkänsla som i sin tur leder till ökad fysisk aktivitet. Självkänsla är 
en viktig faktor för deltagande i fysisk aktivitet. De elever som hade högre frånvaro ville i större 
utsträckning få delta utan att vara ombytta. Grupp E upplevde mer obehag än grupp C då grupp 
C i större utsträckning fick delta utan ombyte. För att utveckla självkänslan är deltagande i idrott 
och hälsa en fördel (Raustorp 2006, s. 27). För att utveckla fysisk självkänsla krävs således 
deltagande och för de elever som har hög frånvaro vill merparten att de ska få delta utan ombyte. 
Läroplanen säger dessutom att läraren ska stärka varje individs självförtroende samt vilja att lära 
(Skolverket 2011b, s. 10). Vidare menar Raustorp att elever som värderar sig själv med högre 
självkänsla troligare deltar mer aktivt i en fysisk aktivitet som undervisning i idrott och hälsa 
(Raustorp 2006, s. 14). Hultgren likt Theory of reason action menar att självtilliten och den 
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upplevda kontrollen är viktiga faktorer för utövandet och vidmakthållandet av fysisk aktivitet. 
Förmågan att välja och själv skapa sin positiva miljö är av stor betydelse för att en elev ska öka 
sin grad av fysisk aktivitet (Hultgren 2006, s. 27, 42). Båda menar också på att man måste uppleva 
förmågan och färdigheten för att etablera ett nytt beteende om fysisk aktivitet (Hultgren 2006, s. 
15, 48). Detta kan vi se hos de elever med låg fysisk självkänsla som Daniella talar om. Dessa 
elever vill delta utan att vara ombytta för att kunna använda en ”out”. Genom att delta i vanliga 
kläder känner de inte samma tryck från lärare och elever och kan när det låga självförtroendet 
”kickar in” välja att hoppa av. 

Hultgren skriver utifrån studier att elever som upplever en lägre ansträngning och intensitet 
under fysisk aktivitet i större utsträckning leder till en högre grad av självtillit (Hultgren 2006, s. 
43). Ur detta perspektiv, likt Daniella menar, finns det en fördel med att låta elever delta med en 
lägre intensitet och ändå uppleva lektionen än att inte tagit del av den alls. De kan således både ta 
del av lektionens kunskap och få en ökad fysisk självkänsla. Detta talar samtidigt emot Carl och 
Björns argument att eleverna av hälsoskäl inte vinner något på att ändå delta på lektionen även 
om de inte är ombytta.  

8.2.5 Omgivningens betydelse för lärarnas resonemang 
Raustorp menar att vår självbild och fysiska självkänsla utvecklas i samband med andra 
människor (Raustorp 2006, s. 10). Hultgren menar på samma sätt att omgivningen är en viktig 
faktor för att påverka ett beteende. Omgivningen kan bli ett socialt stöd eller ett socialt tryck 
(Hultgren 2008, s. 38). Detta kan vi urskilja från intervjuerna då samtliga lärare menar att 
deltagandet och intensiteten på lektionerna är mycket beroende på vilken klass man talar om. Vid 
frågan om hur fysiskt aktiva eleverna är eller hur stor frånvaron är börjar alltid svaret med ”Det 
beror på vilken klass vi talar om..”. Carl tror på idén att en elev med låg fysisk självkänsla kan 
stärkas om den få vara med elever med högre fysisk självkänsla. Således kan läroplanens ”inte lika 
undervisning för alla” åter bli relevant (Skolverket 2011b, s. 6, Skolverket 2011a, s. 8). I vissa 
klasser kan alternativet att låta elever vara deltagande utan ombyte vara gynnsamt medan för 
andra missgynnsamt. Tabellerna från enkäterna visar att andelen elever med hög frånvaro i större 
utsträckning vill att läraren låter elever delta utan ombyte. Samtidigt kan vi se att elever med hög 
närvaro i större utsträckning tycker det är negativt att elever utan ombyte deltar då detta kan 
sänka intensiteten på lektionen.  

8.2.6 Beteendets påverkan för lärarnas resonemang 
Hultgren menar att rörelse är en naturlig del av barnens uppväxt men att den avtar med åldern 
och bestämningsfaktorer som omgivning och individens egna upplevelser kan påskynda den 
(Hultgren 2008, s. 36). Detta är ytterligare ett argument som stärker varför man på gymnasiet bör 
låta elever få delta utan ombyte men inte på grundskolan. Tabell 8 visar att elever i de båda 
grundskolorna i högre utsträckning deltog i idrottsaktiviteter på fritiden. Elever som har skapat 
ett undvikandebeteende i samband med ämnet har troligtvis upplevt många upprepande 
misslyckanden och obehag. Det kan samtidigt vara ett resultat av utebliven bekräftelse eller 
negativa effekter av upplevelser (Hultgren 2008, s. 42). De elever som undviker idrotten behöver 
troligtvis en ny väg att komma tillbaka in i undervisningen. Detta kan vara en förklaring till varför 
närvaron ökade då sporthallen brann ner på den observerade skolan (Hultgren 2008, s. 37). De 
elever som utifrån våra enkäter hade lägre närvaro och i större utsträckning ogillade ämnet var 
dem som var mer positivt inställd till deltagande utan ombyte. I både diagram 2 och 3 och tabell 
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2 är det gruppen elever med lägre närvaro och mindre intresse till ämnet som är mest positivt 
inställda och i samtliga tabeller och diagram så är det endast 10-15 % av dessa elever som är 
negativt inställda. Hultgren menar att det är lättare att välja bort ett beteende än att leva upp till 
omgivningens förväntningar (Hultgren 2008, s. 38). Detta kan vi se från intervjuerna och hur 
Hultgren pratar om omgivningens betydelse. I vissa klasser är närvaron och deltagandet inget 
problem medan det i andra klasser är desto större. Utifrån Hultgrens påstående är det lättare för 
en elev som inte är intresserad av ämnet att säga att den har glömt kläder än att ta med sig och ta 
del av lektionen. Detta märker vi dessutom i intervjun där Daniellas elever plötsligt måste 
erkänna att anledningen inte är att de glömt kläder utan att de inte vill vara med på 
undervisningen då de faktiskt får vara delta även om de glömt kläder. Samma upplever Björn då 
elever får låna kläder men väljer att tacka nej och istället stå över. Genom att låta elever få delta 
utan ombyte menar Daniella att man får fram elevens verkliga orsak till frånvaron. Hultgren anser 
utifrån detta att en elevs förklaring har större inverkan än just här och nu. Som vuxen vill man 
ofta ha en förklaring till ett beteende och den förklaring som barnet ger kommer ha en direkt 
påverkan av barnets tankar och känslor kring beteendet. Elever lär sig att skapa undanflykter 
kring en aktivitet (Hultgren 2008, s. 40). Identitetssökande är ytterligare en komponent som 
påverkar beteendet vilket kan styrkas utifrån intervjun där Anders menar att vissa elever vill delta 
med sin egen stil och Daniella menar att vissa elever vill med hjälp av sin ”out” få delta på de 
delar de känner sig bekväma med. Detta ligger nära kopplat med kontrollfaktorn som har en stor 
betydelse för utvecklandet av ett beteende som fysisk aktivitet (Hultgren 2008, s. 42, Hultgren 
2006, s. 15). Beteenden såsom fysisk aktivitet som utvecklas i samband med identitet- och 
personlighetssökande är starka och blir en prägel på elevens livsstil (Hultgren 2006, s. 52). 

8.2.7 Sammanfattning: 
Ø Hygienskälet är det vanligaste argumentet bland de intervjuade till att inte låta elever delta 

utan ombyte. Att delta med en lägre intensitet visar dock att det kan öka en elevs fysiska 
självkänsla. En ökad fysisk självkänsla leder oftast i sin tur till en ökad fysisk aktivitet. Det 
krävs aktivt deltagande för att utveckla den personliga fysiska självkänslan. 
 

Ø Elever med lägre närvaro, lägre intresse, lägre betyg och mindre del av fysisk aktivitet i sin 
vardag tycker i större utsträckning att det är positivt att läraren låter elever delta utan att 
vara ombytte. Fler tjejer än killar upplever obehag i omklädningsrummet men kön är inte 
en av faktorerna till elevers inställning i frågan. 
 

Ø På grundskolan finns ett uppfostringsansvar vilket resulterar att eleverna bör lära sig att ta 
eget ansvar, ta hand om sin hygien och veta hur man idrottar ”rätt”. På gymnasiet 
däremot talar läroplanen om att eleven ska få möjlighet att hantera och själva ta ansvar 
för sin studiesituation och studiemiljö. Utifrån lärarnas resonemang kan deltagande utan 
ombyte på gymnasiet bli en ansvarsfaktor för eleverna medan det på grundskolan är en 
ansvarsfaktor för läraren.	  	  
	  

Ø Hur lärare och elever resonerar skiljer sig på studieinriktade gentemot yrkesinriktade 
program kring frågan att delta utan ombyte på lektionen. 
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Ø Läroplanen och lärarutbildningen ger föga stöd till hur man som lärare ska agera kring 
elever som inte har med ombyte vilket gör att lärare resonerar olika. 
 

Ø Samtliga lärare anser att det är eleven som deltar utan ombyte som både gynnas och 
missgynnas.  
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9. Konklusion 
Vad är då det rätta att göra som lärare med elever som inte har med sig ombyte? Har vi ens rätten 
att säga nej till att låta dem vara med? Från läroplanen finns föga riktlinjer hur vi ska gå till väga 
och Skolverket menar att så vidare vi inte kan koppla promenaden eller den teoretiska uppgiften 
till kursplanen har vi ingen legitim rätt att skicka ut eleverna.  

Riksdagens rapport som alarmerande talade om barn och ungas övervikt uppmanade skolan att 
bli en del av förändringen till denna växande ohälsa i samhället. För 30 år sedan till idag har barn 
och ungas rörelsevanor ändrats och till skillnad från de barn lärarna mötte för tre decennier sedan 
så kan läraren inte räkna med att eleven någon gång deltagit i en idrottsklubb eller förening. 
Dagens elever växer upp med sämre tillgång till vardagsmotion och likt Björn säger är 
spontanidrotten borta hos dagen barn och ungdomar. Våra intervjuade lärare växte samtliga upp 
med andra förhållande än vad barn och ungdomar gör idag. Således kan de inte alltid gå tillbaka 
till sig själva för att jämföra med dagens elever. Detta tillsammans med att varken läroplanen eller 
lärarutbildningen ger någon större vägledning till hur man som lärare ska agera kring elever som 
glömt kläder gör att det är upp till läraren själv att sätta gränser. Emelie menar att det är oseriöst 
att delta utan ombyte, och det var det säkerligen för 30 år sedan men frågan är om så fortfarande 
är fallet? För att möta de elever som i allt mindre utsträckning idrottar på fritiden och de elever 
som inte har en fysisk självkänsla uppbyggd kanske deltagande utan ombyte kan bli ett alternativ 
för att få dagens elever att bli mer fysiskt aktiva. För vidare forskning skulle man exempelvis 
kunna undersöka huruvida deltagande utan ombyte skulle kunna vara ett alternativ till ökande av 
fysisk aktivitet för elever vidare i livet.  

	  

	  

	   	  



51	  
	  

10. Referenser 

10.1 Litteratur 
Antonovsky, Aaron (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 

Backman, Jarl (1985). Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter. Lund: Studentlitteratur. 

Deci EL, Ryan RM (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: 
Plenum Press. 

Esaiasson, Peter (2007). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 
Norstedts juridik. 

Glanz, Karen, Rimer, Barabara K. & Lewis, Frances Marcus (2002). Health behavior and health 
education: theory, research, and practice.. San Francisco: Jossey-Bass 

Hultgren, Staffan (2006). Rörelsidentitet. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Hultgren, Staffan (2008). Fysisk aktivitet - folkhälsa - beteendeförändringar: en beteendevetenskaplig 
betraktelse: hur får man barn och ungdomar intresserade av fysisk aktivitet?. Uppsala: Kunskapsföretaget. 
 
Kýlen, Jan-Axel (2004). Att få svar. Stockholm: Bonniers. 
 
Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber. 

Larsson, Lena (2003). Idrott och hälsa är ingenting för mig: en studie av elever som ej deltar i Idrott och hälsa 
A i två gymnasieskolor. (2002/03:1) Stockholm: Idrottshögskolan. 

Lindholm, Linnea, Möller, Valdemar, Nordqvist, Valter (2012). Utsatthet orsak till skolk. 
miVIDA, nr 4 (2012-12-13). 

Lundvall, Susanne (2004). Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt. I Håkan Larssons & 
Karin Redelius (red.). Mellan nytta och nöje – bilder av ämnet idrott och hälsa. (s. 19 - 43), 
Stockholm: Idrottshögskolan. 

Selghed, Bengt (2011). Betygen i skolan. Stockholm: Liber. 

Patel, Davidson (2011). Forsningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Raustorp, Anders (2006). Fysisk självkänsla. Uppsala: Kunskapsföretaget. 
 
Redelius, Karin (2004). “Bäst och pest!”, I Håkan Larssons & Karin Redelius (red.). Mellan nytta 
och nöje – bilder av ämnet idrott och hälsa. (s. 149-172), Stockholm: Idrottshögskolan. 

Statens Folkhälsoinstitut (2008). FYSS, 2008 – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling. Uppsala: Elanders. 

Utbildningsdepartementet (2011a). Lgr11 - Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011, Skolverket, Stockholm. http://www.skolverket.se/publikationer 



52	  
	  

Utbildningsdepartementet (2011b). Läroplan för gymnasieskolan 2011, GY11. Skolverket, 
Stockholm. http://www.skolverket.se/publikationer 

10.2 Webbaserat 
Bråkenhielm, Görel (2008). Ingen gympa för mig! – en undersökning av skälen till att elever inte 
deltar i ämnet idrott och hälsa. Svensk idrottsforskning. 
http://www.gih.se/CIF/Idrottsforskning/Svensk-idrottsforskning/Argangar/2008/2-2008/  

Centrum för idrottsforskning (2013). Rapport om idrottslyftet. http://www.gih.se/cif (130524) 
 
Fagrell, Birgitta, Larsson, Håkan & Redelius, Karin (2005). Kön-Idrott-Hälsa. Publ på 
Idrottsforum.org (2005:12) 
http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.pdf  

Jädert, Cecilia (2013). Riksdagens rapport, Utvärderings- och forskningssekretariatet, Barnfetma 
och den framtida folkhälsan, 2013:1. 
http://www.riksdagen.se/Global/dokument/forvaltningen/201213/Forskningframtid/2013-1-Barnfetma-
och-den-framtida-folkh%C3%A4lsan.pdf 

Skolverkets rapport (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03). 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1369 

Skolverkets rapport (2010). Mycket idrott och lite hälsa - Skolinspektionens rapport från den 
flygande tillsynen i idrott och hälsa. Dnr: 2010:2037. 
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Regelbunden-tillsyn/flygande%20tillsyn/slutrapport-flygande-
tillsyn-idott.pdf 
 
Skolverket rapport (2012) Idrott och hälsa i grundskolan - Med lärandet i rörelse. 
Kvalitetsrapport Rapport2012:5, Dnr 400-2011:1362. 
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/idrottgr/kvalgr-idr-slutrapport.pdf 
 
Vetenskapsrådet (2013). www.codex.vr.se (130524) 
 
Världshälsoorganisationens hemsida, WHO (2013). http://www.who.int/en/ (130524) 

10.3 Muntliga källor 
Takats, Johnny (130110). Fysisk självkänsla. Föreläsning  

  



53	  
	  

11. Bilagor 

11.1 Enkät 
Enkäten	  nedan	  är	  till	  för	  en	  C-‐uppsats	  på	  Uppsala	  universitet.	  Alla	  svar	  kommer	  behandlas	  anonymt.	  
Vi	  är	  tacksamma	  för	  att	  ni	  svarar	  så	  ärligt	  som	  möjligt.	  Tack	  för	  all	  hjälp!	  

1. a)	  Kön.	   b)	  Vilket	  var	  ditt	  senaste	  betyg	  i	  IDH?	  
o Flicka	   	  
o Pojke	   _______________________________	  

	  
2. Vilken	  klass	  går	  du	  i?	  

____________________________________________________________________	  
	  

3. Vad	  tycker	  du	  om	  undervisningen	  i	  idrott	  och	  hälsa?	  Sätt	  kryss.	  
o Ointressant	  
o Lite	  intressant	  
o Intressant	  
o Mycket	  intressant	  
o Vet	  ej	  

Kommentar:_____________________________________________________________________	  

4. Är	  du	  med	  i	  något	  idrottsklubb	  på	  fritiden?	  	  
o Ja	  	  	  	  	  

Vilken/Vilka:_________________________________________________	  
o Nej	  

	  
5. Idrottar	  du	  på	  egen	  hand	  utanför	  skolan?	  

o Ja	  	  	  	  	  
Hur	  ofta:______________________________________________________	  

o Nej	  
	  
	  

6. Hur	  fysiskt	  aktiv	  anser	  du	  dig	  vara?	  (kryssa	  i	  rutorna	  där	  1	  =	  inaktiv,	  10	  =	  mycket	  aktiv)	  
	  
	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  6	   	  	  	  	  	  	  7	   	  	  	  	  	  8	   	  	  	  	  	  9	   	  	  	  	  10	  

	  

7. Hur	  ofta	  är	  du	  frånvarande	  från	  undervisningen	  i	  idrott	  och	  hälsa?	  Sätt	  kryss.	  
o Varje	  vecka	  
o Varannan	  vecka	  
o En	  gång	  i	  månaden	  
o 2-‐3	  gånger	  per	  termin	  
o Mer	  sällan	  

Kommentar:_____________________________________________________________________	  
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8. Vad	  gör	  elever	  som	  inte	  är	  ombytta	  (Du	  får	  kryssa	  i	  flera	  alternativ)?	  
o Går	  en	  promenad	  
o Gör	  en	  alternativ	  teoretisk	  uppgift	  
o Deltar	  på	  lektionen	  ändå	  
o Sitter	  vid	  sidan	  om	  och	  tittar	  på	  
o Hjälper	  läraren	  
o Övrigt:___________________________________________________________	  	  

	  
9. Vilken	  är	  den	  vanligaste	  orsaken	  att	  du	  inte	  deltar	  på	  undervisningen	  i	  idrott	  och	  hälsa?	  Du	  

kan	  sätta	  flera	  kryss.	  
o Är	  aldrig	  frånvarande	  
o Sjuk/skadad	  inte	  i	  skolan	  
o Sjuk/skadad	  men	  är	  i	  skolan	  
o Glömt	  idrottskläder	  
o Vill	  inte	  delta	  
o Mina	  kompisar	  deltar	  inte	  
o Tråkig	  lektion	  
o Annan	  orsak:__________________________________________________________	  

	  
10. Vilken	  tror	  du	  är	  den	  vanligaste	  orsaken	  till	  att	  elever	  inte	  deltar	  i	  undervisningen	  idrott	  

och	  hälsa?	  

_________________________________________________________________________________	  

	  
11. Har	  du	  någonsin	  känt	  obehag	  i	  omklädningsrummet	  innan	  eller	  efter	  en	  lektion	  i	  idrott	  och	  

hälsa?	  	  
o Ja	  
o Nej	  

	  
12. Tror	  du	  att	  det	  finns	  elever	  i	  din	  klass	  eller	  på	  andra	  skolor	  som	  upplever	  obehag	  i	  

omklädningsrummet?	  	  
o Ja	  
o Nej	  

Varför	  tror	  du	  att	  det	  är	  så?:	  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________	  

13. Vad	  tycker	  du	  om	  att	  läraren	  låter	  elever	  som	  inte	  är	  ombytta	  aktivt	  delta	  på	  lektionen	  i	  
idrott	  och	  hälsa?	  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________	  
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11.2 Intervjuguide 
Huvudtema	  #1:	  Biografisk	  bakgrund	  

• Dig	  som	  person	  (Namn,	  ålder,	  nuvarande	  yrke?)	  	  

• Utbildningsbakgrund	  (Vart	  utbildade	  du	  dig	  geografiskt?	  Vad	  tyckte	  du	  om	  din	  

lärarutbildning?	  Varför	  valde	  du	  just	  idrott	  och	  hälsa	  som	  ämne?	  Vad	  tilltalar	  dig	  med	  ämnet?)	  

• Yrkeserfarenhet	  (Hur	  är	  det	  att	  arbeta	  som	  lärare	  i	  idrott	  och	  hälsa?	  Vad	  har	  du	  för	  erfarenhet	  

av	  att	  undervisa	  i	  andra	  skolor	  och/eller	  i	  andra	  ämnen?)	  
	  

Huvudtema	  #2:	  Undervisning	  och	  ny	  läroplan	  

• Synen	  på	  kunskap	  (Vad	  är	  viktigast	  för	  eleven	  att	  kunna	  generellt	  inom	  idrott	  och	  hälsa?	  Hur	  

tillägnar	  sig	  eleven	  det	  bäst?	  	  

• Synen	  på	  hälsa	  (Hur	  tillägnar	  man	  sig	  en	  god	  hälsa?	  Är	  det	  viktigt?	  Hur	  anser	  du	  att	  folkhälsan	  

bland	  elever	  är	  idag?	  Bland	  samhället	  i	  stort?)	  

• Undervisningssätt	  (Hur	  lägger	  du	  upp	  undervisningen?	  Vilka	  arbetssätt	  använder	  du	  dig	  av?	  

Vad	  vill	  du	  få	  ut	  av	  dina	  lektioner?)	  

• Förändringar	  i	  den	  nya	  ämnesplanen	  (Vad	  här	  hänt,	  vilka	  skillnader	  ser	  du?	  Vad	  har	  blivit	  

bättre/sämre?	  Har	  du	  använt	  dig	  av	  nya	  läromaterial?)	  	  
	  

Huvudtema	  #3:	  Undervisning	  och	  deltagande	  

• Får	  elever	  delta	  utan	  ombyte	  (Hur	  stor	  del	  av	  eleverna	  deltar	  inte?	  Varför	  tror	  du	  att	  dem	  inte	  

deltar?	  Får	  de	  vara	  med	  oombytta?	  Varför/Varför	  inte?)	  

• Vad	  gör	  elever	  som	  inte	  är	  ombytta	  (Hur	  gör	  du	  med	  elever	  som	  inte	  har	  kläder	  med	  sig?	  

Med	  dem	  som	  inte	  kan/vill	  vara	  med?	  Fungerar	  det?	  Går	  de	  bedöma	  elever	  som	  inte	  är	  

ombytta?)	  	  

• Vad	  sa	  utbildningen	  om	  elever	  som	  inte	  är	  ombytta	  (I	  vilken	  mån	  tycker	  du	  att	  läroplan	  eller	  

andra	  styrdokument	  tar	  upp	  icke	  ombytta	  elever?	  Fick	  du	  i	  din	  utbildning	  vägledning	  hur	  du	  

hanterar	  oombytta	  elever?)	  

	  
Huvudtema	  #4:	  Teoretiska	  frågor	  

• Om	  elever	  fick	  delta	  oombytta,	  vilka	  skulle	  gynnas	  (Vilka	  skulle	  missgynnas?	  Har	  du	  testat	  att	  

låta	  elever	  som	  inte	  är	  ombytta	  vara	  med?)	  

• Fysisk	  självkänsla	  (Vilka	  elever	  tror	  du	  har	  dålig	  fyisk	  självkänsla?	  Tror	  du	  att	  låta	  dessa	  vara	  

med	  på	  idrotten	  oombytta	  är	  ett	  sätt	  att	  låta	  dem	  bli	  fysisk	  aktiva?)	  

• Elevers	  syn	  på	  hälsa	  (Är	  fysisk	  aktivitet	  viktigt	  för	  elever?	  Tror	  du	  att	  fler	  elever	  skulle	  delta	  i	  

idrotten	  om	  de	  fick	  vara	  med	  oombytta?	  	  
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11.3 Ansvarsfördelning 
	  

Område Ansvarsfördelning 

1 Tillsammans 

2 Cecilia har skrivit 2.1 och Sofia 2.2 

3 Cecilia har ansvarat för detta område 

4 Tillsammans 

5 Sofia har ansvarat för detta område 

6 Cecilia har skrivit Anders, Björn och Daniellas intervjuer. Sofia har skrivit Carl 

och Emelies. Tillsammans har vi delat upp enkäterna och skrivit detta resultat. 

7 Tillsammans 

8 Tillsammans 

9 Tillsammans 

10 Sofia har ansvarat 

11 Tillsammans 

	  

Merparten av studien är skriven tillsammans och diskuterad sinsemellan. De delar som är skrivna 

var för sig har sedan bearbetats ihop.  


