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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka elevers upplevelser av ämnet idrott och hälsa och deras 
idéer om hur deltagandet kan öka. Datainsamlingen bestod av tre fokusgrupper med totalt 
fjorton elever i femte klass på två olika skolor. Datamaterialet analyserades med manifest 
innehållsanalys. Den kvalitativa analysen resulterade i sju kategorier som främjar skolbarns 
deltagande i idrott och hälsa; (I) variation, (II) meningsfullhet/begriplighet/hanterbarhet, (III) 
lärarens betydelse, (IV) motivation, (V) minskade krav, (VI) kompisklimat och (VII) dusch 
och ombyte. Studiens resultat diskuteras med koppling till hälsovägledarens roll i ett 
hälsopromotivt samhälle.  

Nyckelord: Hälsopromotion, barn, idrott och hälsa, fysisk aktivitet, grundskola 
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Abstract 
The aim of the study was to examine students' experiences of physical education and their 
ideas on how participation could increase. The data collection consisted of three focus groups 
with a total of fourteen pupils in the fifth grade at two different schools. Data was analyzed 
with a manifest content analysis. The qualitative analyze resulted in seven categories; (I) 
variation, (II) meaningfulness/comprehensibility/manageability, (III) the significance of the 
teacher, (IV) motivation, (V) decreased demand, (VI) buddy climate and (VII) 
shower/changing room. The result of the study is discussed with a connection to the health 
counselor’s role in a health promotive community. 
 
Key words: Health promotion, children, physical education, physical activity, Primary School 
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Förord 
Att arbeta med barn kändes som en självklarhet för oss då vi tycker att de är en viktig grupp i 

samhället. Barnen är vår framtid och det är av stor vikt att det skapas bra förutsättningar för 

deras välmående. Flera studier pekar på att barns fysiska hälsa har försämrats och att det kan 

få negativa konsekvenser under hela livet. Vi valde att titta närmare på skolämnet idrott och 

hälsa då det är ett tillfälle då alla barn erbjuds fysisk aktivitet. Det finns krav på att barnen ska 

vara delaktiga i idrott och hälsa men av olika anledningar vill en del barn inte vara med. Vi 

ville undersöka vad som kan göras för att främja barns deltagande. 

 

Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till vår studie. Ett speciellt tack riktar vi till de barn 

som deltagit i fokusgrupperna. De har med sina tankar och funderingar bidragit till fina och 

konkreta idéer till hur vi kan arbeta för att göra idrott och hälsa mer attraktivt.  

Värda att nämna är också Martin Karlsson som har varit en ovärderlig handledare genom 

detta arbete, Anitha Risberg som varit till stor hjälp vid den forskningsetiska ansökan och de 

idrottslärare som genom sitt engagemang gjort det möjligt att genomföra studien.  



 

Johanna Andersson & Anja Lenner  5 

Innehållsförteckning 
 

 

ABSTRAKT ................................................................................................................ 2 

ABSTRACT ................................................................................................................ 3 

INTRODUKTION ........................................................................................................ 7 

Hälsa ....................................................................................................................................................................... 7 

Barns hälsa och kroppsuppfattning..................................................................................................................... 7 

Hälsopromotion ..................................................................................................................................................... 8 

Hälsopromotiva teorier ......................................................................................................................................... 8 

Fysisk aktivitet....................................................................................................................................................... 9 

Barn och fysisk aktivitet ..................................................................................................................................... 10 

Idrott och hälsa.................................................................................................................................................... 11 

Deltagande i idrott och hälsa .............................................................................................................................. 12 

Tidigare studier ................................................................................................................................................... 13 

Förväntad betydelse ............................................................................................................................................ 14 

SYFTE ...................................................................................................................... 16 

METOD ..................................................................................................................... 16 

Urval ..................................................................................................................................................................... 17 

Datainsamling ...................................................................................................................................................... 17 

Etik ....................................................................................................................................................................... 18 

Dataanalys ........................................................................................................................................................... 20 

RESULTAT .............................................................................................................. 20 



 

Johanna Andersson & Anja Lenner  6 

Mer variation ....................................................................................................................................................... 20 

Information och medbestämmande ................................................................................................................... 21 

Engagerade och positiva lärare .......................................................................................................................... 22 

Motivation ............................................................................................................................................................ 23 

Minskade krav ..................................................................................................................................................... 24 

Bra kompisklimat ................................................................................................................................................ 26 

Dusch och ombyte ............................................................................................................................................... 27 

DISKUSSION ........................................................................................................... 28 

Metoddiskussion .................................................................................................................................................. 28 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................................... 30 

REFERENSER ......................................................................................................... 35 

BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV ....................................................................... 43 

BILAGA 2 – INFORMERAT SAMTYCKE ................................................................ 45 

BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE ................................................................................ 46 

 

 



 

Johanna Andersson & Anja Lenner  7 

Introduktion 
Enligt Utbildningsförvaltningen (2012) deltar inte 10 procent av pojkarna och 14 procent av 

flickorna i årskurs 6-9 i skolämnet idrott och hälsa. Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2007) menar att skolgymnastikens fysiska aktivitet är ett viktigt bidrag till 

barnets totala aktivitetsnivå. Dessutom menar de att den vuxna individens liv präglas av den 

hälsa som grundläggs redan under ungdomstiden. 

Hälsa 

Genom tiderna har hälsa definierats på olika vis. En relativt vedertagen definition är den som 

gjordes av Världshälsoorganisation (WHO) 1948. “Health is a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” Det vill 

säga; hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, inte bara 

frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” (egen översättning). 

Den här definitionen har dock kritiserats för att vara utopisk då hälsa benämns som 

fullständigt välbefinnande (Wester, 2007).  Författaren menar vidare att det innebär att 

ingenting saknas och att individen borde vara lycklig. Enligt Larson (1996) kan ingen individ 

anses ha “hälsa”, eftersom denna definition, med ordet fullständigt, är näst intill omöjlig att 

uppnå. Kritik har även riktats mot valet av ordet “social”, då flera forskare menar att 

psykosocial skulle passa bättre. Författaren menar vidare att före WHO:s definition 1948 

ansågs hälsa bestå av tre element, sinne, kropp och ande, och han ställer sig därför frågan om 

spirituellt välmående borde inkluderas i en ny definition av hälsa. 

I denna studie definieras hälsa utifrån Kostenius och Lindqvist (2006) “ett jämviktstillstånd av 

fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket både är en resurs och en 

förutsättning för mänskligt liv” (s. 34).  

Barns hälsa och kroppsuppfattning 

I en rapport från 2014 om skolbarns hälsovanor såg Löfstedt, Corell, Telander, Mörk och 

Bergh (2014) att majoriteten av de deltagande barnen upplevde sig ha en god hälsa. Med 

stigande ålder rapporterade, främst flickor, fler psykiska och somatiska besvär och därmed 

skattade de sin hälsa lägre. Med psykiska besvär menar författarna sömnsvårigheter, 

nedstämdhet, nervositet och irritation. De beskriver också att till de somatiska besvären hör 

huvudvärk, yrsel, ont i magen eller ryggen och att psykosomatiska besvär bland ungdomar 

kan kopplas till varaktiga negativa effekter på hälsan. Författarna menar vidare att många av 
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ungdomarna uppger att de inte är nöjda med sin kropp. Enligt Löfstedt et al. (2014) kan det 

generellt sägas att barn och ungdomar får en mer negativ kroppsuppfattning ju äldre de blir. 

Negativ kroppsuppfattning under ungdomsåren är dessutom relaterat till ett högre BMI (body 

mass index) i vuxen ålder, till psykisk ohälsa samt hälsorelaterade beteenden så som bantning, 

hetsätning, låg grad av fysisk aktivitet och lågt intag av frukt och grönsaker (ibid.).  

Hälsopromotion 

Under den första internationella hälsopromotionskonferensen i Ottawa, Kanada, 1986 antogs 

följande definition som går att läsa i The Ottowa Charter: “Health promotion is the process of 

enabling people to increase control over, and to improve, their health” (WHO, 1986). Det vill 

säga, hälsopromotion är den process som ger människan ökad kontroll, och tillfälle att 

förbättra sin hälsa (egen översättning). 

Hanson (2004) menar att utifrån ett holistiskt synsätt fokuserar hälsopromotion på det positiva 

i människans hälsa. Författaren menar att den utgår från individens förutsättningar och har en 

tro på dennes förmåga såväl som respekt för individens autonomi. Författaren nämner också 

att istället för att se människor som sjuka eller friska ses hälsa och ohälsa som motpoler, enligt 

Antonovskys salutogena synsätt. Oavsett var individen befinner sig mellan dessa två motpoler 

så eftersträvas alltid en bättre hälsa. Enligt Eriksson och Lindström (2008) innebär den 

salutogena modellen att individen strävar efter att bevara och utveckla sin hälsa, sitt 

välmående och sin livskvalitet. Författarna menar att den salutogena modellen och dess syn på 

hälsa genomsyras av hälsopromotionens tre grundvärderingar, jämställdhet, delaktighet och 

egenmakt. 

Hälsopromotiva teorier 

Empowerment 
Kostenius och Lindqvist (2006) beskriver hur empowerment är ett användbart begrepp då det 

handlar om att åstadkomma resultat genom att stärka, motivera, göra människor medvetna och 

få dem att känna delaktighet. Empowerment används ofta inom hälsopromotion då det står för 

att väcka medvetenhet, egenmakt och hjälp till självhjälp samtidigt som det är en process och 

ett mål (Hanson, 2004, Kostenius & Lindqvist, 2006). Genom att göra individer delaktiga i sin 

egen hälsa menar Hanson (2004) att skillnader i olika individers hälsostatus kan minska, 

dessutom får alla liknande möjligheter att nå en god hälsa. På så sätt menar Hanson (2004) att 

en persons empowerment kan synas tydligt i deras förbättrade självkänsla och förmågan att 
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sätta mål. Det ger också en känsla av att individen har kontroll över sitt eget liv och 

förändringsprocess, samtidigt som det ger hopp om framtiden (Sohlman, 2008).  
KASAM 
Enligt Hanson (2004) kännetecknas KASAM, en känsla av sammanhang, av individer som 

upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menar att begriplighet 

handlar om att uppleva vardagar som “någorlunda förnuftsmässigt gripbara, strukturerade och 

förutsägbara” och i hanterbarhet ligger vikten av att “det finns resurser till ens förfogande och 

möjlighet att agera utifrån de krav som ställs på en” (ibid, s. 113). Författaren menar vidare att 

individen kan se omgivningen som en resurs, och att vid behov våga fråga om hjälp och stöd. 

Den tredje delen av KASAM, meningsfullhet, är något av motivationskomponenten inom 

teorin. “När man ställs inför en uppgift finns det två sätt att reagera, antingen känns uppgiften 

som en tung börda eller så känns den som en lockande utmaning värd att engagera sig i” (ibid, 

s. 114).  

Honkinen, Suominen, Välimaa, Helenius och Rautava (2005) menar att en känsla av 

sammanhang, KASAM, är associerad med upplevd hälsa.  

Motivationsteori 
Enligt Faskunger och Nylund (2014) är motivation en viktig del av hälsopromotivt och 

vägledande arbete eftersom det är avgörande vid alla typer av beteendeförändringar. Granbom 

(1998) menar att motivation kan beskrivas som drivkraften i allt handlande och styrs av behov 

som behöver tillfredsställas - både fysiologiska och skapade av individen själv. Författaren 

beskriver att det finns många teorier om vad som påverkar motivationen och att dessa brukar 

särskiljas som inre och yttre motivation. Denna indelning är enligt Kostenius och Lindqvist 

(2006) till hjälp för att förstå skillnaden dem emellan. De inkluderar teorier där omgivningen 

och andra personer har betydelse i exogena motivationsteorier. Till exempel tar de upp att 

människor kan motiveras av målformulering, lagom svåra uppgifter, belöningar, feedback och 

att undvika negativa konsekvenser. Idéer om att självförtroende, förväntningar, attityder och 

tillfredsställelse har betydelse för motivationen, beskrivs av författarna bland de endogena 

motivationsteorierna. 

Fysisk aktivitet 

Enligt Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, (Ågren, 2008) 

är en av de viktigaste åtgärderna ur hälsosynpunkt för den svenska befolkningen, att öka den 

fysiska aktiviteten. Detta då vi både främjar hälsan och förebygger sjukdom när vi rör på oss 
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(ibid). Författaren redovisar hur fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom, tjocktarmscancer och diabetes och hur det kan förebygga och behandla psykisk 

ohälsa, såsom stress och depression, vilket enligt Folkhälsomyndigheten (2014) är den näst 

vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Blumenthal, Babyak, Doraiswamy, Watkins, 

Hoffman, Barbour och Sherwood (2007) fann att effektiviteten, av träning som behandling 

mot depression, kunde likställas med den av SSRI-preparat (antidepressiv medicin).  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) blir problemet med övervikt allt större och 

Socialstyrelsen (2014) hävdar att nästan 50 procent av Sveriges befolkning är överviktiga 

eller feta, vilket är dubbelt så många som för 35 år sedan. Fetma i sig innebär en stor risk att 

drabbas av livsstilssjukdomar och innebär ofta lidande i form av depression, stress, oro och 

ångest (Graham & Edwards, 2013). Det finns många faktorer som påverkar utvecklingen av 

fetma men mängden fysisk aktivitet i förhållande till intag av kalorier är den viktigaste 

faktorn enligt Folkhälsomyndigheten (2014). Gällande den fysiska hälsan menar Macera och 

Powell (2001) att det är de individer som rör sig mest som löper minst risk att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdomar och tidig död av andra orsaker, men att de största effekterna på 

hälsan uppnås om man får de som är mest inaktiva att röra sig lite mer. 

Barn och fysisk aktivitet  

Enligt Berg (2008) är fysisk aktivitet viktig för barns utveckling - såväl den sociala, 

emotionella, kognitiva och motoriska. Dessutom menar författaren att framtida sjukdomar kan 

förebyggas genom att träna i ungdomen. Den inställning vi fått till träning i yngre åldrar 

påverkar också hur mycket vi rör oss som vuxna (Faskunger, 2013). Löfstedt et al. (2014) 

skriver i sin rapport att “under ungdomstiden grundläggs många levnadsvanor som har 

betydelse för individens hälsa genom hela livet. Det handlar både om hälsofrämjande livsstilar 

och livsstilar som innefattar riskbeteenden ur ett hälsoperspektiv” (s. 35). 

Fysisk aktivitet är dessutom en viktig bidragande orsak till positiv kroppsuppfattning och 

upplevd hälsa (Korn, Gonen, Shaked, & Golan, 2013). Parfitt, Pavey och Rowlands (2009) 

fann i en studie, där barn i åldern sju till nio år deltog, att den psykiska hälsan var högre hos 

de barn som utförde mer intensiv fysisk aktivitet än hos de som utförde lättare fysisk aktivitet. 

Högre intensitet innebar högre självkänsla och lägre förekomst av oro. 

 

WHO (2010) rekommenderar barn i åldern 5-17 år att vara måttligt till intensivt fysiskt aktiva 

i minst 60 minuter per dag och då gärna i pulshöjande aktiviteter. Inräknat i detta är allt från 

lek till transport, skolgymnastik, och sportutövande. Om rekommendationen följs förbättras 
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enligt WHO (2010) konditionen, styrkan, skelettet och den psykiska hälsan och dessutom 

minskar risken att så småningom drabbas av diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar. Enligt 

Statens Folkhälsoinstitut (2011a) var det enbart 30 procent av flickorna och 42 procent av 

pojkarna i högstadiet som 2009/2010 uppnådde dessa rekommendationer. Statens 

Folkhälsoinstitut (2011b) visar ett liknande resultat för årskurs fem till sju. Enligt deras studie 

var 15 procent sällan eller aldrig fysiskt aktiva och ungefär 50 procent uppnådde den dagliga 

rekommendationen mindre än 3 dagar per vecka. Andelen flickor som uppnår den 

rekommenderade fysiska aktiviteten per dag är mindre än pojkarna skriver 

Folkhälsomyndigheten (2014) i en rapport som tyder på att barn och unga rör sig allt mindre i 

vardagen och att stillasittandet ökar. De fann också att tiden som tillbringas framför datorer 

och TV-apparater ökar, men då främst bland pojkarna.  

 

Meyer, Roth, Zahner, Gerber, Puder, Hebestreit och Kriemler (2013) menar att skolidrotten 

ofta utgör en stor del av barn och ungdomars totala mängd fysiska aktivitet och att den har 

extra stor betydelse för överviktiga som ofta rör sig mindre än andra på fritiden. De såg att 

barnen under dagar med skolgymnastik i genomsnitt utförde 16 minuter mer fysisk aktivitet 

(med måttlig till hög intensitet) än under andra dagar. Dale, Corbin och Dale (2000) såg att 

barn inte kompenserade en inaktiv skoldag genom att vara mer fysiskt aktiva efter skolan. 

Däremot fann författarna att de dagar som barnen hade fysisk aktivitet i skolan var de mer 

fysiskt aktiva även efter skolan. 

Idrott och hälsa  

Enligt timplanen för grundskolan (Skolverket, 2015a) ingår 500 timmar av ämnet idrott och 

hälsa i barnens utbildning vilket motsvarar ungefär en och en halv timmes gymnastik per 

vecka. Skolorna har dock möjlighet att minska antalet timmar med 20 procent och då de 

själva väljer hur timmarna fördelas varierar antalet lektionstillfällen per vecka från skola till 

skola. Syftet med ämnet ska enligt Kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2015b) vara 

att eleverna ”utvecklar allsidiga rörelseförmågor”, men också att de får kunskap som kan leda 

till en bra livsstil och att de lär sig att tycka om att röra på sig och att vara i naturen. Här 

nämns också egenskaper som respekt och förmåga att samarbeta och att undervisningen ska 

uppmuntra till fysisk aktivitet och ge förutsättningar till säkert utövande utanför skolan. Det 

framgår att ”undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga”. Elever är överlag positivt inställda 
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till idrott och hälsa och många anser att de har för få undervisningstimmar i ämnet, men 

flickorna är inte lika positiva som pojkarna och intresset för ämnet verkar avta med åldern 

(Eriksson, 2005). Efter en granskning av 36 skolor riktade Skolinspektionen (2012) stark 

kritik mot hur undervisningen i ämnet genomfördes. Ofta följde skolorna inte kursplanen, 

vilket gör det omöjligt att säkerställa att alla får samma utbildning och det var övervägande 

fokus på rörelse under lektionerna. De visade också att hälsa och livsstil och friluftsliv och 

utevistelse, som också ingår i kursplanen, i genomsnitt fick dela på sex procent av 

lektionstiden. Vidare fann skolinspektionen att många elever känner sig otrygga i samband 

med idrotten och att lärarna ofta bygger betygssättningen på prestationer istället för 

kunskapskraven. Även skolverket rapporterade brister i undervisningen i en kartläggning som 

gjordes på uppdrag av regeringen (Ellburg, 2010). Där var syftet att “öka kunskapen om 

elevers jämställda och likvärdiga villkor i idrott och hälsa” (s.7). Rapporten visade även den 

att lärarna inte följde kursplanen och att de kände sig osäkra på vad de ska lära ut. Ofta 

innehåller undervisningen mycket bollsporter (66 procent under de 32 lektionstillfällen som 

observerades i granskningen). Ellburg (2010) menar att detta ger pojkar och de som är aktiva 

idrottsutövare på fritiden en fördel eftersom pojkar, i mycket högre utsträckning än flickor, 

ägnar sig åt målspelsidrotter utanför skolan. Idrott är det enda ämne där flickorna har sämre 

betyg än pojkarna vilket förklaras med att betygen sätts efter jämförelser av prestationer, 

vilket inte är förenligt med betygskraven (Skolverket, 2011). Enligt Skolinspektionen (2012) 

gör inte lärarna tillräckligt för att alla ska delta i ämnet och utbildningen behöver varieras och 

individanpassas för att passa alla. 

Deltagande i idrott och hälsa 

Enligt Skolverket (2010) är idrott och hälsa det ämne där ogiltig frånvaro är vanligast 

förekommande. Enligt elevhälsorapporten 2011/2012 deltog bara 90 procent av pojkarna och 

76 procent av flickorna i årskurs 6-9 i idrotten (Utbildningsförvaltningen, 2012). 

Närvarorapporteringen kan dessutom vara missvisande då många elever är närvarande och 

ombytta, men ändå inte deltar i undervisningen (Skolinspektionen, 2012). Meyer et al. (2011) 

visade att barnen bara rörde sig med måttlig till hög intensitet i genomsnitt 33 procent av tiden 

under idrottsundervisningen och att pojkarna var aktiva 3,3 minuter mer än flickorna. 

Honkinen et al. (2005) såg att de barn som hade en sämre upplevd hälsa också hade mer 

frånvaro i skolan. Elever som inte deltar i idrott och hälsa och därmed riskerar att få betyget 

icke godkänt har ofta en funktionsnedsättning, lider av psykisk ohälsa, har sociala problem 

eller är överviktiga (Bråkenheim, 2008). Eriksson (2005) beskriver hur låg självkänsla kopplat 
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till prestation och utseende kan förklara att vissa elever inte deltar i skolgymnastiken och att 

en ovilja att byta om och duscha kan bidra. Hela 10 procent av flickorna och 17 procent av 

pojkarna känner enligt Skolverket (2005) obehag inför att byta om med de andra. 

Det är även en mindre grupp elever som uppger att ämnet idrott och hälsa påverkar dem 

negativt i vissa avseenden. Drygt sex procent av flickorna uppger med svarsalternativet 

”stämmer” att ämnet bidragit till minskat självförtroende eller till en mindre positiv syn på 

kroppen vilket är en dubbelt så hög andel som pojkarna. Däremot är andelen pojkar som 

uppger att de känner sig klumpiga (11,5 procent) högre i denna undersökning i jämförelse 

med flickorna (10 procent) (Skolverket, 2005 s.186). 

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i 

ett ämne erbjudas extrahjälp och anpassningar. Detta förekommer enligt Eriksson (2005) 

mycket sällan i idrott och hälsa- däremot förekommer det ofta att elever blir befriade från 

ämnet. Befrielser från obligatoriska moment i grundskolan får bara ske om det finns 

“synnerliga skäl” (SFS 2010:800, 19 §) och då enbart vid enstaka tillfällen. 

Tidigare studier 

Det har gjorts en del svenska studier kring ämnet idrott och hälsa. Många av dessa har ingått i 

granskningar och utvärderingar av skolverket och skolinspektionen (Ellburg, 2010; Eriksson, 

2005; Skolinspektionen, 2012; Skolverket, 2005; Skolverket 2009 & Skolverket, 2010). I 

dessa studier har lärare ofta intervjuats, medan enkätundersökningar och observationer har 

använts för att få elevernas perspektiv. I få av dessa svenska studier får barnen själva komma 

till tals.  Ett undantag är Skolinspektionens (2012) granskning där intervjuer med barnen 

ingick. Resultaten från dessa presenteras dock inte separat och det är svårt att få en bild av 

vad som framkommit under intervjuerna. Enligt Macdonald, Rodger, Abbot, Ziviani och 

Jones (2005) fanns det, när de gjorde sin studie, mycket få kvalitativa undersökningar 

angående barns syn på fysisk aktivitet och skolgymnastik. De intervjuade 13 barn i åldern sju 

till nio år i Australien om fysisk aktivitet, motivation, hälsa och kroppsuppfattning. De 

noterade, under intervjuerna, att barnen aldrig la fokus på att vinna vid idrottsutövande utan 

pratade om att ha roligt och att göra sitt bästa. Det var också få som spontant jämförde sig 

med andra och detta var vanligare hos pojkarna.  
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Allender, Cowburn och Foster (2006) gjorde en genomgång av de kvalitativa studier kring 

deltagande i fysisk aktivitet som publicerats i England mellan 1990 och 2004. De fann att, 

även om medvetenheten kring sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är stor, så var det 

inte huvudanledningen till att delta i aktiviteter. Det var vanligare att träna för att ha roligt, 

umgås med andra och för att kontrollera vikten. De barn som ingick i studierna uppskattade 

träningen mer om de inte tvingades tävla utan fick möjlighet att prova på olika aktiviteter. 

 

Beltrán-Carrillo, Devis-Devis, Peiró-Velert och Brown (2010) visar hur fysisk aktivitet som 

erbjuds på fel sätt kan få motsatt effekt och leda till att barn blir inaktiva. De menar att dåliga 

erfarenheter av att lärarna är oförstående för att barnet inte har samma förutsättningar som de 

andra, att känna sig utesluten, retad eller aggressivt bemött kan få förödande konsekvenser för 

motivationen. 

 

Bråkenheims (2008) fann att högt BMI, lågt skattat välbefinnandet och tidig pubertet var 

vanligt förekommande bland de barn som avstår från att delta i gymnastiken. Enligt 

författaren visade en genomgång av tidigare hälsosamtal att så många som 30 procent av de 

som inte fick godkänt i ämnet hade någon form av funktionsnedsättning och att risken för icke 

godkänt var högre hos de elever som tvingades duscha efter gymnastiken och där 

prestationskravet var högt. 

Förväntad betydelse 

Mycket få barn i Sverige är fysiskt aktiva i tillräcklig utsträckning för att ge förutsättningar 

för en god hälsoutveckling (WHO, 2010; Statens Folkhälsoinstitut, 2011a; Statens 

Folkhälsoinstitut, 2011b) Enligt SBU (2007) behövs undersökningar för att ta reda på vad 

som kan göras för att, hos olika åldersgrupper, öka den fysiska aktiviteten hos de skolbarn 

som är minst aktiva. ”Genusperspektivet bör vara tydligt eftersom tidigare forskning visat att 

det finns skillnader i aktivitetsnivå mellan pojkar och flickor” (s.22). Det finns också ett 

behov av att låta barnen själva komma till tals och att ta reda på deras erfarenheter av fysisk 

aktivitet och skolidrott (Beltrán-Carrillo et al, 2010). 

Svenska barn i skolför ålder omfattas av skolplikt och de spenderar nio år i grundskolan. 

Sohlman (2008) anser att skolan därmed kan ses som en viktig arena för att implementera 

goda och hälsosamma vanor. Vidare menar författaren att skolans idrott och hälsokultur bör 

utvecklas för att stödja barnens hälsa och välbefinnande och då gärna genom hälsopromotion. 
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Det är av stor vikt att ta reda på hur man kan göra detta och därför är denna studie aktuell. Att 

undersöka vad som kan få fler elever att delta i ämnet idrott och hälsa kan vara av nytta för 

deltagarna själva, den grupp de representerar och samhället i stort. Denna typ av forskning 

kan dessutom bidra till förståelse för betydelsen av hälsopromotivt arbete i skolan och sprida 

kunskap om hälsovägledares kompetens. 
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Syfte 
Studiens syfte var att undersöka elevers upplevelser av ämnet idrott och hälsa och deras idéer 

om hur deltagandet kan öka. 

Metod 
Eftersom studien hade som mål att fånga upp barnens egna tankar och idéer kring ämnet idrott 

och hälsa användes ett kvalitativt angreppssätt. Kvalitativ metod innebär enligt Thurén (2007) 

att ta hänsyn till enstaka händelser och detaljer som vid en första anblick kan verka små och 

Trost (1997) menar att denna typ av forskning är lämpliga för att hitta varierande 

handlingsmönster eller förståelse för människans sätt att resonera och reagera. Backman 

(2008) beskriver att ”i stället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer man frågan 

hur individen tolkar och formar en (sin) verklighet” (s. 54). Kvantitativa undersökningar 

däremot svarar ofta, enligt Trost (1997), på numeriska frågor och för att kunna dra slutsatsen 

att observationerna som gjorts är representativa för en större population krävs en sådan. 

 

Inför studien övervägdes olika forskningsmetoder och valet föll på fokusgrupper. 

Fokusgrupper innebär enligt Wibeck (2010) att ett antal individer får föra en diskussion kring 

ett ämne. Vidare beskrivs hur en samtalsledare/ moderator startar diskussionen och att den 

sedan, i så stor utsträckning som möjligt, ska utvecklas genom vad som faller sig naturligt för 

deltagarna. Samtalsledaren ställer följdfrågor för att hjälpa deltagarna att utveckla de aspekter 

de kommer in på och kan vid behov leda in samtalet på spår som är av intresse för studien. 

 

Enligt Alerby och Kostenius (2011) kan enkäter med förutbestämda svar utgöra ett hinder för 

att fånga barns upplevelser och erfarenheter. Genom att använda fokusgrupper i denna studie 

gavs barnen en möjlighet att komma till tals i en aktivt deltagande diskussion. Wibeck (2010) 

anser att en fokusgrupp bör bestå av fyra till sex deltagare eftersom en mindre grupp gör det 

lättare att uttrycka sina åsikter, ökar engagemanget och minskar möjligheten att gömma sig 

bakom de andra. Denna studie bestod av tre fokusgrupper med barn i årskurs fem, en med 

flickor, en med pojkar, och en blandad grupp med både flickor och pojkar. Storleken på 

grupperna var 4-6 elever. Wibeck (2010) anser att, med ett litet antal personer, ges alla 

deltagare tid att utveckla vad de vill säga medan det i större grupper tenderar att vara vissa 

som dominerar eller bildas smågrupper som pratar för sig. Däremot bör färre deltagare än fyra 
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undvikas då detta innebär att det uppstår en speciell spänning mellan deltagarna (ibid). Horner 

(2000) anser att det finns en risk att flickor pratar mindre i fokusgrupper med blandat kön och 

att ämnet måste avgöra om man väljer att prata med pojkar och flickor separat.  

Enligt författaren finns det också en risk att vissa aspekter inte kommer till ytan i blandade 

grupper. I en studie av Vu, Murrie, Gonzalez och Jobe (2006) där man ville ta reda på både 

pojkars och flickors syn på flickors fysiska aktivitet, utpekade flickorna pojkarna som ett 

hinder för dem att vara fysiskt aktiva vilket kanske inte hade framkommit vid blandade 

grupper. 

Urval 

Deltagarna i studien var 14 femteklassare, 7 flickor respektive 7 pojkar, från två olika skolor i 

en medelstor stad i Sverige. Flertalet skolor kontaktades via telefon och mejl för att tillfrågas 

om de var intresserade av att ingå i studien. Två skolor tackade ja inom den tidsfrist som 

fanns. Urvalet skedde genom att alla eleverna i två årskurs fem klasser informerades muntligt 

om studien under respektive idrottslektion. De elever som efter informationen visade ett 

intresse genom att räcka upp handen eller verbalt svara ja, fick ett informationsbrev (bilaga 1) 

och informerat samtycke (bilaga 2) att ta med hem till vårdnadshavare för påskrift. 

Gymnastiklärarna hjälpte till med att samla in informerat samtycke och att informera om 

studien genom veckobrev till föräldrarna. Det gjordes klart att deltagarnas medverkan var 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta studien utan att uppge skäl. 

 

Av de 14 deltagarna formades 3 grupper, två homogena (en pojk- och en flickgrupp) och en 

heterogen grupp eftersom könsfördelningen var sådan. Önskvärt hade varit om alla grupper 

varit homogena med tanke på att Horner (2000) anser att flickor riskerar att prata i mindre 

utsträckning i fokusgrupper med blandat kön. 

Datainsamling 

Fokusgrupperna hölls på respektive skola i lokal som var tilldelad av läraren. Förutom barnen 

medverkade de två författarna till detta arbete som samtalsledare och assistent och rollerna 

alternerades i de olika grupperna. Diskussionerna spelades in på tre olika 

inspelningsanordningar. Till hjälp användes en kort intervjuguide (bilaga 3) där 

inledningsfrågan var central. Innan samtalet startades informerades deltagarna om att de när 

som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Samtalsledaren förklarade att barnen fick 

prata fritt men att följdfrågor skulle ställas för att utveckla olika aspekter. Vidare 
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poängterades att det i diskussionen inte förekom rätt eller fel utan att allas åsikter var lika 

viktiga och att avvikande uppfattningar var av stort värde. Deltagarna informerades också om 

att samtalet skulle avbrytas om det förekom nedsättande tal om andra, vare sig personer som 

befann sig i rummet eller exempelvis klasskamrater och lärare. Även betydelsen av att inte, i 

efterhand, prata med andra om det som sagts i fokusgruppen underströks. Assistenten var inte 

aktiv i samtalet utan iakttog och förde anteckningar för att förenkla transkriberingen. Efter 

avslutad fokusgrupp skedde transkribering av det inspelade materialet. 

Etik 

Eftersom deltagarna i studien är barn är de etiska övervägandena extra viktiga (Kostenius, 

2008). Kvale och Brinkman (2009) anser att aspekterna konfidentialitet, informerat samtycke, 

forskarens roll och konsekvenser är extra angelägna att ta hänsyn till vid forskningsarbete. Ett 

etiskt förhållningssätt har i studien säkerställts på följande sätt:  

Konfidentialitet 
Inga privata uppgifter förekommer i materialet, resultatet redovisas som en sammanfattning 

av vad de 14 barnen sagt och i de fall där citat förekommer har dessa noga övervägts så att det 

inte finns risk att någon går att identifiera. I transkriberingen har eleverna tilldelats nummer 

för att göra det lättare att avgöra vem som sagt vad utan att skriva ut namn. Bara de som 

ansvarat för bearbetning och rapportskrivning, det vill säga författarna till arbetet, har haft 

tillgång till obearbetat material. Inspelningar och transkriberingar har förvarats i deras datorer. 

 
Informerat samtycke 
Både deltagarna och deras föräldrar har före intervjuerna blivit informerade om syftet med 

studien, hur den ska gå till, vilka som kommer att ta del av resultaten och hur 

konfidentialiteten kommer att efterlevas. Detta har skett med hjälp av informationsbrev 

(bilaga 1), veckobrev och möte med eleverna. Deltagarna har skrivit på att de samtycker till 

att vara med i studien och vårdnadshavarna till att deras barn kan vara med i studien. Eleverna 

har också, både skriftligt och muntligt, gjorts uppmärksamma på att de när som helst kan välja 

att avbryta deltagandet. 

 
Forskarens roll 
Alla studier bör ha för avsikt att det som publiceras är av hög kvalitet och relevans och det 

krävs både kunskap inom aktuellt område och angående etiska riktlinjer (Kvale & Brinkman, 
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2009). I den här studien har strävan varit att sätta sig in i tidigare forskning och undvika att 

tolka materialet partiskt. Författarna till detta arbete har separat genomfört analyserna för att 

sedan jämföra och sammanställa dem, vilket enligt Wibeck, 2010 säkerställer reliabiliteten. 

Studien har också i efterhand granskats kritiskt och dess nackdelar har synliggjorts i arbetet.  

 
Konsekvenser 
Att ta reda på barnens erfarenheter kan öka förståelsen för problemet med att elever inte deltar 

i skolgymnastiken och underlätta anpassningar så att fler kan vara med. Nyttan för deltagarna 

är att de får möjlighet att göra sin röst hörd. Förhoppningen är att de aktuella skolorna tar åt 

sig av vad som sägs och försöker underlätta för barnen att delta i gymnastiken. Innehållet i det 

som publiceras och eventuella negativa konsekvenser för deltagarna och den grupp de 

representerar har noga övervägts och inga negativa konsekvenser av studien har kunnat 

förutses. Den risk som identifierats är att barnen skulle kunna känna obehag om samtalen 

väckt negativa tankar och känslor. Genom ett nära samarbete med skolorna säkerställdes att 

barnen skulle ges möjlighet att prata med någon om sådana situationer hade uppstått. Bara 

positiva samtalsklimat har tolereras under intervjuerna och eleverna har i förväg informerats 

om regler för detta. Moderatorn har varit beredd att avbryta samtalen vid behov. 

 

Studien kommer att vara tillgänglig för allmänheten på http://epubl.ltu.se 

 

Studien har följt svensk lag och etiska forskningsprinciper. Enligt Forskningsrådet (2000) bör 

all forskning ta hänsyn till de grundläggande etiska principerna: autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Sverne Arvill, Hjelm, 

Johansson och Sääf (2007) tolkar detta som att forskningen bör sträva efter att göra gott och 

inte skada, att alla ska behandlas lika och tillskrivas samma värde och det är viktigt att rätten 

till självbestämmande efterlevs. Några lagar som har särskild relevans vid forskning är 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och Lagen om etisk prövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460). Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har som syfte att skydda 

människors integritet och gäller all behandling av personuppgifter. Detta betyder bland annat 

att insamlande, lagring, användande och spridning av personuppgifter kräver personens 

godkännande. I studien har inga personuppgifter samlats in. Namnteckningar och 

namnförtydliganden förekommer på det informerade samtycket. Dessa förvaras, fram till 

http://epubl.ltu.se/
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publiceringen, inlåsta där endast författarna till detta arbete har tillgång till dem. Därefter 

förstörs de.  

 

Lagen om etisk prövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till att 

skydda deltagare i forskningsstudier så att inte mänskliga rättigheter kränks. Sverne Arvill et 

al (2007) beskriver att man i vissa fall måste få forskningen godkänd av etiska nämnden innan 

den påbörjas. De förklarar att för att forskningen ska godkännas krävs att samhällsnyttan 

anses större än riskerna och att deltagarna medverkar frivilligt och när som helst har rätt att 

avbryta. Studien har, på grund av att deltagarna är barn, prövats i etikgruppen på Institutionen 

för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. 

Dataanalys 

Materialet analyserades med manifest innehållsanalys. Innehållsanalys innebär enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) att analysen görs med fokus på innehållet och inte det språk deltagarna 

använder när de pratar om ämnet. Att analysen är manifest beskrivs av Kondracki, Wellman 

och Amundson (2002) som att ingen djupare tolkning av materialet görs i förväg. Istället 

användes vanligt förekommande ord och meningar till att skapa kategorier. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär analys just att bryta ned i mindre bitar och Kvale och Brinkmann 

(2009) anser att materialet blir mer överskådligt om det sammanfattas i kortare meningar (så 

kallad meningskoncentrering). Det blir då enklare att välja ut det viktigaste och strukturera 

upp innehållet i kategorier. 

Resultat 
Följande sju kategorier som har betydelse för deltagande i skolgymnastiken kunde formuleras: 

Mer variation 

Deltagarna berättade att de ville ha mer variation inom skolämnet idrott och hälsa. De 

upplever att det blir långtråkigt när de gör samma aktiviteter under en tid. En av deltagarna sa 

”man kan ju liksom ha lite så här lite fria lekar för vi ska alltid göra exakt bestämda saker och 

till slut kanske det blir lite tjatigt för vi kör alltid liksom samma sak.” Deltagarna upplever att 

det är positivt när de själva får vara med och planera lektionerna, eftersom det blir nytt 

innehåll, och de får bestämma vad de ska göra. En deltagare sa ”det blir nästan roligare än när 

vår lärare gör det för att barnen har så mycket nya idéer.” En annan uttryckte sig så här, ”vi 
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har mycket mer fantasi än de vuxna måste jag faktiskt säga.” 

 

Deltagarna efterfrågade större variation även under friluftsdagarna. Att få prova på olika 

aktiviteter ses som inspiration till att eventuellt fortsätta med aktiviteten på fritiden. En 

deltagare sa ”då får man ju också inspiration för då kan man börja på den här sporten.” 

Deltagarna vill ha ett varierat innehållet med olika aktiviteter, men också större variation 

inom de olika aktiviteterna, till exempel sa de att de ofta kör samma hinderbana och skulle 

vilja variera stationerna på hinderbanan. 

Ja det är ju väldigt nyttigt att göra det men det är väldigt tråkigt när man bara ska stå och 

göra höga knän då kanske man kan göra att man ska göra höga knän, och att man ska sätta 

sig ner, sen upp och göra höga knän för då gör man men det blir inte lika långtråkigt. 

Information och medbestämmande 

Deltagarna uttryckte att de ville förstå varför de gör de olika praktiska och teoretiska delarna 

av idrott och hälsa. En deltagare sa ”ja, jag tycker att, som nu till exempel, på idrotten då 

dansar vi, jag tror de flesta inte förstår riktigt varför vi ska göra det.” En annan deltagare sa 

”hur många vuxna ser ni som gör en kullerbytta på gräsmattan?” 

 

Deltagarna menar att det är viktigt att aktiviteterna är lagom utmanande för att kännas roliga 

och inspirerande. En av deltagarna uttryckte att gympa “handlar om att man ska röra på sig 

mycket”, det ska alltså varken vara för enkla eller för lugna uppgifter under idrottslektionen. 

Att lektionen känns för enkel är en anledning till att, som eleven uttryckte sig, skippa 

lektionen eftersom eleven vet hur man gör. 

... sen brukar vi köra några sporter där man ska ha en ärtpåse på huvudet och gå balansgång. 

Alltså det är inte så roligt, man ska bara gå balansgång på en bänk och ha en ärtpåse på 

huvudet liksom. Det kanske blir...Det kanske om det blir lite mer utmanande så blir det 

roligare. 

 

När det handlar om teknik och nya aktiviteter vill deltagarna gärna ha mer förklaring och 

vägledning till hur det ska göras. Att läraren är duktig på att instruera och berätta hur något 

ska gå till ses som ett positivt attribut. En deltagare uttryckte att ”lite mer förklaringar kanske 

skulle vara en bra sak.” 
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Deltagarna nämnde att vissa moment upplevs som pinsamma, till exempel när eleverna ska 

dansa med motsatta könet. Flera av deltagarna vill gärna lära sig hur de ska “ta hand om sin 

kropp” och hur de ska äta för att må bra, men även hur de ska tänka kring kost och träning. 

Deltagarna uttryckte att det är viktigt att lektionen idrott och hälsa hålls praktisk, medan de 

teoretiska bitarna gärna får komma antingen innan lektionstid, eller under andra lektioner. En 

deltagare sa ”... onödigt att man tar upp sånt på gympalektionerna liksom… Det finns ju 

lektioner som handlar om när man gör mat å sånt.” 

 

Deltagarna nämnde att motivation till idrott och hälsa skulle kunna bli större om de redan i 

förväg fick reda på vad som är planerat för lektionerna.  

Ja det blir bra motivation och så här. Sen kanske man borde få reda på dagen innan vad det 

är så att man inte bara tänker ååå vi kommer säkert att köra samma sak som igår, det 

kommer va jättetråkigt, och sen är det nåt helt annat kul och då har man skippat. 

Engagerade och positiva lärare 

Det är viktigt med en engagerad och positiv lärare som tror på sina elever. Att läraren visar 

uppskattning, ger tydliga förklaringar och sitt fulla stöd är andra viktiga attribut enligt 

deltagarna. Flera av dem nämnde att de tycker att det är positivt att läraren är “hård”. På en 

skola finns till exempel lånekläder och lånehandduk för de elever som har glömt ombyte. 

 

Deltagarna menar att det är viktigt med en lärare som förklarar hur övningar ska utföras, är 

aktivt deltagande och visar och hjälper eleverna. Men som samtidigt säger att det räcker med 

att eleverna förstår och att de försöka utföra en viss övning, att perfektion eller felfritt inte är 

ett måste. Så här sa en deltagare ”man behöver inte kunna det men man ska veta hur man ska 

göra för att kunna klara den.” 

Deltagarna använde uttrycket “effektiv tid”, och menar att det är viktigt att de får den utsatta 

tid som de har enligt schemat. Att läraren kommer i tid och visar barnen respekt är viktigt för 

flera av deltagarna. Deltagarna i en fokusgrupp berättade om de elever som inte är med på 

lektionen och menar att de tar värdefull tid från de som är med på lektionen idrott och hälsa. 

En deltagare sa ”vi som vill ha gympa...ja, öö vi får ju lida av att de inte går på lektionerna.” 
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Motivation 

Deltagarna menar att variation är viktigt för deras motivation. Att utöva aktiviteter där eleven 

kan vinna, eller notera progression tycks även det vara viktigt för att vissa, främst pojkarna, 

ska känna sig motiverade. Så här sa en deltagare ”vi är väldigt tävlingsinriktade, eller de flesta 

är så och då är det inte roligt om inte nåt lag kan vinna.” En annan deltagare uttrycker att ”då 

blir man ju så här mer taggad å då vill man också kämpa bättre.” 

 

Deltagarna berättade om vikten av att få prova på olika aktiviteter, och att ha ett varierande 

utbud. Något av ett smörgåsbord för att motivera till rörelse både i och utanför skolan och för 

att:”…hitta in i en sport som man tycker om…” 

 

Eleverna efterfrågar individuellt satta mål och uppgifter där hänsyn tas till deras olika 

förutsättningar. De beskrev att det är viktigt att det finns flera nivåer på uppgifterna så att alla 

kan klara något. Så här resonerade de i en fokusgrupp: 

4- Jag tycker att man borde få förutsättningar. Om jag inte kan…om jag inte kan.... 

3-hjula 

4-Ja om jag inte kan hjula så kan jag… 

1-göra en kullerbytta  

4-Nej men alltså att om jag inte kan hjula och ha benen rakt upp som helt raka och rak i 

ryggen och sånt där då kan jag i alla fall...då har man ju gjort den bra så och liksom så…men 

om man gör den så att man liksom inte har benen rakt upp utan att de är böjda och så...man 

har ju fortfarande förstått hur man ska göra  

1-Ja 

4- man har ju förstått. ”ja okey jag ska göra såhär” men jag kanske inte klarar det. Jag tycker 

ändå..då borde man…man borde liksom inte få fel för det. 

3- Bara för att man inte klarar det betyder det inte att man inte förstått. 

2-Nä det betyder ju inte…Man kan säkert innerst inne men det är ju väldigt svårt att lära sig 

3- Ja 

 

Alla grupper tog upp att det är positivt om de själva får vara med i planeringen och barnen 

trodde att fler skulle vara med på gymnastiken om det togs hänsyn till deras önskemål. I en 

fokusgrupp uttryckte barnen det så här: 
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I- Är det nåt som ni tror att man skulle kunna ändra på för att gymnastiken skulle bli 

roligare? 

[…] 

6- Kanske göra saker som de som inte är med på gympan.. göra sånt som de gillar. 

I- Mmm..Om man frågar dem vad de vill göra...skulle det funka? 

6- Ja, mm 

2- Man kanske borde fråga klassen- hela klassen…rösta på någonting… 

I- Mm 

3- Eller ha en idrottsdag som alla vill ha.  

I- Mm 

4- Alltså just nu så håller vi på med såhär att man kör olika grupper och till exempel fyra i 

olika grupper  

4- Vi får göra i en grupp 

4- …så vi gör en egen lektion. Och då ska de bestämma hela lektionen.  

I- Mm 

4- Då ska de bestämma lekar, uppvärmning, ja såna där saker. 

J- Tycker ni att det är roligt? 

1- Mm 

2- Rätt så 

1- Då kanske de andra är med mer om de får bestämma. 

Minskade krav 

Barnen efterfrågar idrottslektioner som inte är så kravfulla. De beskrev att mycket av 

innehållet i idrott och hälsa ligger på en hög nivå och de med sämre förutsättningar har svårt 

att hänga med. En deltagare undrade: ”Men hur ska vi som aldrig gjort det klara det liksom- 

när du (riktat till en annan elev) som gjort det flera gånger och till och med går på gymnastik 

tycker att det är svårt?” Medan en annan sa:  ”Ja. Jag har ganska dålig kondition, men jag är 

med ändå. Det svider ju i ben och i magen, och allting, men man måste vara med ändå.” 

 

I två av grupperna uttryckte barnen att man behöver träna på fritiden för att klara av 

skolgymnastiken genom uttalanden som: ”Jag får så här press på mig att -Å-nej om jag inte 

övar på det där hemma så kommer jag inte klara det i skolan och då kan jag inte göra det och 

det...” och ”Det känns lite tungt bara att liksom man måste kunna det- För det är ju liksom inte 

alla som har till exempel möjligheten att träna hemma liksom.” 
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Vissa elever är väldigt duktiga och det kan få de andra att känna sig sämre. En av pojkarna 

tyckte att klassen ska delas i två grupper under gympalektionen, en för de “som är lite 

snabbare” och en för “de som är lite saktare”. Gruppen var dock inte överens om detta: 

Jag tycker också […] att man ska inte dela in för att om man delar in då kanske de som är 

inte lika bra på sport […]känner sig lite dåliga så här, och de kanske inte mår så bra om man 

säger till dem att gå till den andra gruppen nåt sånt. 

 

Något som kom upp ofta under fokusgrupperna var att kunskapen hos de som är mer vana vid 

idrott kan tas till vara genom att barnen får lära varandra. På så sätt undviks jämförelser och 

det faktum att barnen är ojämna vänds till något positivt. Det ger ökade utmaningar till de som 

är i behov av det samtidigt som förutsättningarna hos de som inte redan kan ökar;  

 

2- Jag får inga speciella utmaningar… 

3- Men… 

1- Men ibland så brukar ni få det på skridskor. När vi kör skridskor då brukar de få…då får 

de två typ lära de andra…så här ska man bromsa och sånt dära. 

4- Det är skitkul! 

4- Alla lär av varandra. 

I- Tror ni att det är viktigt att ni kan lära varandra grejer? 

Alla- Jaaa 

4- Det tror jag, för om alla skulle kunna samma grejer och vara precis likadana då skulle 

ingen lära sig någonting... 

3- För om alla skulle kunna hjula och ingen skulle kunna göra en kullerbytta…vem ska då 

lära någon att göra en kullerbytta då?  

I- Mmm mm mm 

4- För man lär sig alltid av varandra om liksom allting…Jag har lärt mig av dig (gör en gest 

mot 3) mina kompisar har lärt mig jättemycket.  

I- Mmm  

4- Och det är viktigt. Om inte de lärt mig så skulle inte jag kunna det.  

I- Nej 

4- Eller ja kanske…men ändå…det var ju dem jag lärde mig av. 

I- Mmm  

4- Så det är rätt viktigt att vi kan olika grejer.   
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Barnen tror att de höga kraven kan leda till att man inte vill vara med på gymnastiken. Att ha 

dålig kondition eller att man upplever att man har dålig kondition beskrivs som en bidragande 

orsak, men detta kan också handla om vana som ett av barnen beskrev; ”Vi som är lite så här, 

vana vid sport, vi vet ju hur långt vi kan pressa oss och vi vet hur länge vi kan springa och 

så.” 

 

Många av eleverna önskar att det låg mindre fokus på betygen eftersom de bidrar till den 

press de känner. De beskrev att det finns vissa övningar som man måste kunna i sexan för att 

inte få dåliga betyg. En elev uttryckte detta så här; 

…en sak som jag tycker är jobbig som[…] kanske kan göra, ja det är en sak iallafall. Ni måste 

kunna det här nu för att ni går ju upp i sexan nästa år och då är det väldigt viktigt att ni kan 

göra en kullerbytta för jag kommer att stå och titta på er och skriva ner på papper hur ni gör 

så att man kan ju få en viss press på sig. 

 

Medan en annan sa: 

Och, fast det är ju ganska dåligt att de säger ett år innan att nu måste kämpa för annars får ni 

F, då blir man så här – Ööööö… De sätter lite väl stor press, så man tänker på helt andra 

saker på idrottslektionen istället för det man ska göra. 

Bra kompisklimat 

Hur eleverna är mot varandra har en stor betydelse för upplevelsen av idrotten. Det beskrevs 

hur de som presterar sämre får höra uttryck som: ”Buuu, åh vad dålig du är!” och ”åh- kan du 

inte bättre!?” och då främst från pojkar. De bättre tränade får istället peppning och 

uppskattning av sina kamrater. Rädsla för att göra fel och att skämma ut sig beskrivs som en 

anledning att inte delta. Hur man uppfattar sig själv i jämförelse med andra är viktigt och 

dåligt självförtroende beskrivs som ett hinder.  

 

I en grupp beskrevs ett ganska tufft klimat där vissa elever är som osynliga: ”På våran skola 

har vi så här populära gruppen, spökgruppen och töntarna.” Medan en annan grupp vittnade 

om hur viljan att vinna kan leda till elaka handlingar eleverna emellan: 
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4- Och då passar några på att göra nåt dumt  

2- Fusk 

4- Ja som när vi hade en gammal elev som hette[…], och hon gick alltid fram så fort nån gick 

fram och pratade med […] (läraren) då gick hon fram och tippa nån för att vinna. 

 

Flickorna menade att killarna är fjantiga, larviga och hårdhänta och dessutom nedlåtande mot 

de som är sämre på idrott. Killarna däremot beskrev hur egna föreställningar och 

självförtroendet har betydelse för deltagandet. Här angående tjejer och vikten av att känna sig 

behövd: 

I – Varför tror ni att tjejer inte vill vara med på turneringar? 

P3 – De kanske tror att de inte kan ha någon typ…bollkontroll. 

P3 – De kanske tror att de- killarna- vill säkert ha med oss bara för att man måste, liksom de 

kanske känner så att de inte är så välkomna, men det ä ju helt fel. 

P4 – Typ att de känner sig liksom... 

P2 – De ska känna sig behövda. Att de behöver vara med för att de ska kunna vinna liksom. 

P3 – Ja eller hur? 

P2 – Alla ska känna sig behövda. 

P3 – De ska inte känna sig liksom, bara för att man måste ha två tjejer ska man inte känna att 

killarna vill ha med dem, bara för att man måste ha med två tjejer, bara för att få ett lag då. 

Utan tvärtom, man behöver dem. 

P2 – Eller tvärtom om man är bara tjejer och ska ha med två killar, då ska inte killarna känna 

att man måste, att man är med bara för att man måste ha med två killar. 

I – Nej 

P3 – Man behöver dem, det är ju själva spelet. 

 

Deltagarna tycker att det är viktigt att känna sig behövd och uppskattad av andra elever för att 

göra idrott och hälsa till en positiv upplevelse. Bra självförtroende och självkänsla är en annan 

viktig ingrediens de tar upp. 

Dusch och ombyte 

Något som eleverna i alla grupper upplever som ett problem är duschar och omklädningsrum. 

Duschar och toaletter är äckliga, smutsiga, luktar kiss och vattnet rinner inte ned i brunnarna. 

En elev beskrev; ”Det går men det är äckligt. Typ toapapper i taket som är blött. Sen har de 

klottrat där inne.” I en fokusgrupp förde eleverna den här diskussionen; 
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3- Jag har en sak att säga om duscharna…de före oss…alltså vi ska typ torka bort allt blött 

vatten och tåludd och allting  

4- Det luddar så här…det är typ kallt vatten man kliver i... 

3- man kan känna…ja det är jätteäckligt…men de innan oss…de skrapar aldrig bort det och 

våra duschar jag… 

4- det luktar kiss inne i duscharna typ hela tiden…  

3-det har gjort det typ ett år nu och det…vi har försökt säga till: ”Det luktar illa där 

inne…det är äckligt, det är snuskigt. Gör något åt det!” 

1- Det vart efter att draperierna kom.  

[…] 

3- Man går alltså in i en dusch där det luktar kiss och det är kallt blött vatten och… 

2- en massa tåludd och det överallt. 

 

Deltagarna upplevde att det är lite högljutt och stökigt i omklädningsrummen och i alla 

grupper trodde barnen att omklädningen har betydelse för att man inte deltar i gymnastiken. 

Mycket handlar då om att inte vilja visa sig bland de andra utan kläder. En deltagare sa; 

”Vissa går in på toaletten eller ställer sig bakom toalettdörren och…” medan en annan 

beskrev sambandet med att elever inte vill delta på följande sätt; ”Det är därför jag tror att 

många såhär säger att de glömmer sina gympa-kläder eller väljer att inte vara med- för att de 

vill inte byta om bland folk.” 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ och kvantitativ metod har olika styrkor och svagheter menar Rich och Ginsburg 

(1999). De beskriver att det är svårt att använda kvantitativa metoder för att förstå unga 

människors livserfarenheter, uppfattningar och övertygelser inom hälsoområdet, medan en 

kvalitativ metod fungerar mycket väl för att utforska deras känsla av sammanhang och 

motivation. En kvalitativ metod kan också visa på komplexa samspel som bidrar till 

individuella val och beteenden. Förvisso hade en större grupp individer kunnat involveras i 

studien om kvantitativ metod använts, exempelvis i en enkätundersökning, men Olsson och 

Sörensen (2011) menar att samma bredd på svaren inte hade kunnat uppnås. 
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Den valda metoden, fokusgrupper, var passande för studiens syfte; att undersöka vilka egna 

idéer eleverna kan ha för deltagande i skolämnet idrott och hälsa. Kitzinger (1995) menar att 

inom hälsa är det fördelaktigt att ha fokusgrupper eftersom det kan uppmuntra deltagandet på 

ett helt annat sätt än enskilda intervjuer. Författaren menar vidare att fokusgrupper är väldigt 

användbara när forskaren är ute efter en diskussion och dessutom kan en bra gruppdynamik 

resultera i oväntade och nya riktningar i diskussionen. Deltagarna i fokusgrupper kan 

dessutom uppleva empowerment då de är en aktiv del av studien (ibid.). 

 

Kitzinger (1995) menar att det finns många fördelar med fokusgrupper, men att en nackdel 

kan vara att gruppens dynamik gör att majoritetens åsikter tystar den som tycker annorlunda. 

Vid fokusgrupper finns enligt Horner (2000) alltid en risk att grupptrycket påverkar och att 

avvikande åsikter inte kommer till ytan, men grupptryck kan också ses som en fördel då det 

kan hjälpa barnen att dela med sig av saker de inte skulle ha sagt utan stöd av sina kamrater. 

 

Vissa elever pratade väldigt lite i en av fokusgrupperna i studien. Detta kan ha berott på att 

gruppen inte var homogen, både med tanke på inställning till fysisk aktivitet och till kön. 

Enligt Wibeck (2012) är det lättare att få människor att uttrycka tankar och känslor- såväl 

avvikande som samstämmiga- om de känner att de andra i gruppen har liknande erfarenheter. 

Kitzinger (1995) beskriver hur de flesta forskare föredrar homogena fokusgrupper för att 

kunna dra nytta av de enskilda individernas delade erfarenheter. I en blandad fokusgrupp är 

det viktigt att vara medveten om den inbördes hierarkin som uppstår.  I båda grupperna, där 

pojkar och flickor var separerade, pratade barnen om könsaspekter medan inget sådant 

nämndes i den blandade gruppen. Detta kan tolkas som att samtalet hämmades något av det 

motsatta könet. 

 

Wibeck (2012) menar att, ur ett etiskt perspektiv, har fokusgrupper en fördel då det finns en 

möjlighet att inte prata om vissa saker om man inte vill det. Detta, menar författaren, kan vara 

svårare om man gått med på att genomföra en individuell intervju. Enligt Horner (2000) kan 

det vara svårt att genomföra vanliga intervjuer med barn i åldern 11-14 år eftersom de då 

befinner sig i en känslig period i utvecklingen. Det kan vara problematiskt för en okänd vuxen 

att få barnen att prata (ibid). Författaren menar att, genom diskussioner, i grupper med 

kompisar, kan de lättare dela med sig av sina åsikter och erfarenheter. Wibeck (2010) påpekar 

att moderatorn, vid enskilda intervjuer, kan uppfattas ha mer makt än den som blir intervjuad 
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och detta övertag blir ännu tydligare när en vuxen intervjuar ett barn. Vid fokusgrupper ser 

maktfördelningen annorlunda ut eftersom de som pratar är fler till antalet (ibid). 

 

Det kan ses som en nackdel med studien att den består av tre fokusgrupper med elever från 

enbart två olika skolor, och därför kan idrottslärarens roll färga av sig på elevernas diskussion. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att fokusgrupper används för att variationer ska komma 

fram under diskussionen och att så många som 10-20 grupper kan behövas för att studien ska 

vara täckande. Medan Kitzinger (1995) gör det tydligt att ett varierande antal fokusgrupper 

kan hållas beroende på studiens syfte. Författaren menar att en stor andel av de studier som 

använder sig av fokusgrupper innehåller endast några få grupper. 

Resultatdiskussion 

Resultatet från fokusgrupperna bekräftade i stor utsträckning tidigare forskning. Precis som 

det framkom i Erikssons (2005) utvärdering önskade de elever som deltog i denna studie mer 

tid till ämnet idrott och hälsa och att den tid som finns ska användas effektivt. De vill, i linje 

med Skolinspektionen (2012) ha variation och individanpassad undervisning och beskriver 

som Allender, Cowburn och Fosters (2006) möjligheten att prova olika aktiviteter som en 

viktig del av idrottsundervisningen. 

 

Deltagarna i denna studie tror, i enighet med Eriksson (2005) och Bråkenheim (2008), att 

problemet med att elever inte deltar handlar mycket om låg självkänsla, ovilja att duscha och 

byta om och höga krav. Resultatet visar som Beltrán-Carrillo et al. (2010) att motivationen 

stärks av att lärarna har förståelse för deras olika förutsättningar och ett positivt klimat mellan 

eleverna. 

 

I likhet med Skolinspektionen (2012) berättade deltagarna att många elever, trots att de är 

närvarande på lektionerna, inte deltar i särskilt stor utsträckning och att rörelseintensiteten, 

som Meyer et als (2013) studie visade, ofta är låg. Skolinspektionen (2001) menar också att 

lärarna inte gör tillräckligt för att eleverna ska delta i idrott och hälsa, men i den mån 

deltagarna hade klasskamrater som skolkade beskrevs situationen som svår och läraren som 

maktlös.  

Vidare bekräftades Ellburgs (2011) påstående: att de som utövar sport på fritiden har en fördel 

på lektionerna och i viss mån Utbildningsförvaltningens (2012) uppfattning: att betygen sätts 

utifrån prestationskrav. Däremot ansåg inte eleverna som deltog i denna studie, som 
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Macdonald et al. (2005) och Allender, Cowburn och Fosters (2006), att tävling skulle vara 

negativt eller som Macdonald et al. (2005) att de inte jämför sig med varandra. Detta kan bero 

på att deltagarna i den här studien var något äldre än de i de två andra. 

 
Hur kan deltagandet i ämnet idrott och hälsa främjas? 
Resultaten visar att det är av stor vikt för barnens deltagande att minska kraven, öka 

medbestämmandet, stärka självförtroende och kamratskap samt att underlätta för barnen att 

byta om och duscha. 

 

Kraven kan minskas genom att hänsyn tas till varje elevs förutsättningar och att mål sätts 

utifrån detta. I en studie jämförde Wadsworth, Robinson, Rudisill och Gell (2013) elevernas 

engagemang i idrottslektionerna vid konventionell undervisning och vid användande av så 

kallat Mastery Oriented Climate (att jämföra med de svenska begreppen prestationsorienterat 

klimat jämfört med resultatorienterat klimat.) I gruppen med Mastery Oriented Climate var 

undervisningen upplagd på ett sätt där jämförelse mellan eleverna undveks i hög utsträckning. 

Aktiviteter och uppgifter var individuella och kunde anpassas efter förmåga. Dessutom hade 

eleverna större inflytande och möjlighet att styra över sin tid och sina mål.  De 

uppmärksammades för vad de gjorde och fick feedback och belöningar enskilt. Vid tester med 

hjälp av stegräknare visade det sig att eleverna i gruppen med Mastery Oriented Climate i 

genomsnitt tog 11 steg mer i minuten under idrottslektionerna än de i den andra gruppen. 

Deras aktiviteter utfördes också i 20 procent högre utsträckning i måttlig eller hög intensitet. 

 

Det är också av vikt hur kunskapskraven kommuniceras till barnen så att prestationer och 

betyg tonas ned. Trots att eleverna som deltog i denna studie bara gick i femman beskrev de 

övningar man måste klara för att inte få dåliga betyg i årskurs sex. Elevernas inställning till 

prestationskrav framstod som motstridiga då samma elever pratade om att det inte är viktigt 

att kunna utföra övningar utan att man bara behöver förstå hur man gör dem. I läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2011) framgår att specifika mål i simning måste uppnås för att få 

betyg i sexan, men i övrigt nämns inte prestationer. Istället finns kunskapskrav som: “Eleven 

kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 

varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget” (s.57). 
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Att involvera eleverna i planering och låta dem välja mellan aktiviteter beskrevs under 

samtalen som en möjlighet att nå de som inte annars vill vara med på idrottslektionerna. 

Skolverket (2009) har också positiva erfarenhet av detta och menar att “ju oftare eleverna 

upplever att de får vara med och bestämma om en viss företeelse i skolan, desto vanligare är 

det att de tycker att detta fungerar bra” (s. 54). Eleverna som deltog i denna studie pratade om 

hur deras självförtroende stärks av att ha en lärare som tror på dem och som ser potential hos 

alla, men också om hur viktig samhörigheten mellan eleverna är. Fokus på psykosociala 

aspekter i skolan kan stärka eleverna och påverka såväl deras lärande som hälsa. Bergmark 

och Kostenius (2011) ger förslag på “verktyg för ett uppskattande förhållningssätt i skolan” 

(s138) där bland annat övningar i att skapa tilltro, visa uppskattning och att aktivera barnen i 

undervisningen ingår. 

 

När eleverna berättar om standarden på omklädningsrum och duschar framstår de som något 

vuxna aldrig skulle acceptera. I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) står att ”den som är 

ansvarig för samordning av arbetsmiljöfrågor […] ska se till att personalutrymmen och 

sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig omfattning (Kap 7e § 5). Städade och 

fräscha omklädningsrum kanske kan bidra till att öka motivationen att vara med i idrott och 

hälsa, men att underlätta för de barn som inte vill visa sig för de andra är extra angeläget. 

Åtgärder som dusch- och omklädningsbås eller draperier bör prioriteras. 

 

I samband med fokusgrupperna framkom det att flickorna kunde uppfatta pojkarna som 

“störande”. Till exempel på vissa idrottslektioner delades klassen in i två grupper beroende på 

kön. Alla eleverna var sedan kvar i gymnastiksalen och när det var flickornas tur att utföra till 

exempel en hinderbana så förekom det att killarna satt vid sidan av och hejade på eller ropade 

negativa kommentarer.  

I en australiensisk studie ville Best, Pearson och Webb (2010) med enkäter och fokusgrupper 

ta reda på hur lärarna såg på att låta flickor och pojkar ha enskilda gympalektioner, respektive 

lektioner tillsammans. Majoriteten av lärarna ansåg att lektioner med enbart flickor eller 

enbart pojkar var att föredra framför blandade grupper. Lärarna menade vidare att genom att 

separera könen så gav det eleverna en chans att uppnå bättre resultat. Faktorer som 

distraktion, olika skicklighet och styrka, trakasserier, självmedvetenhet, förlägenhet, 

tävlingsanda, grupptryck och respekt var identifierade som potentiellt negativa influenser för 

elevernas deltagande i idrott och hälsa och lärarna ansåg att detta förekom i högre 
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utsträckning i blandade grupper (ibid.). 

 

Enligt McKenzie, Prochaska, Sallis, & LaMaster (2004) behandlas pojkar och flickor olika 

när de har idrott tillsammans, varför det skulle kunna vara mer rättvist att ha idrottslektionerna 

indelade efter kön. McKenzie et al. (2004) beskriver hur elever som tillfrågas om de föredrar 

att ha idrottslektionerna tillsammans eller inte svarar både för och emot. De skriver vidare att 

de olikheterna som de har sett mellan könen när det gäller grad av aktivitetsnivå kan förklaras 

med bland annat vilka aktiviteter som utförs, studenternas biologiska förändringar, 

förväntningar och skillnader i motoriska färdigheter.  

 

Koppling hälsopromotion och hälsovägledaryrket 
Resultatet av denna studie stödjer de hälsopromotiva teorier som tagits upp ovan.  

Resultatet är i linje med Antonovsky (1996) som menar att meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet är viktigt för upplevelsen av de uppgifter man ställs inför. Eleverna uttryckte 

tydligt behovet av att förstå varför de skulle göra det som förväntas av dem på 

idrottslektionerna, att uppgifterna är lagom svåra och att aktiviteterna är roliga. Elevernas 

önskemål om att kunna vinna, se sina förbättringar, att sätta upp mål och att få uppgifter som 

passar deras förutsättningar är alla förenliga med motivationsteorier. Även tro på sin egen 

förmåga finns representerade bland dessa. 

 

Eleverna som deltog i denna studie uttryckte att autonomi och självförtroende är viktigt för 

dem och detta kan uppnås genom empowerment. Att stärka och utveckla elevernas egen 

kapacitet är enligt Sohlman (2008) en av stöttepelarna inom empowerment.  Skolan borde ses 

som en helhet, och på så sätt bör hälsopromotion genomsyra alla skolaktiviteter. Regeringen 

har definierat barn och ungas uppväxtvillkor som ett viktigt målområde inom det nationella 

målet för folkhälsoarbetet (SOU, 2007/2008:110).  

 

Barn spenderar mycket av sin tid i skolan och det är också delvis där som insatser för att 

främja barns långsiktiga hälsa bör göras. Att inkludera alla elever i skolämnet idrott och hälsa 

borde vara ett starkt prioriterat område.  

 

Detta är i linje med Löfstedt et al. (2014) som menar att många levnadsvanor som har stor 

betydelse för hälsan genom hela livet, grundläggs redan under ungdomstiden.  
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Här kan man på ett tidigt stadie göra insatser för goda levnadsvanor. Enligt the Ottowa 

Charter (1986) bör hälsopromotiva åtgärderna vara samordnade från flera instanser så som 

samhälle och media. Dessutom har de som arbetar professionellt inom hälsoområdet, så som 

hälsovägledare, ett stort ansvar. Då hälsovägledare har bred kunskap och arbetar med hälsa ur 

ett holistiskt och promotivt perspektiv torde samarbete med skolor vara möjligt inom flera 

områden. Exempelvis skulle hälsovägledare kunna anlitas för att ge stödundervisning till de 

elever som riskerar att inte få betyg i idrott och hälsa. 

 
Framtida forskning 
För att förstå hur man kan öka deltagande, både i fysisk aktivitet i allmänhet och i skolämnet 

idrott och hälsa i synnerhet, finns ett stort behov av att ta reda på barns egna erfarenheter 

genom fokusgrupper eller enskilda intervjuer. I denna studie framkom inte att någon av de 

elever som deltog i fokusgrupperna brukade skolka från skolgymnastiken. Däremot berättade 

eleverna i en grupp att det förekommer- i förvånansvärt hög utsträckning- att andra elever i 

deras klass gör det. I de två andra grupperna nämndes ingen total frånvaro men eleverna 

beskrev hur många glömde gympakläder med flit, låtsades vara skadade, förkylda etc. Ett 

förslag till framtida forskning är därför att genom riktat urval fånga upp de elever som är 

negativt inställda till och sällan deltar i idrottsundervisningen.  

Även studier om hur svenska barn påverkas av idrottslektioner med flickor och pojkar för sig, 

är av vikt.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev   

  
 

Djurås den 21/4 2015 

 

Vi heter Johanna Andersson och Anja Lenner och studerar på 

hälsovägledarprogrammet på Luleå Tekniska Universitet. Som examensarbete 

kommer vi att genomföra en studie kring skolgymnastiken och med det här 

brevet vill vi informera barn och föräldrar om den. 

Du har fått detta brev för att du (eller ditt barn) har gjort en intresseanmälan när 

undersökningen presenterades i skolan. Anmälan till studien görs genom att barn 

och föräldrar (vid delad vårdnad krävs tillstånd från båda) skriver under 

Informerat samtycke längst ned i den här skriften. Deltagandet är frivilligt och 

både barn och föräldrar kan, när som helst och utan förklaring, välja att avbryta 

deltagandet. 

 

Bakgrund 

Om man regelbundet rör på sig löper man mindre risk att drabbas av olika 

sjukdomar som åldersdiabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa typer av 

cancer. Man blir också gladare och drabbas inte i lika hög utsträckning av 

psykiska problem som de som är stillasittande. Träningen i sig kan leda till ett 

bättre självförtroende och kroppsuppfattning. För barn och ungdomar är det 

extra viktigt att röra på sig dels för att det är nödvändigt för utvecklingen men 

också för att man ofta fortsätter med de hälsovanor man skapar i sin ungdom. 
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Idrottslektionernas har stor betydelse för barn och ungdomars hälsa då de ofta 

innebär en stor del av deras totala fysiska aktivitet. Tyvärr är det många som 

inte vill vara med på idrotten av olika anledningar. Vi är därför intresserade av 

att höra elevernas egna åsikter om vad som skulle kunna göra det roligare att 

delta i ämnet. 

Syfte 

Vi vill med den här studien ta reda elevernas egna idéer om vad som kan göras 

för att öka deltagandet i ämnet idrott och hälsa.  

Hur går studien till? 

Vi kommer att under perioden 20/4 till 30/4 att genomföra gruppintervjuer med 

ca 6-7 elever i årskurs fem om deras erfarenheter. Grupperna kommer att bestå 

av antingen enbart flickor eller enbart pojkar och varje samtal kommer att spelas 

in. Vi kommer sedan att  överföra intervjuerna till skriven text, sammanställa 

dem och analysera det som sägs. Inga personuppgifter kommer att finnas med i 

det material vi samlar in.  

Resultatet kommer att publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida. Det 

kommer att förekomma citat i det publicerade materialet, men dessa kommer 

inte gå att härleda till någon person.   

Risker och fördelar 

Vi har noga övervägt riskerna med studien och funnit att det finns risk för 

obehag för eleverna då vissa saker kan vara känsliga att prata om.  

Vi anser dock att vinsterna, för eleverna själva, motiverar undersökningen då de 

får komma till tals. 

Undersökningen känns viktig då den behandlar ett aktuellt problem inte bara på 

er skola utan i samhället i stort. 

 

Kontaktpersoner:    

 

Johanna Andersson (student)   

xxx-xxxxxxx              

johanq-2@student.ltu.se   

 

Anja Lenner (student)   
xxx-xxxxxx 
anjlen-2@student.ltu.se 

mailto:johannamir75@gmail.com
mailto:anjlen-2@student.ltu.se
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Martin Karlsson(handledare) 
0920-491000 
martin.1.karlsson@ltu.se 

Bilaga 2 – Informerat samtycke 
 

 

Informerat samtycke till forsningsstudien: Hur vi kan främja barns 

deltagande i idrott och hälsa- en kvalitativ studie om hur 

femteklassare upplever skolgymnastiken. Deltagandet är frivilligt och 

både barn och föräldrar kan, när som helst och utan förklaring, välja att avbryta 

deltagandet. 

 

 

Jag anmäler mig härmed till studien  "Hur vi kan främja barns deltagande i idrott 

och hälsa- en kvalitativ studie om hur femteklassare upplever skolgymnastiken.". 

 

 

 

                                          __________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ort och datum     Namn 

 

 

Jag godkänner härmed att mitt barn deltar i studien "Hur vi kan främja barns 

deltagande i idrott och hälsa- en kvalitativ studie om hur femteklassare upplever 

skolgymnastiken.". 

 

 

                                          __________________________                                                                    

Ort och datum     Namn 

 

                                         __________________________                                                                                                       

Ort och datum     Namn 

mailto:martin.1.karlsson@ltu.se
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Bilaga 3 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide för fokusgrupper med 5:e klassare 

Inledningsmening: Jag är intresserad av att veta mer om vad du tycker om skolgymnastiken 

och hur du tycker att den kan förbättras? Berätta... 

 

Vad brukar ni göra på gympan? 

Vad är bäst med gympan? 

Vad kan man ha för nytta av gympan? 

 


