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Syftet med undersökningen är att ta reda på hur åtta elever på gymnasiet förklarar sin 

frånvaro på lektioner i Idrott och hälsa. Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer 

med åtta gymnasieelever med hög frånvaro på Idrott och hälsa och tolkat resultatet 

utifrån Vygotskijs teorier om socialt lärande. De orsaker till frånvaro som framkommit 

springer ur den sociala samvaron: rädsla att göra bort sig, olustkänslor inför 

tävlingsmoment, brist på gemenskap, mobbing i form av utfrysning, men också känslor 

av otillräcklighet under idrottsmoment på grund av andras förmodade överlägsenhet. 

Frånvaro på idrotten är inte ett problem utan flera eftersom faktorerna är många. Dessa 

faktorer är inte alltid påtagliga eftersom de inte syns och hörs i rummet. Istället är det 

ofta en stark rädsla och en föreställning inom individen att bli dömd, hånad och 

utesluten ur gruppen. Genus kan vara en faktor eftersom flickor och pojkar kan ha olika  

inställning till tävlingsmoment.   

 

 

 

________________________________________________ 
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1 Inledning  
 

I en rapport från Skolinspektionen utkommen 2012 framkom att många elever 

känner sig otrygga inför ämnet idrott och hälsa i grundskolan (Skolinspektionen 

2012). De menar att miljön öppnar upp för kränkningar som har påverkan på 

elevernas uppfattningar om sig själva och att eleverna upplever otrygghet, trots att 

många skolor arbetar aktivt för att motverka både fysisk och psykisk mobbning.  

     I samma rapport framkom att närvaron i idrott och hälsa är låg i jämförelse med 

andra ämnen och att detta yttrade sig på fyra sätt: hälsoskäl som fysisk värk och 

fysiska sjukdomar, glömda gymnastikkläder som blivit rutin, ovilja inför ämnet och 

stödundervisning under idrottslektionerna (Skolinspektionen 2012). 

      Jag vill ta reda på vilka bakomliggande faktorer som kan spela in i denna frånvaro 

och har riktat in mig på samband mellan åtta gymnasieelevers berättelser kring sin 

egen frånvaro. Detta är relevant eftersom idrott och hälsa är ett obligatoriskt ämne, i 

grundskolan men också på gymnasiet. Elever som känner obehag inför idrotten kan 

alltså inte välja bort ämnet. Skolan ska arbeta aktivt för att främja elevers utveckling 

och vilja att lära.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet är belysa hur åtta gymnasieelever förklarar sin frånvaro på idrottslektioner på 

gymnasiet.  

Vilka faktorer lyfter åtta gymnasieelever fram som orsaker till frånvaro?  

Kan genus ha betydelse för frånvaron och i så fall, på vilka sätt?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  
 

Först i uppsatsen kommer en teoretisk bakgrund som syftar till att ge läsaren en 

överblick kring vad ett antal forskare har funnit rörande det aktuella 

undersökningsområdet. Denna bakgrund är indelad i fem delkapitel: Vygotskij och 

det sociala lärandet, deltagande och lärarens påverkan, deltagande och 

klasskamraters påverkan, deltagande och föräldrars påverkan, och sist, genus. 

Därefter följer metodkapitlet och resultatet som också det har delats upp i delkapitel. 

Sist i uppsatsen finns metoddiskussion, resultatdiskussion och förslag till vidare 

forskning.  Mina intervjufrågor finns med som bilaga sist i uppsatsen.  
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Vygotskij och det sociala samspelets betydelse för 

våra handlingar 
 

Vygotskij menade att människor blir "tänkande och kännande varelser" med hjälp av 

varandra och att lärande är något socialt, framförallt med språket som redskap (Säljö 

2005:111f). Säljö hävdar att Vygotskij såg varje individ som en produkt, men med två 

sidor: en biologisk och en kulturell och att människan har fler biologiska än kulturella 

gemenskaper. Biologiskt formas människan ungefär likvärdigt, men för att utvecklas 

kulturellt, menar han, behöver vi varandra – detta är sociokulturellt betingat. Detta 

innebär att människan kan utveckla vissa färdigheter själv; Säljö nämner saker som 

"färdigheten att kontrollera sin kropp, koordinera hand och öga, springa, gå" (Säljö 

2005:116) medan andra, exempelvis språk och kommunikation, kräver socialt 

samspel och snarare styrs av sociokulturella än biologiska processer.    

        Kommunikation kan vara både verbal och icke verbal och enligt Säljö menade 

Vygotskij att det icke verbala kommer före det verbala och att det senare är 

avgörande för hur en individ utvecklas, inte minst för att vi genom språket lär oss att 

se saker ur olika perspektiv (Säljö 2005:117, 119). Vi formas således beroende på vem 

eller vilka vi har omkring oss och utvecklas genom dessa till unika varelser. Både 

handlingar och språk är en form av sociokulturellt arv eller reproducerande. Vad vi 

kan lära oss av andra är "hur vi lär oss kommunicera, minnas, lösa problem, förstå 

oss själva och andra med mera" (Säljö 2005:117).  

        Strandberg (2006:11) beskriver detta närmare. Hans tolkning är att social 

interaktion gynnar lärande och formar människor eftersom vi lär och utvecklas 

genom utbyte av tankar, ord och känslor. Han menar att varje upptäckt startar genom 

yttre interaktion som sedan blir en process inom individiden och att interaktion 

därför är avgörande för hur människan utvecklas: "Tillgång till andra människor är 

det nav som all utveckling snurrar kring" (Strandberg 2006:27).  

        Strandberg nämner flera faktorer att ta hänsyn till, nämligen rummet och 

kontexten, sammanhanget. Han menar att dessa också är avgörande för hur 

individen ser sig själv och sin situation. Vad han menar är att rum kan uttrycka 

framtidshopp eller obehag och stillastående progression eftersom rum också är 

sociala – i vilken grad är upp till oss. Ett utvecklande rum tillgängliggör interaktion 

och har utrustning som underlättar för individerna att samarbeta. Han menar att de 

inre processerna är beroende av det yttre rummet. Finns det inte möjlighet för 

människor att socialisera, blir det inte heller några inre processer.  (Strandberg 

2006:32, 37).  

        Han problematiserar dock detta genom att understryka att rum bär på 

erfarenheter, såväl goda som mindre goda och att utveckling kan hämmas av att 

individerna får negativa känslor, som hopplöshet, av rummet och situationen 

(Strandberg 2006:22, 32). Där man inte får möjlighet att interagera, samarbeta och 
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vara en del av ett socialt sammanhang, kommer man att uppleva hopplöshet och 

obehag och därmed riskerar utvecklingen att hämmas.          

         

 

2.2 Deltagande och lärarens påverkan 
 

Skolämnet idrott och hälsa syftar bland annat till att utveckla elevers förmåga att 

"planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter" och "utveckla elevers 

intresse för [...] rörelseaktiviteter [...] som en källa till välbefinnande" (Skolverket 

2011:83). Vidare skall undervisningen i ämnet bidra till att eleverna får "kunskaper 

om [...] livsstilens betydelse och konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet" 

(Skolverket 2011:83). Förutom detta förväntas undervisningen planeras på ett sätt 

som möjliggör deltagande för alla elever, oavsett vilka förutsättningar dessa har.  

        I Skolverkets styrdokument finns beskrivet vilka skyldigheter läraren har då 

denna skall planera sin undervisning. Detta är inte rekommendationer utan krav som 

läraren måste ta hänsyn till. I dessa krav ingår en rad aktiviteter som exempelvis 

dans, utevistelse, livsstil, säkerhet och fysisk aktivitet (Skolverket 2011:84). Hur 

läraren planerar denna undervisning är däremot individuellt och styrs av bland annat 

pedagogisk inriktning, elevers förutsättningar, skolkultur och tradition.  

        Bortoli m fl (2015:197) menar att just planeringen av undervisningen i idrott och 

hälsa kan spela roll för elevernas deltagande i densamma. De menar att idrottslärare 

kan planera sin undervisning utifrån antingen tävling eller samarbete och att 

planeringen kommer att styras beroende på vad läraren vill att situationer skall syfta 

till. De hävdar att det finns flera dörrar som kan öppnas till elevers motivation till att 

medverka under lektioner och menar att elever tenderar att gå på fler lektioner om de 

upplever glädje och har roligt under dem. Om de jämförs med varandra och syftet är 

att tävla för att vinna eller förlora, tenderar elever att vara frånvarande (Bortioli m fl. 

2015:197).  

        Också Hartmann, Sullivan och Nelson (2012:116) menar att vikten av goda 

upplevelser kring idrott som glädje, samarbete och personlig utveckling, har visat sig 

vara viktigare än att tävla och vinna, men detta problematiseras av Koekoek och 

Knoppers (2013:233) som hävdar att just tävling kan motivera elever att delta. De 

menar dock också att jämförelse mellan elever och uppgifter som är för svåra bidrar 

till att närvaron sjunker, eftersom eleverna undviker dessa, särskilt vid 

tävlingsmoment. Hartmann, Sullivan och Nelson (2012:114) menar att lärarens regler 

och de regler som är tillskrivna respektive aktivitet styr interaktionen. De framhåller 

att idrottens värden är hårt arbete, prestige, heroism och tävling och att detta är en 

konservativ syn på vad idrott står för som läraren måste bemöta.  

        Koekoek och Knoppers (2013:232) nämner tre faktorer som är viktiga när det 

gäller idrott och lärande: respons, självbild och känslor. Om elever möts av god 

respons kommer självbilden att stärkas, eftersom de känslor elever har om sig själva, 

i egenskap av idrottsutövare, blir mer positiva. De menar också att de beslut eleverna 

tar kring att medverka vid olika moment i idrott och hälsa också påverkas av dessa 
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faktorer.  

         

2.3 Deltagande och klasskamraters påverkan  
 

De tre faktorer Koekek och Knoppers (2o13:232) nämner återkommer i frågan om 

klasskamraters påverkan kring huruvida elever är närvarande vid idrottslektioner. 

Respons från klasskamraterna påverkar eftersom individens bild av sig själv som 

idrottsutövare stärks eller försvagas genom mottagarens känslor. I sin studie kom de 

fram till att elevers känslor och upplevelser av sig själva till stor del beror på hur de 

blir sedda av sina klasskamrater. Också Hartmann Sullivan och Nelson (2012:114) 

menar att identitet byggs i interaktion, genom idrott och att vi utbyter attityder och 

värden med varandra. Därför, menar de, spelar klasskamrater men också lärare och 

föräldrar, stor roll för byggande av identitet och utveckling. 

        Koekoek och Knoppers såg också att elever som under gruppaktiviteter hamnar i 

samma grupp som sina vänner tenderar att fokusera på att ha roligt medan elever 

som hamnar med kamrater de inte känner tenderar att lägga mer fokus på 

ansträngning och resultat, något som ger dubbel effekt. Elever som är 

resultatinriktade kan bli störda av att arbeta tillsammans med vänner, medan andra 

kan känna att det är en trygghet, en trygghet de förlorar om de placeras med personer 

de inte känner (Koekek och Knoppers 2013:232).  

        En annan sak författarna såg var att elever som inte hade en bild av sig själva 

som duktiga idrottsutövare tenderade att ha en självpåtagen stress inom sig att 

prestera, för att inte uppröra kamraterna med sina tillkortakommanden (Koekoek 

och Knoppers 2013:243).  Denna rädsla, som de menar kan leda till mindre grad av 

delaktighet, var obefogad och återfanns enbart inom individen.  

        De fann dock att det inte bara är känslor och uppfattningar som gör att 

klasskamrater är viktiga för deltagande i idrott. De upptäckte att lärande i ämnet 

underlättas och synliggörs av att elever diskuterar med varandra. Många personer i 

deras undersökning menade att det känns bra att ha kompisar runt sig, eftersom de 

kan förklara och hjälpa: It's important to play with a friend because of the 

[opportunities we have to] talk with each other"(Koekek och Knoppers 2013:242). 

Dock fann de också att denna vilja att diskutera för att hjälpa i större grad återfanns 

av klasskamrater som hade en etablerad vänskapsrelation: "Friends will help me, but 

not others" (Koekek och Knoppers 2013:242).  

 

 2.4 Deltagande och föräldrars påverkan  

Burusic, Sakic och Koprtla (2013:352) menar att hälsomönster kan läras in socialt, 

särskilt i ungdomen och i hemmet. De hävdar att föräldrars attityder till idrott i hög 

grad kan komma att prägla barnens attityder till densamma, det vill säga att 

ungdomar reproducerar sina föräldrars mönster. De fann att ungdomar vars 

föräldrar är fysiskt aktiva har en mer positiv syn på idrott och också idrottar i högre 

grad än ungdomar vars föräldrar är mindre fysiskt aktiva.  
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        Dock såg författarna att den grad av stöd ungdomarna får hemma är mer 

betydande för delaktigheten i idrott: "physical acitivity is positively related to the 

physical acitivity of their children, but an even more consistent finding [...] is that 

parental support may have a more important role" (Burusic m fl 2013:352).  Brown, 

Scragg och Quigley (2008:61) fann också att föräldrars mönster reproduceras av 

barnen, men att det stöd de fick från sina föräldrar vägde över.  I fem av sex studier 

de genomfört såg de att det fanns samband mellan föräldrastöd och ungdomars 

fysiska aktivitet. De menar att föräldrar kan ge två typer av stöd: dels kan de 

uppmuntra, berömma och påminna om idrottens positiva sidor, dels kan de finnas 

tillgängliga, köpa idrottskläder och tillfredsställa de materiella krav som ställs och 

genom detta visa engagemang.   

        Madsen, McCulloch och Crawford (2009:282) fann i sin studie att ungdomar 

vars föräldrar var fysiskt aktiva tre gånger per vecka eller mer hade en mer positiv 

attityd till fysisk aktivitet än ungdomar vars föräldrar sällan rörde på sig.  De fann 

också att ungdomar påverkas av sina föräldrars mönster under hela tonårstiden. 

Författarna vill dock understryka att det är ungdomarnas uppfattningar om 

föräldrarnas mönster som undersökts och att föräldrarna inte rapporterat om hur 

mycket de rör på sig.  

        Vad de menar är att ungdomar reproducerar föräldrars synliga mönster. Den 

motion och idrott föräldrarna ägnar sig åt utan barnens vetskap, exempelvis under 

arbetstid, påverkar inte ungdomarnas uppfattningar och således inte heller mönster. 

Det innebär dock inte, menar författarna, att tonåringar vill idrotta tillsammans med 

sina föräldrar, men de kan ta över beteenden och uppfattningar (Madsen m fl 

2009:283).  

        Gordon-Larsen, McMurray och Popkin (2000:6) ser tydliga kopplingar mellan 

skolidrott och fysisk hälsa och de menar att brist på förebilder att reproducera 

mönster ifrån gör att skolidrotten blir än mer viktig. De menar att många elever har 

skolidrotten som sin enda källa till skapandet av hälsosamma mönster. Samtidigt kan 

de se att deltagandet i idrott och hälsa minskar.  

 

2.5 Genus 

 
Ambjörnsson (2003:178f) har undersökt vad svenska gymnasietjejer upplever som 

kvinnligt. Hon har följt två klasser och använt sig av observationer och intervjuer för 

att samla material. Ett fynd hon gjort är att många tjejer svarade att det är kvinnligt 

att tycka illa om sin egen kropp. Att tycka illa om sig själv har, menar hon, blivit så 

vanligt att det blivit norm – det är en del av att vara tjej att tycka illa om sin kropp: 

"hur man än ser ut som tjej är man, enligt de flesta tjejernas bedömning, missnöjd 

med sin kroppsform och sitt utseende" (s. 178) och "det blir närmast en definition på 

vad det innebär att vara tjej" (s. 179).  

         Gerdin (2012) gjorde en undersökning bland pojkar som gick ut på att de skulle 

träna i syfte att få, vad de uppfattade som, en typisk maskulin kropp. En av de pojkar 

han undersökte valde att avbryta sin träning och motiverade detta med att han blev 
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besviken när han inte såg några resultat och att han kände sig misslyckad och 

utestängd från gruppen. Att träna i dessa syften uppskattades bland de pojkar som 

deltog i undersökningen.  Detta, menar jag, problematiserar Ambjörnssons 

resonemang om att det skulle vara typiskt kvinnligt att tycka illa som sin egen kropp, 

men det stödjer att det finns uppfattningar om manligt och kvinnligt när det gäller 

den egna kroppen.  

        Enligt Warner och Dixon (2013) finns en traditionell bild som säger att pojkar är 

bättre än flickor på idrott eftersom de är mer "tävlingsinritade och aggressiva" (s. 

527).  De menar också att flickor i regel tycker mer om lagarbete än om att tävla. I sin 

undersökning fann de att pojkar tyckte bättre om att tävla än vad flickor gjorde, men 

att tävling kan ses ur flera perspektiv. Pojkarna menade att tävling gjorde att de blev 

bättre på aktiviteter och förbättrade sin fysiska hälsa. På så vis, menar de, kan man 

tävla mot sig själv. Ur ett annat perspektiv är tävling en motivation för att genomföra 

aktiviteterna. De menade att de fysiska aktiviteterna blev meningslösa och tråkiga om 

man inte skulle kämpa för att vinna (s. 534). 

        Flickorna i Warner och Dixons undersökning var mer negativa till att tävla även 

om också de tyckte att lagspel blev roligare om man kunde vinna eller förlora. Här 

visade det sig att flickorna i regel tyckte att uteslutandet var jobbigt - någon måste 

förlora. Man vill inte såra sina kamrater genom att vinna, men man vill heller inte 

förlora och därmed visa sig vara sämre (s. 537).   

 

2. 6 Sammanfattning  

Vygotskij menar att vi förstår oss själva genom andra. Säljö menar att våra 

handlingar är sociokulturella arv och att vi inte bara förstår oss själva men också 

andra genom sociala processer (2005:117). Vi är den andra upplever oss vara och 

behöver förebilder som kan starta inre processer hos oss där vi lär och reflekterar. 

Därför är också lärande sociokulturellt och då främst genom språk. Vi behöver andra 

som kan lära oss, sedan processar vi det individuellt och kan sedan utföra vad vi lärt 

oss på egen hand. 

        Tidigare forskning som berör frånvaro från idrotten visar att det kan finnas flera 

skäl. Bartoli m fl (2015:197) menar att lärarens planering kan spela in eftersom 

läraren aningen kan planera utifrån samarbete eller tävling, där elever tenderar att 

vara mer frånvarande när de måste prestera och tävla än när idrotten är lekfull. 

Warner och Dixon (2013:534) såg att flickor och pojkar kan ha olika syn på 

tävlingsmoment. De hävdar att flickor hellre vill samarbeta än att tävla, medan pojkar 

drivs av tävling och upplever idrotten som meningslös om man inte kan vinna eller 

förlora. Koekoek och Knoppers (2013:243) observerade att elever som såg sig själva 

som svaga i idrott hade en självpåtagen stress att prestera inför sina kamrater, en 

stress som författarna menade kunde leda till rädsla och frånvaro hos dessa elever.  

        Burusic, Sakic och Koprtla (2013:352) och Madsen m fl (2009:282) såg att 

ungdomar kan reproducera sina föräldrars synliga mönster och att elever med fysiskt 

aktiva föräldrar i högre grad rörde på sig än de med inaktiva föräldrar. De menar att 
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ungdomar kan reproducera såväl mönster som attityder och beteenden.  

         

3 Metod och material  
 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Att 

mina intervjuer är semistrukturerade innebär att jag haft på förhand konstruerade 

frågor med mig men att respondenterna kunnat utveckla sina tankar under intervjun 

(Denscombe 2009:234f). Jag har spelat in och transkriberat samtliga intervjuer och 

kompletterat med anteckningar. Patel och Davidson (2011:87) menar att 

kombinationen anteckningar och inspelning minskar risken för feltolkningar, 

eftersom man kan lyssna på respondenternas exakta svar också efter intervjun. En 

nackdel författarna nämner är att respondenterna kan bli nervösa av att bli inspelade 

och därför inte våga öppna sig på samma sätt som utan inspelning.  

 
3.1 Urval av respondenter  

Samtliga åtta respondenter går på gymnasiet. Jag har gjort ett medvetet urval av 

respondenter på så sätt att jag enbart intervjuat elever med betydande frånvaro på 

lektioner i idrott och hälsa. Med betydande frånvaro menas elever som sällan eller 

aldrig går på sina idrottslektioner. Varje intervju tog ca en haltimme att genomföra 

och de genomfördes i enrum så respondenterna skulle känna sig trygga.  Alla 

respondenter går inte på samma skola men bor i samma län.   

 

3.2 Validitet och generaliserbarhet 
 

Eftersom denna undersökning enbart omfattar åtta respondenter är det svårt att 

hävda att den är generaliserbar, det vill säga att respondenterna skulle kunna stå 

modell för en population. Jag vill istället hävda att den tillför relevant information till 

ett större sammanhang/forskningsområde och att det kan bidra till att stärka tidigare 

forskning och på så sätt utöka denna, eftersom forskning ständigt måste 

problematiseras, förnyas och stärkas för att vara tillförlitlig och i längden, 

generaliserbar.  

     Att respondenterna går i samma skola och känner varandra kan ha bidragit till att 

sänka undersökningens validitet och tillförlitlighet, eftersom de kan ha påverkat 

varandras svar. Denna eventuella påverkan har jag försökt undvika genom att 

intervjua dem enskilt. Alla respondenter har ställts samma intervjufrågor och ställt 

upp på samma villkor, för att tolkningen av materialet skall bli tillförlitlig. Tolkningen 

är också tillförlitlig eftersom jag inte dragit några förhastade, ogrundade slutsatser 

eller medvetet vinklat materialet, utan tolkat genom ett teoretiskt perspektiv.  

     Att respondenterna ställt upp frivilligt och anonymt kan ha bidragit till att 



11 
 

 
 

validiteten höjts eftersom de då kan ha känt sig trygga i att lämna sanningsenliga svar 

som inte kunnat påverka dem under, eller kan ge följder efter, undersökningen. 

Att respondenter ger hundra procent sanningsenliga svar kan dock aldrig garanteras.  

 

3.3 Metod för att tolka resultatet  
 

Jag har tolkat det empiriska materialet genom ett teoretiskt perspektiv. Jag har valt 

Vygotskijs' teorier om det sociala lärandet och hur vi formar varandra socialt.  Min 

analys handlar om socialt samspel, gemenskap, rädsla inför uteslutande ur den 

sociala samvaron, tolkningar som sprungit ur Vygotskijs teorier om yttre och inre 

processer och det sociala samspelets betydelse för jaget. 

 

3.4 Forskningsetiska hänsynstaganden  
       
Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002).  Dessa 

principer är uppdelade i fyra delar: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har tagit hänsyn till dessa genom att 

informera respondenterna om vad deltagandet inneburit både genom tal och genom 

ett missivbrev som de fick innan de bestämde sig huruvida de skulle delta. 

      Alla respondenter har dessutom ställt upp frivilligt med vetskap om att de haft rätt 

att avbryta sin medverkan under undersökningens gång. Konfidentialitetskravet, 

integritetskravet, har beaktats genom att jag givit samtliga respondenter samt skolan 

fiktiva namn så ingen skall kunna lista ut vilka respondenterna är eller vilken skola 

dessa går i. Mina insamlade data har förstörts efter att undersökningen är avslutad. 
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4. Resultat  

 
Under denna rubrik sammanställs resultat av de intervjuer som genomförts. Jag har 

delat in resultatet i delkapitel.  Kapitel 4.1 behandlar lärarens påverkan och kapitel 

4.2 handlar om klasskamraters påverkan. Under kapitel 4.3 har jag sammanställt de 

resultat som handlar om föräldrar och inverkan av förebilder. 

 

4.1 Lärarens påverkan  

 
Elsa berättar att hon och idrottsläraren haft en, som hon såg det, konflikt som gjort 

att hon inte vill delta på idrotten. Hon hänvisar till en skada som hon menar 

begränsar hennes möjligheter att delta. På grund av bristande förståelse från läraren, 

som hon menar tvingar henne att delta trots denna skada, finns ingen motivation att 

gå på idrotten: "Det började med att jag och min lärare kom ihop oss. Jag hade gjort 

illa mig och läraren tvingade mig att delta så det blev värre. Jag ville hämnas."  

        Hagar har nyligen bytt idrottslärare och refererar därför till två. Hon menar att 

läraren de hade i ettan var passiv och inte brydde sig om man deltog eller inte: 

Jag gick oftare i ettan men högst tio lektioner. Jag var inte där ofta direkt. Men 

läraren var inte engagerad. Hon brukade fråga mig varför jag inte var där men 

sen var det inget mer. Jag tycker hon brydde sig för lite om man var där eller 

inte, hon fick ju lön ändå så hon sket väl i om man var där eller inte. 

Dessutom menade hon att den förra läraren sällan lät gruppen bestämma aktivitet 

utan att dessa var planerade på förhand, något Hagar tyckte var begränsande. Den 

nya läraren, menar Hagar, är mer flexibel i sin planering och anpassar i högre grad 

planeringen efter gruppen:  

Sen är det lektioner man får bestämma med dom som är där man kan spela 

pingis eller gå ut och gå och då kan man gå ner på stan och köpa godis [skrattar] 

nej men man får mer frihet. Sen kör man inte en lektion fullt ut utan vi kan 

liksom hänga och umgås.  

Också Sandra har en lärare som anpassar undervisningen efter gruppen. Hon 

berättar att läraren brukar dela av idrottshallen för att låta eleverna utföra minst två 

aktiviteter per lektion och att eleverna får vara med och bestämma vilka aktiviteter 

som skall erbjudas. Hon berättar också att läraren delar in eleverna i lag och ofta låter 

vänner vara med i samma lag, något Sandra upplever som positivt och återkommer 

till i intervjun. Hon menar dock att det finns nackdelar. Exempel på en sådan är att 

"killarna ju hamnar i samma lag och de är ju bättre än oss på både bandy och fotboll. 

Det är ju orättvist".   

     Elna är den enda vars uttryckta orsak till frånvaro är betyg. Hon berättar att hon 

tänkt ta tag i ämnet men att läraren berättat för henne att hon inte haft någon chans 
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att få E i idrott, eftersom frånvaron är så pass hög. Hon hävdar att andra lärare 

försökt få idrottsläraren att diskutera saken. Hon valde att lägga idrotten åt sidan och 

fokusera på andra ämnen, eftersom hon inte känt att hon fått någon chans.   

        Hon menar också att läraren favoriserar elever och att det lett till att många i 

klassen känner olust inför ämnet. Hon berättar att läraren konstruerat ett schema 

tillsammans med klassen, men att favoriteleverna ofta fått sin vilja igenom:  

Min idrottslärare har även favoritelever så att knappt halva klassen ville vara 

med på lektionerna. Vi hade även ett schema med vad vi ska göra på 

lektionerna, men lärarens favoritelever ville oftast spela fotboll och den viljan 

fick dom igenom nästan varje gång. Istället om läraren hade följt schemat och 

gjorde lektionerna till en rolig grej och att en match inte var på blodigt allvar 

skulle nog fler tycka idrott är ett roligt ämne.  

Emma upplever sin lärare som osympatisk och oförstående inför att elever inte har 

idrott som intresse:  

Hon är osympatisk, kräver att man ska värma upp och springa en mil typ. Hon 

är ju intresserad och det blir det ju liksom naturligt. Men spela basket med 

sexton grabbar man aldrig träffat förr! Hon har ingen förståelse över huvud 

taget tycker jag.  

Gerda hävdar att läraren inte tagit henne och hennes frånvaro från idrotten på allvar. 

Hon känner att han inte vill, eller kan, se henne och att de elever som är med på 

idrotten får mer uppmärksamhet: 

Han ser kanske inte vad jag har för problem eller så bryr han sig inte och dom 

andra verkar mycket viktigare än mig, alltså som vill vara med på idrotten. Han 

ger mig andra uppgifter som han vet att jag inte kommer göra ändå.  

Också Eleonore tror att läraren inte velat se problemet. Hon tror att läraren, som 

känt till att hon skolkat, inte velat stötta henne. Hon har skolkat sedan högstadiet och 

berättar att den största anledningen varit att hon ett flertal gånger blivit retad av sina 

klasskamrater under högstadietiden, ett problem som aldrig ventilerades:  

Det var där man blev retad. Inte på matten eller så utan på idrotten. Jag tror att 

läraren förstår att det var ett problem men han har aldrig tagit upp det i 

klassen. Han har aldrig försökt stötta mig.  

Linnéa känner att läraren bryr sig men ändå visar ointresse inför varför hon inte är 

närvarande. Hon tycker också att lärarens planering ofta utgår från att någon ska 

vinna eller förlora, något hon upplever pressande eftersom det många gånger är 

aktiviteter hon inte är duktig på. Bäst tycker Linnéa om när de får välja fritt, då kan 

man, som hon säger, välja bort sådant som inte känns bekvämt. Trots detta, menar 

Linnea, blir det grupperingar som skapar en press att prestera och vara duktig: 

Jag tror det är mycket hur det är upplagt liksom och tävling och man ska vinna 

och det är ju alltid lagsporter. Det är roligt att göra saker två och två, typ pingis, 

för då spelar det ingen roll vem som vinner. Jag fick ingen förståelse från 
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läraren, typ är du sjuk eller man ba, nej jag är inte sjuk. Ibland är det fritt och 

då kan man göra som man vill men ja det blir ju grupper och gäng och så ska 

man vinna. 

 

4.2 Klasskamraters påverkan  

 
Elsa berättar att hon har några vänner i klassen men att det också finns 

klasskamrater som retar henne. Hon beskriver sig som "den bråkiga av dom för jag 

står upp för vad jag tycker och tänker". Hon säger att hon tycker omklädningen är 

obehaglig eftersom de, som hon säger, "letar fel på en". 

Jag vill inte byta om för de letar fel på en. De retar mig för mitt utseende, namn, 

kläder och ja allt man kan tänka sig. Jag kan inte lika mycket som dom, jag 

springer inte lika fort.  

Hon minns en lektion som särskilt negativ. Under en brännbollsmatch hade hon 

svårt att träffa bollen med slagträet: ”Klassen började skratta och retas och sen kunde 

jag inte riktigt springa heller på grund av att jag hade ont.” 

        Hagar har en kompis i klassen och att de brukar skolka tillsammans. Hon menar 

att de hellre umgås än går på idrottslektionerna men att hon skulle vara borta även 

om kompisen hade varit med på idrottslektionerna. 

        Hagar tycker att klassen har dålig sammanhållning. Hon tycker inte att det är ett 

naturligt sätt att umgås: "Man umgås ju inte annars. Då gör man ju inte det på 

idrotten heller". Denna brist på sammanhållning har gjort att hon känner sig utanför 

i klassen, något hon uttrycker på följande sätt: "Är man utanför och inte kan vill man 

ju inte göra bort sig inför klassen och då vill man ju inte gå. Det blir bättre stämning 

om man träffas och umgås och inte är gäng”.            

        Sandra har flera kompisar i klassen, kompisar som inte är kompisar med 

varandra. Hon är osäker på om de påverkar henne att delta eller inte. 

Om dom vill vara med på idrotten så får dom  

väl det, men jag vill inte vara med.  

Men oftast brukar vi gå och fika på idrotten.  

Elna säger att hennes klasskamrater inte alls påverkat hennes frånvaro och att hon 

går bra ihop med de flesta av dem. Emma berättar att hon inte har några kamrater i 

klassen och att det är den huvudsakliga anledningen till att hon inte deltar. Hon 

berättar att hon aldrig blivit retad av sina klasskamrater, men att hennes dåliga 

självkänsla gör att hon inte vågar delta i lektionerna. Hon vågar heller inte byta om 

och duscha med klasskamraterna.  

Jag har inga kompisar i klassen. Därför går jag inte dit. Jag tycker det är 

obehagligt att delta för jag har så dåligt självförtroende eller självkänsla eller 

vad det heter.  
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Gerda berättar att hon har tre goda vänner i klassen och inte är intresserad av att 

utveckla fler vänskapsrelationer. Hon trivs ganska bra i klassen. Hon berättar dock 

att hon blivit retad av klasskamrater ett flertal tillfällen.  

 Att jag inte går på idrotten är ju bland annat att de retat mig. Men jag har 

 övervikt och jag behöver gå på idrottslektionerna vet jag men jag gör det inte 

 ändå. Jag kan ju få göra andra grejer som att spela basket med någon kompis 

 men jag gör de t inte.  

Eleonore har en kompis i klassen men umgås med alla. Hon berättar att klassen flera 

gånger fått välja lag själva på idrotten och att hon ofta blir vald sist när det är 

lagsporter, något det är ofta. Dessa upplevelser fick henne att känna sig utfryst och 

ovälkommen i gruppen. Dessa saker sitter fortfarande kvar och begränsar henne på 

det sättet att hon drar sig för idrotten.  

Man blev alltid vald sist och laget man kom med i suckade och man var väl inte 

egentligen nå’n som dom ville ha, eftersom man inte var så duktig. Det var där 

man märkte att man kunde bli retad, inte på matten, utan där. Det där sitter ju 

kvar idag, jag vägrar idrotta, så är det bara.  

Linnéa upplever att det är god stämning i klassen och att hon har flera kompisar. Hon 

säger att sammanhållningen har tagit tid att skapa, men att gemensamma aktiviteter 

svetsat dem samman, framförallt genom privata fester. Hon berättar också att de då 

och då blandas och har idrott med andra linjer, något hon tycker varit jobbigt, 

framförallt eftersom man, som hon säger, gör bort sig inför folk man inte känner:  

Många är till exempel duktiga på fotboll och då tar man inte plats. Man blir 

bara utfryst om man inte kan och de kanske inte vill att jag ska vara med typ. 

Men jag tycker inte illa om dom men det kan vara jobbigt.  

 

 

4.3 Föräldrars påverkan  

 
Hagar bor tillsammans med mamma, pappa och två syskon. Ingen av dem har 

anmärkt på att hon skolkar från idrotten. Hon tror inte heller att föräldrarna kan 

påverka hennes vilja att delta på idrotten. Hennes familj idrottar inte på fritiden, mer 

än vardagsmotion:  

De har inte sagt något om att jag skolkar. De har sett mina betyg, mer än så är 

det inte. Ingen av föräldrarna frågar varför jag inte går. Lärarna frågar ju liksom 

inte heller, bara idrottsläraren. Det spelar ingen roll om de frågar heller, jag 

skulle nog säga att jag inte vill bara. Min familj idrottar inte och vi rör liksom 

inte på oss. Eller vi har hundar och går ut och går men vi åker inte skidor eller 

nåt. 
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Sandras föräldrar är skilda. Hon har ett äldre syskon. Hon berättar att idrott funnits 

med i bilden sedan hon och brodern var små. Pappan har spelat fotboll, likaså hennes 

bror. Föräldrarna säger inte så mycket om att Sandra uteblir från idrottslektionerna. 

Mamman, menar hon, uttrycker förståelse eftersom klassen är jobbig: 

Han har typ det högsta betyget man kan få i idrott och spelar fotboll utanför 

skolan. De säger väl inte så mycket egentligen. Alltså mamma säger att hon 

förstår mig eftersom klassen är så jobbig. Så hon är på min sida i alla fall.  

Elna vill inte berätta för mig om sin hemsituation, men menar att den inte påverkat 

hennes frånvaro från idrotten. Emma bor för sig själv. Hennes föräldrar frågar inte 

varför hon skolkar från lektionerna. Hon berättar att hon känner sig besviken över att 

ingen, som hon känner det, bryr sig: 

Det är ingen som bryr sig. Jag önskar att jag hade fått ett större stöd hemifrån, 

att jag hade haft ett större självförtroende att vara med eller självkänsla. Om jag 

fick stöd hade jag kanske varit med. Jag bor ensam och kan inte köpa bästa 

skorna liksom.  

Elsa bor med sin pappa och styvmamma. Hon berättar att idrott funnits i hennes 

värld, men ändå inte, när hon växte upp: 

Pappa har inte hållit på med sporter, han brukar ligga framför tv:n och äta 

chips. Mamma däremot har hållit på med sporter, men bara sporter jag inte 

tycker om. Innebandy. Jag och min styvmamma brukade gå på aerobics.  

Föräldrarna har uppmanat Elsa att gå på idrotten. De har dock, enligt Elsa, aldrig 

visat förståelse för varför hon inte deltagit. Hon känner en besvikelse över att den 

förståelsen aldrig infunnit sig hos dem:  

De säger att jag ska gå på den. Men när jag förklarar hur allt ser ut får jag inget 

stöd hemma utan det får vara som det är. Jag har inte fått stöd och hjälp att 

byta. Om jag fick ha idrott med en annan klass kanske det hade blivit lättare 

därifrån.  

Gerda bor med sin mamma, mammans nya kille och tre syskon. Föräldrarna har varit 

skilda sedan Gerda var liten. Ingen av föräldrarna har idrottat och Gerda har inte 

idrottat under sin uppväxt. Hon berättar att syskonen idrottar. En av bröderna spelar 

innebandy och hennes syster tränar på gym tillsammans med några kompisar några 

dagar i veckan. Gerdas mamma vet att Gerda inte går på idrotten och har försökt få 

henne att gå, men inte lyckats. Gerda berättar att mamman också känner förståelse.  

Hon vet att jag skolkar och hon förstår varför jag inte går på lektionerna. Fast 

hon säger att hon vill att jag ska försöka gå ändå, men så blir det bara skolk 

ändå. Det känns inte roligt när jag ser på mamma att hon blir besviken.  

Eleonore bor med sin mamma och hennes man. Ingen av dem har visat något intresse 

för idrott: "Nä, ingen idrottar, de tittar inte ens på idrott på TV, idrott är liksom inte 

intressant alls". Eleonores mamma och styvfar blir arga när de får veta att hon inte 
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går på lektionerna.  

        Linnéas föräldrar är gifta och bor tillsammans. Hon har en syster. Hon berättar 

att de inte har idrottat mycket i familjen, men att det förekommit en del aktiviteter. 

Vi idrottar inte hemma. Eller lite när jag var mindre.  Jag har spelat lite fotboll 

men det slutade jag med ganska tidigt. Men jag gillade brännboll när jag var 

liten, jag brukade få slå med pappa. Vi har åkt slalom men det är väl inte idrott 

men det har vi gjort en del vintrar att vi har åkt till fjällen.  

Föräldrarna har inte fått veta att Linnea skolkar från idrotten, något hon inte 

upplever problematiskt. Hon tycker snarare att det är skönt att slippa bli pressad 

hemifrån.  

 

4.3 Sammanfattning   

Respondenterna nämner flera orsaker till frånvaro. En av dessa tycks vara 

idrottsämnets upplägg. Att idrotten består av att tävla och att det ska utses vinnare 

och förlorare tycks få elever att skolka. Respondenterna upplever att de hellre går på 

idrotten om den är lekfull och syftar till att, som de säger, hänga och umgås; idrotten 

är så överdramatiserad att eleverna inte vill gå dit.  

        En annan orsak respondenterna nämner är klassens sammanhållning. En av 

respondenterna säger att de aldrig umgås annars, att idrotten blir konstlad. Hos flera 

finns en rädsla att göra bort sig, speciellt inför killarna, som upplevs starkare och 

duktigare på aktiviteterna. En orsak kan också vara att man inte har vänner i klassen.  

        Andra saker som nämns är brist på stöd hemifrån och brist på förebilder. Flera 

av respondenterna berättar att föräldrarna inte reagerat på att de inte går på 

lektionerna. En av dem säger att föräldrarna blir arga, men att det inte spelar någon 

roll, en annan att det finns en rädsla för att föräldrarna ska bli besvikna och ledsna. 

Dessa faktorer till trots går de inte på idrottslektionerna.  
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5. Analys  

 
I min analys har jag gjort några fynd som jag presenterar i delkapitel. Del 5.1 

behandlar relationer och socialt samspel. Del 5.2 har jag kallat ”en osynlig, dömande 

makt”, och det handlar om föreställningar och rädslor inom individer att bli dömda, 

hånade och utestängda ur den sociala samvaron. Del 5.3 behandlar huruvida 

förebilder kan påverka elevernas när- eller frånvaro i idrott.  

 

5.1 Relationer  

 
Samtliga respondenter talar om sina klasskamrater som bättre än de själva. Det finns 

en rädsla att inte vara lika duktig och bli bedömd av kamraterna. De berättar att det 

känns obekvämt att idrotta eftersom man är dålig, överviktig, springer sakta.  Vad de 

har gemensamt är att de är rädda att inte duga inför sina kamrater. Min tolkning är 

att relationer i grupperna kan vara ett av grundproblemen. Vygotskij (Säljö 2005:117) 

menar att vi skapas i sociala samspel. Kamrater blir då väldigt viktiga och 

inflytelserika och att bli utesluten ur gruppen är smärtsamt och något man vill 

motverka, i dessa fall genom att inte delta och således inte skämma ut sig inför de 

duktiga motspelarna.  

        Att både Linnea och Hagar upplever idrotten som mer positiv om man får leka, 

knyta kontakter genom att hänga och umgås och slippa jobba för att prestera inför 

kamraterna, kan tolkas som att det kan finnas en rädsla för att bli sedd som den 

dåliga och därmed ta på sig rollen som underlägsen i det sociala samspelet - den som 

inte kan och därför knappt får vara med. Jag förstår detta som att självbilden sänks 

eftersom man skapas genom andra. Detta stärks av Hartmann, Sullivan och Nelson 

(2012:114) och Koekek och Knoppers (2013:232) som hävdar att elevers identitet och 

känslor kring sin egen person påverkas av hur de blir sedda av varandra.  

        Men det finns också tecken på att klasskamrater och vänskap inte är avgörande. 

Sandra har kamrater i klassen men berättar att hon inte bryr sig om ifall de går eller 

inte: "Det får dom väl göra om dom vill det, men jag vill inte.” Enbart frågan om 

kamrater i klassen tycks inte avgörande för om elever deltar i undervisningen eller 

inte och kamrater klarar inte alltid av att få skolkande elever att komma över hindret 

och delta på lektionerna.  

        Vygotskij menar att allt man gör tillsammans i efterhand processas av individen 

och individen lär sig genom interaktion, analys och reflektion. Elever som blivit 

retade i samband med idrottsaktiviteter i skolan processar uppenbarligen dessa 

upplevelser individuellt och skapar en bild av sig själva som odugliga. Bilden blir 

sedan till ett hinder som är mycket svårt att övervinna på egen hand.  
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5.2 En osynlig, dömande makt  
 

I vissa fall i undersökningen har frånvaron berott på att respondenterna blivit retade 

av klasskamrater. I några fall finns dock inga berättelser om utanförskap, utfrysning 

eller mobbing och ändå är frånvaron hög. Varken Sandra, Elna, Hagar, Linnea eller 

Emma upplever sig ha blivit retade av sina klasskamrater i samband med idrott. 

Ändå finns en rädsla för att vara med. Vygotskij hävdar att duktiga elever kan hjälpa 

svaga elever att prestera bättre om de vill och har goda relationer i gruppen. Min 

tolkning är att frånvaro på idrott kan vara svår att greppa eftersom den inte 

nödvändigtvis syns och hörs i rummet. Det kan vara en stark rädsla inom eleven för 

att bli dömd och nedvärderad av sina kamrater, även om det sociala samspelet 

tillsynes fungerar bra. Denna förväntan att bli dömd, befogad eller obefogad, 

exempelvis genom blickar, suckar och kommentarer, kan bli så stark att eleverna inte 

vågar gå till lektionerna eftersom de inte vill bli uteslutna ur gemenskapen. Den är 

som en osynlig, dömande makt som blir till ett hinder för eleverna, hinder som 

kompisar i klassen inte alltid kan hjälpa till att övervinna. 

        Vad som är gemensamt för dessa respondenter är dock att de har få nära 

kontakter i klassen. Emma har inga alls och hon berättar att det är den främsta 

anledningen till att hon inte går på lektionerna. Hon uttrycker en rädsla för att göra 

bort sig, främst inför killarna. Den som har mest kontakt med klasskompisarna är 

Linnea. Hon har knutit an till sina klasskamrater genom fester. Hon berättar att 

rädslan för att gå på idrotten främst uppstår när andra linjer är med, eftersom hon 

inte vill göra bort sig inför dem: "jag har inget emot dem, men det kan bli jobbigt" 

säger hon. Jag förstår detta som att bristen på interaktion och sociala förbindelser i 

grupperna kan underlätta för att denna osynliga, dömande makt uppstår. Har 

eleverna relationer till varandra och det sociala samspelet fungerar bra kan det 

uppstå tillit och respekt inför varandra, vilket kanske kan motverka den dömande 

makten och därmed öka närvaron.  

         Något annat respondenterna har gemensamt, även Hagar, är att de haft 

komplicerade förhållanden till sina idrottslärare. Hagar uttrycker en besvikelse över 

att den lärare de hade i ettan inte brydde sig om att ta reda på varför hon skolkade. 

Också Linnea upplever att läraren inte brytt sig om hon var där eller inte. Emma 

berättar att hon upplever sin lärare som osympatisk eftersom läraren inte förstår att 

man inte vill göra bort sig inför killarna för att man inte orkar på samma sätt som de. 

Ingen av dem berättar att de försökt förklara för sina lärare varför de inte är med. 

Ingen av dem har heller blivit retad av sina klasskamrater.  

        Min tolkning är att lärare kan uppfattas som blinda och osympatiska av elever, 

men att det kan vara svårt för lärare att förstå och lösa problemen, eftersom denna 

osynliga, dömande makt finns inom eleverna själva, på grund av otrygghet i gruppen. 

En möjlighet är också att lärarna, i dessa fall, antar att eleverna är lata istället för att 

bjuda in till diskussion och att det bidrar till besvikelse hos eleverna eftersom, vilket 
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Gordon-Larsen, McMurray och Popkin (2000:6) nämner, lärarstödet blir extra 

viktigt när eleverna inte har några andra förebilder. 

 

5.3 Förebilder och idrott  

 
Om lärande är beroende av social interaktion och vi skapas och omskapas genom 

varandra, finns behov av förebilder; förebilder som kan lotsa elever in i 

idrottskulturen och ge oss bilden av eleverna själva som goda idrottsutövare. 

Förebilderna kan, enligt Vygotskij, hjälpa och sedan låta den hjälpte processa fram 

kunskap genom reflektion. I och med detta har man blivit hjälpt in i idrottskulturen.  

        Den övervägande delen av respondenterna har vuxit upp med föräldrar som, 

enligt respondenterna, inte idrottar eller har något intresse av idrott.         

Både Linnea och Sandra har haft idrott omkring sig och det är också de som är mest 

positiva till ämnet i sig. Förebilder kan, såg också Burusic, Sakie och Koprtla 

(2013:352), hjälpa till att skapa goda attityder till ämnet idrott, men närvaron på 

idrottslektionerna påverkas inte självklart av att ha idrott runt sig i vardagen. Detta 

kan bero på att den osynliga, dömande makten letar sig in även i dessa elever, när 

stämningen i gruppen blir otrygg, något som kan vara följd av att social interaktion 

saknas.  

        I flera fall har föräldrarna ingen kännedom om att eleverna skolkar från idrotten. 

"Det är väl ingen som har berättat" säger Linnea. Linnea är dessutom besviken på 

läraren för att hon inte bryr sig om hon kommer eller inte: "typ är du sjuk eller man 

ba nej, jag är inte sjuk.” Ändå berättar hon att det känns skönt att föräldrarna inte får 

veta, eftersom de kanske skulle tvinga henne att gå på lektionerna. Hagars föräldrar 

har inte heller fått veta men de har sett hennes betyg. Hon berättar att hon skulle 

säga till sina föräldrar att hon inte vill gå och att det inte skulle spela någon roll om de 

försökte tala henne tillrätta.  

        Föräldrastöd framstår som viktigt, men att det tycks vara genom goda relationer 

stödet har verkan. Gerda vill inte göra sin mamma ledsen och Sandra är nöjd med att 

inte bli tvingad av föräldrarna, medan Emma är ledsen över att föräldrarna aldrig 

varit delaktiga och hjälpt henne in i idrottskulturen. Eleonores föräldrar blir arga, 

vilket Eleonore upplever jobbigt. Hindret är ändå för högt för att gå och hon blir 

frustrerad över att föräldrarna inte inser att det föreligger problem: "De tycker väl att 

man inbillar sig".  Den osynliga, dömande makten, rädslan att bli till åtlöje, hånad 

och utesluten, av och inför sina klasskamrater, framstår som starkare än föräldrarnas 

välvilliga uppmuntran att delta och att problemen inte nödvändigtvis löser sig genom 

stöd hemifrån, om inte eleverna har goda relationer med sina klasskamrater. 

Förebilder kan, enligt både Madsen m fl (2009:282) och Burusic m fl (2013:352) 

underlätta, men i denna uppsats verkar det inte avgörande.  
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5.4 Tävlingsmoment  

 
Flera respondenter menar att det känns bättre att utföra aktiviteter två och två eller i 

mindre grupper än att eleverna ska delas upp i lag och ha lagsport som aktiviteter. De 

menar att det är otryggt och pressande att försöka prestera så att kamraterna blir 

nöjda. Att elever som upplever sig vara sämre än sina klasskamrater har en förhöjd 

stress inför att prestera stöds av Koekek och Knoppers (2013: 243). Deras 

undersökning visade dessutom att elever som inte kände varandra visade mindre 

benägenhet att hjälpa och förklara (2013:242). Lagsporter verkar, i denna 

undersökning, dominera när det gäller planering av aktiviteter. Jag förstår det som 

att denna planering kan ha som syfte att skapa social interaktion, men att det kan bli 

motsatt effekt med skolk som följd.   

        Jag ser frånvaron som en rädsla för att bli utesluten ur gemenskapen, den sociala 

samvaron. Eller, eftersom rädslan uppstår när andra linjer är med, som en rädsla att 

inte bli insläppt i den sociala samvaron. Om vi skapas och lär genom andra 

människor är det tungt att inte bli insläppt i gruppen och eftersom medlemmarna i 

gruppen inte känner varandra, uppstår den osynliga, dömande makten, den starka 

rädslan inom eleven att bli dömd och förnedrad av sina klasskamrater. Att 

gruppmedlemmarna inte känner varandra kan göra att tävlingsmomenten blir 

alltmer krävande eftersom de inte har fasta roller. Att prestera kan då bli extra viktigt 

eftersom man inte vill bli utsedd som den som underpresterar i gruppen. Å andra 

sidan skulle en ny grupp kunna göra eleverna tryggare eftersom det ger en chans att 

få en ny roll, som de kan uppleva stärkande. Att mina respondenter verkar negativa 

till att idrotta tillsammans med andra linjer menar jag tyder på att det är viktigt att 

bli insläppt i gemenskapen och att det finns en rädsla att inte bli det. En av 

respondenterna säger att det är extra obehagligt med "grabbarna" och det, tror jag, 

kan ha med genus och tävlingsmoment att göra. Killarna ses som starka, duktiga och 

tävlingsinriktade och det skulle kunna upplevas som skrämmande.  

        Också Hagar tycker att tävlingsmomentet är krävande och en anledning att inte 

gå. Hon talar också om att man inte vill göra bort sig, blotta sina dåliga sidor, inför 

gruppen. Hon talar varmt om en lärare som lät eleverna göra aktiviteter i små 

grupper och tog bort tävlingsmomenten så eleverna kan leka, hänga och umgås på 

lektionerna. Sedan det hände har hennes närvaro ökat, om än inte så mycket.  

        Elsa blev utskrattad efter att inte ha träffat bollen med slagträet. Hennes skada 

gjorde att hon inte kunde springa lika fort. Eleonore berättade om hur hon blivit vald 

sist och hur klasskamraterna suckade när de kom i samma lag. Vad jag menar är att 

de har blivit förnedrade och uteslutna av sina klasskamrater, och det är just detta, 

som elever med den rädsla jag vill kalla den osynliga makten, skolkar för att slippa.  

Eleonore och Elsa har vågat göra bort sig inför gruppen och de har sårats. Den 

osynliga, dömande makten fick rätt. Det vill inte resten av respondenterna riskera. 

Det är den sociala interaktionen i gruppen som uppenbarligen inte fungerar. 

Elevernas band till varandra behöver, för att trygghet skall uppnås i gruppen, stärkas. 

Min tolkning är också att tävlingsmomenten, enligt respondenterna i denna 
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undersökning, har givit den osynliga, dömande makten – rädslan för förnedring – 

bränsle. 

 

5.5 Genus 

 
Samtliga respondenter i denna undersökning är flickor. Det ger anledning att lägga in 

ett genusperspektiv i undersökningen. Om Ambjörnssons (2003) undersökning är 

generaliserbar skulle det kunna betyda att svaren är styrda av normer för vad som är 

kvinnligt och/ eller manligt. Att tycka illa om sin kropp är kvinnligt och blir alltmer 

normaliserat. Det skulle kunna finnas en rädsla hos eleverna att blotta sig för 

varandra. Hur man är och ser ut spelar roll för eleverna eftersom normerna tar sig in 

i elevernas miljö. Jag menar att denna rädsla att blotta sig, som då är socialt betingad, 

kan yttra sig som obehag inför det gemensamma duschrummet, olustkänslor på 

grund av över- eller undervikt och andra saker som skulle kunna höra samman med 

vad Ambjörnsson menar är att tycka illa om sin egen kropp.  

        Ambjörnsson menar att flickor har fått krav på sig att vara återhållsamma och 

självkritiska. Jag förstår det som att det inte skulle vara accepterat att tycka om sig 

själv för den man är.  Samhällets utseendefixering kan därmed ha bidragit till att den 

osynliga, dömande makten blivit ytterligare stärkt men också den självkritiska 

hållningen kan bli ett hinder. Att flickorna inte får ta plats och tycka om sig själva 

begränsar dem.  Normerna drabbar också killarna, men på ett annat sätt. I Gerdins 

(2012) undersökning skulle killar träna för att nå den typiskt maskulina kroppen och 

de killar som inte såg resultat kände sig utanför och ville avbryta. Gerdin menar att 

killar också kan känna sig missnöjda med sin egen kropp. Det visar, menar jag, att 

samhällets normer om manligt och kvinnligt, tillsammans med andra faktorer, gör 

frånvaro från idrott till en genusfråga.  

        Enligt Warner och Dixon (2013) ser pojkar och flickor olika på tävlingsmoment i 

idrottsundervisningen. Flickor visade sig, i deras undersökning, mindre positiva till 

att tävla för att vinna än vad pojkar gjorde. Dessutom kände pojkarna att 

aktiviteterna blev meningslösa utan spänningen det innebär att tävla för att vinna. 

Framförallt ville inte flickorna såra eller såras. Man ville heller inte visa sig sämre.  

        Samtliga mina respondenter berättar att just tävlingsmoment är särskilt 

obehagliga. Hagar berättar att killarna tar idrotten på sådant allvar att man inte vill 

vara med. Emma vill inte vara med på idrotten eftersom hon kan göra bort sig inför 

pojkarna. Jag ser det som att flickorna kan skolka från idrotten för att pojkar och 

flickor ser olika på tävlingsmoment i idrottsundervisningen och flickor känner 

obehag och att de kommer till korta på grund av detta. 
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6. Diskussion med slutsatser  
 

6.1 Metoddiskussion 

 
Jag valde att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer. Jag menar att mitt val 

av metod är relevant eftersom frånvaro och orsaker till denna är något subjektivt Jag 

ville gå på djupet, inte försöka generalisera utifrån tabeller.    

        Samtliga respondenter är flickor. Det var inte uträknat på förhand utan det är av 

ren slump. På grund av detta valde jag, för att inte få arbetet att se vinklat ut, att foga 

in genus och jag hävdar att genus har betydelse eftersom samhällets normer om 

manligt och kvinnligt, enligt forskningen, kan ha betydelse för hur killar och tjejer ser 

på sig själva och den egna kroppen och att det i förlängningen kan få konsekvenser 

för deltagandet i idrott. Dessutom visar forskningen att tjejer upplever att tävling och 

utslagning är obehagligt eftersom de inte vill skapa motsättningar i gruppen medan 

killar är mer inställda på tävling och resultat, något som blir jobbigt för dem som inte 

passar in i mallen, eller, normen.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 
Jag skulle vilja beskriva problemet med skolk från idrottslektionerna som ett problem 

med janusansikte. Respondenterna har, bland annat, svarat att de är rädda för att 

göra bort sig inför kamrater, att de inte klarar av tävlingsstressen och att de inte har 

några naturliga kopplingar till idrott hemifrån. Vad de inte har sagt är att de inte går 

för att de inte orkar; för att de är lata och hellre gör andra saker på idrottstimmarna, 

en fördom jag tror många bär på.  

        Warner och Dixon (2013) kom i en undersökning fram till pojkar och flickor kan 

se olika på tävlingsmoment. Flickorna i min undersökning, som har negativa 

upplevelser av tävling och lagsport, är rädda att bli till åtlöje inför gruppen, särskilt 

inför killarna, som vill tävla och som ofta är upplevs duktigare. Jag menar att den 

utvecklingen är negativ av flera skäl. Dels känner sig flickorna inte värdiga att vara 

med, dels vågar de inte eftersom de inte vill bli förlöjligade inför gruppen. De får 

negativa upplevelser av idrott och därmed riskerar de, i långa loppet, att bli 

stillasittande. Det är också negativt eftersom killarna kan uppleva sig pressade att 

leva upp till en föreställning om maskulinitet genom tävling för att bli accepterade 

bland klasskamraterna. Visst finns det killar som bara vill ha roligt och umgås på 

lektionerna. Undersökningen visar, anser jag, att en del av problemen kan finnas på 

organisatorisk nivå. Kanske måste idrottens upplägg förändras och gå från vad som 

upplevs vara tävlingsmoment till moment som rör samarbete och lek. Det kan vara så 

att idrotten måste avdramatiseras så att elever vågar delta. Samarbete kan stärka 

elevernas sociala samspel och det skulle kunna vara en nyckel till närvaro men också 
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till att eleverna får en positiv bild av idrott som kan gynna deras hälsa också i 

framtiden. Ett av idrottsundervisningens syften, som jag förstår det, är att öppna 

dörrar till hälsosamma mönster. Då framstår det som orimligt att stänga dessa dörrar 

genom upplevelser av obehag, press och förväntat uteslutande.  

 

6.3 Pedagogisk relevans 

 
Denna undersökning har pedagogisk relevans för att den, utifrån ett teoretiskt 

perspektiv, försöker ringa in möjliga orsaker till frånvaro. Denna undersökning är 

inte generaliserbar, men hade den varit större och även pojkar hade fått komma till 

tals, skulle den nog kunna vara ett relevant bidrag till forskningen. Den har också 

pedagogisk relevans för att genus har visat sig ha en så pass stor betydelse. Lärare 

skall arbeta normkritiskt men det är svårt att göra det när man inte känner till 

normerna. I mitt arbete har en del normer kommit fram i ljuset, inte minst när det 

kommer till just genus. Att utreda faktorer till frånvaro i större skala skulle kunna 

vara ett förslag till vidare forskning. Ett annat förslag till vidare forskning är att ta 

reda på om de orsaker till frånvaro som kommit fram i undersökningen är unika för 

idrottsämnet eller om de också framkommer i andra ämnen.  

         

 

6.3 Slutsatser  

 
När jag kopplar mina resultat till tidigare forskning har jag, utifrån mitt teoretiska 

perspektiv, kommit fram till följande slutsatser:  

 

 Skolk från idrottslektioner kan inte ses som ett problem. Istället är det vad jag 

vill kalla för ett problem med janusansikte där således många faktorer spelar 

in.  

 Orsaker till skolk från idrotten är inte alltid synliga. Det är som att en osynlig, 

dömande makt, en rädsla, inom eleven att bli dömd, förnedrad och utesluten 

ur den sociala samvaron, griper in. Den kan stärkas när det sociala samspelet 

inte fungerar, och skapa höga hinder för eleverna. 

 Skolk från idrottslektioner kan bero på att det sociala samspelet i gruppen inte 

fungerar och att man därför känner obehag inför att blotta sig för de andra.  

 Skolk från idrottslektioner kan bero på att flickor och pojkar har olika syn på 

tävlingsmoment och att rädslan för att såra eller såras väger tyngre än närvaro.  

 Skolk från idrotten kan bero på att eleverna inte hjälpts in i idrottskulturen 

och lider brist på förebilder, men detta kan inte ses som avgörande.  
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Bilaga 1 Intervjumall  
 

Kan du berätta varför du inte går på idrottslektionerna?  

Hur trivs du i klassen? Har du kompisar i klassen? Kan klasskamrater vara orsak till 

att gå eller inte gå på idrotten? På vilka sätt?  

Vilken och hur stor roll spelar läraren i det här? På vilka sätt då? 

Kan du berätta lite om din familjesituation? 

Kan du berätta om en dålig idrottslektion?  

Kan du berätta om en bra idrottslektion? 
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Bilaga 2 Missivbrev  
 

Hej!  

Jag heter Angelica Einarsson och är lärarstudent vid Mälardalens högskola. Den här terminen 

skriver jag mitt examensarbete i pedagogik. Arbetet behandlar ämnet Idrott och hälsa och 

frånvaro från idrottslektioner. Syftet är att ta reda på vilka orsaker denna frånvaro kan ha.  

Jag kommer att genomföra intervjuer med åtta gymnasieelever som har hög frånvaro i ämnet 

Idrott och hälsa och nu undrar jag om du kan tänka dig att medverka vid en sådan intervju. 

Intervjuerna är frivilliga. Det innebär att du när som helst kan avbyta din medverkan. De är 

också anonyma. Ingen skall kunna ta reda på att just du deltagit i studien. 

 

 

Hoppas vi ses! 

Angelica Einarsson  

aen10010@student.mdh.se  

 

 

 

 

 

 

 


