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Mitt syfte med det här examensarbetet var att undersöka varför en del tjejer tappar intresset

för ämnet idrott och hälsa i skolan. Syftet var även att försöka ta reda på vad det beror på och

när det sker.

Arbetet består av en litteratur studie och en intervjudel. I litteraturen har jag forskat om

kvinnors idrottshistoria, tjejers pubertet, rörelsens betydelse, självuppfattning och

styrdokument.

I min forskning har jag kommit fram till att tjejer förlorar sitt intresse för skolämnet idrott bl a

när det börjas ställas mer krav på dem, när bollsporter tar över de roliga lekarna och när

eleverna får betyg. Av de intervjuade tyckte de flesta att skolidrotten var roligare när de var

mindre.

Majoriteten är emot betyg i ämnet idrott, de anser sig inte ha någon nytta av dem senare i

livet. Att tjejer tappar intresset för idrotten beror även på att deras kroppar förändras under

puberteten.
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1 BAKGRUND

Människokroppen behöver röra sig för att den ska fungera och må bra. Fysiologiskt är

människokroppen till för rörelse. Under årtusenden har människor levt ett liv med

regelbunden fysisk ansträngning. Dagens människor är fysiologiskt utrustade på samma sätt

som människorna för tusentals år sedan trots att livssituationen är förändrad.

Arbetsuppgifterna i både hemmet och på arbetsplatserna har blivit mindre fysiskt krävande.

Vi är inte skapta för ett stillasittande liv. Benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och

fetma är bara några av de sjukdomar som i Sverige tenderar att bli vår tids stora

folksjukdomar i samband med fysisk inaktivitet.

Idag hör och läser man om olika problem som uppstår pga att man inte sköter sin hälsa och att

man i skolorna drar ner på idrotten till förmån för de teoretiska ämnena.

Under mina år som lärarstuderande har man debatterat om rörelsens betydelse. Det handlar

främst om att barn sitter stilla alltför mycket istället för att röra på sig. Många tankar,

funderingar och ett stort intresse för ämnet idrott och hälsa har dykt upp under min utbildning.

Men tyvärr delar inte alla mitt intresse för idrott och hälsa. Det är inta alla som tycker om att

röra på sig. Mina tankar går främst till tjejer som inte alls gillar att röra på sig under

idrottslektionerna. Med min handledares hjälp bestämde jag mig för att titta närmare på vad

tjejer tycker om idrott i skolan.



2 SYFTE

Mitt syfte med detta arbete är att intervjua tjejer som inte är godkända i ämnet idrott och

hälsa. Det är också att söka svar på varför så många tjejer tappar intresset för ämnet idrott i

skolan. Jag vill även få fram vad det beror på och när det sker. Syftet är även att få en inblick i

hur idrotten för tjejer har sett ut under årens lopp. Genom intervjuer är mitt syfte att forska om

tjejers uppfattning, vad de tycker och tänker om ämnet idrott. Jag vill också med detta arbete

bredda mina kunskaper om flickor och idrott.

3 FRÅGESTÄLLNING

• Vad kan orsaken vara till att vissa tjejer förlorar intresset för skolämnet idrott och
hälsa?



4 Metod

Jag har valt att bearbeta detta arbete genom en del bestående av en litteraturstudie och en del

bestående av kvalitativ intervju. Jag valde att göra intervjuer istället för enkät eftersom jag

anser att det är enklare att få utförligare svar, det vill säga att man som intervjuare kan ställa

följdfrågor om någonting uppfattas som oklart eller felaktigt. Det är också viktigt att man som

intervjuare kan notera elevernas respons på frågorna genom deras kroppsspråk.

4.1 Uppläggning och genomförande

Jag har valt att intervjua åtta elever från två olika skolor. Alla intervjuade är tjejer som går i

nian och har betyget underkänt. Detta för att jag utifrån deras intervjusvar ska få insikt och

svar om vad de tycker och tänker om ämnet idrott i skolan.

Efter att eleverna har blivit utvalda med deras lärares hjälp och därefter tillfrågade om en

intervju, skickade jag en lapp hem till elevernas föräldrar för deras samtycke. Jag spelade in

varje intervju på band, för att jag senare skulle kunna analysera och bearbeta dem. Varje

intervju tog cirka 30 minuter. Intervjuerna har jag samanställt eftersom intervjusvaren blev 25

dataskrivna sidor.  För att det ska gå lättar att läsa och följa tankegången i mitt resultat valde

jag att göra ett urval av svaren.



5 LITTERATUR

I min litteraturdel har jag skrivit om kvinnors idrottshistoria, tjejers pubertet, självuppfattning,

rörelsens betydelse, och om styrdokument. Jag började med att titta närmare på kvinnors

idrottshistoria för att få en uppfattning om hur idrotten har utvecklats och sett ut genom åren.

Därefter tittade jag närmare på tjejers pubertet för att se om den kan påverka intresset för

elevernas idrott och rörelse. Jag blev också intresserad av att skriva om tjejers

självuppfattning, för att se om det fanns några kopplingar till att en del tjejer inte tycker om

att röra på sig. Detta ledde till att jag även tittade närmare på rörelsens betydelse. Därefter

studerade jag även de olika styrdokumenten för att se om de påverkar elevernas intresse av

rörelsens betydelse och för ämnet idrott och hälsa.

5.1 Kvinnors idrottshistoria

När man letar i litteraturen så upptäcker man att idrottens historia mest handlar om männens

historia. Men man kan se att kvinnor har idrottat lika länge som männen. I gravkamrar i Beni

Hasun i Egypten har man sett avbildade bollspel där deltagarna enbart var kvinnor.1

Akrobatisk dans var också en sysselsättning som de egyptiska hovdamerna ägnade sig åt.

I Sparta förekom särskilda tävlingar för kvinnor till gudinnan Heras ära.2 Löpning och

brottning var tävlingsgrenarna. I Grekland var den fysiska styrkan grunden för att utöva makt.

När stormakten var som mäktigast hade kvinnorna inget inflytande och de kvinnliga

idrottstävlingarna upphörde.

Den fornnordiska kvinnan förväntades kunna ta över mannens roll om han stupade i strid.

Hon skulle då kunna försvara huset.3

1  Annerstedt, C Idrottens träningslära. 1997
2 Kihlberg, M Idrottens historia 1983
3 Blom, K Idrottens historia. 1995



Medeltiden

Bland adel, borgare och bönder utövades olika lekar som kunde gå mycket våldsamt till. De

tävlade i smidighet, men även i bollspel och i skjutning med armborst.4

Upplysningstiden

Upplysningstiden är den tid som mest kom att prägla den idrott som vi har idag.5 Under 1800-

talet växte idealet om en fostrande idrott fram. Då togs det avgörande steget mot den moderna

tävlingsidrotten och gymnastiken.

Kvinnors fysik ifrågasätts

Framtill en bit in på 1900-talet var idrotten något som bara vissa samhällsmedborgare ägnade

sig åt. Förändringarna kom vid sekelskiftet när olika folkrörelser startade och bildandet av

idrottsföreningar startade. Män höll på med friidrott, fotboll, skidor och gymnastik. Kvinnorna

deltog bara i några få idrotter och allra minst i elitidrotten. Man ansåg det olämpligt att

kvinnor skulle idrotta.6 Det fanns en rädsla för att träningen skulle leda till att mensen skulle

upphöra och att kvinnan skulle börja se ut som en man. Man ifrågasatte ända in på 1970-talet

om slag mot bröstet kunde ge cancer. Det dröjde ända fram till 1970-talet innan någon

vetenskaplig forskning gjordes på kvinnor och deras träning. 7 Alla tidigare medicinska

undersökningar har gjorts på vuxna män. Det fastslogs under tidigt 1900-tal att kvinnor

möjligen kunde accepteras i kvinnlig idrott, som stämde överens med egenskaper som ansågs

kvinnliga.8 Mjukhet, skönhet och det kvinnliga psyket tyckte man kunde utvecklas genom t.ex

gymnastik, konståkning och simning.

4 Blom, K Idrottens historia. 1995
5 Blom, K Idrottens historia 1995
6 Johansson, K Hälsa, sport och kultur 1981
7 Blom, K Idrottens historia 1995
8 Kihlberg, M Idrottens historia 1983



Tävling och idrott

Den kvinnliga tävlingsidrotten kom sakta igång under 1800-talets senare del.9 De första stora

kvinnliga tävlingarna genomfördes i krocket. Senare blev också tennis, konståkning och golf

kvinnliga tävlingsidrotter. 1925 bildades Sveriges kvinnliga idrottsförbund. Kvinnoidrotten

fortsatte att utvecklas och 1945 accepterades den kvinnliga idrotten motvilligt i

Riksidrottsförbundet (RF). 10 I och med det så upplöstes Sveriges kvinnliga idrottsförbund.

1960- och 1970-tal

Det var i slutet av 1960-talet som den kvinnliga idrotten tog riktig fart i Sverige. 1969 var

Öxabäck IF den första föreningen i Sverige som tog upp damfotboll i sin verksamhet. 11

Riksidrottsförbundet avsatte pengar till ungdomsarbete inom ungdomsidrotten. Det gynnade

också tjejerna. Då förändrades dessutom skolorna radikalt. Tjejer och killar skulle lära sig

samma saker. På så vis tänkte man sig att tjejer skulle få starkare självkänsla. Tjejernas

gymnastik blev likadan som killarnas och utövades ofta tillsammans med dem.

1980- 1990-tal

I mitten av 1980-talet började Susanne Lanefeldt att ”knipa” med Sveriges Tv-tittare. För

många kvinnor innebar work-out en kick att komma igång och röra på sig och efterfrågan på

gymping, work-out och andra alternativ ökade.

Riksidrottsförbundet lade fram en jämställdhetsplan 1989, som skulle bli en grund för

jämställd idrott i Sverige.12 Det öppnade dörrarna för inte minst kvinnliga ledare och tjejer

inom elitidrotten. Sakta men säkert började massmedia lägga märke till den kvinnliga

idrotten. Under de senaste åren har det hänt mycket och många projekt har både startats och

avslutats för att stärka kvinnans roll inom idrotten.

9 Kihlberg, M Idrottens historia 1983

10 Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1995/5

11 Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1996/9

12 Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1995/5



Mycket av det motstånd som kvinnoidrotten stött på genom åren har berott på att många män

tycker att:

• idrott är fysiskt skadligt för kvinnor

• kvinnor inte är tillräckligt duktiga för att klara av att idrotta
• kvinnor inte är tillräckligt intresserade av idrott 13

13 Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1995/5



5.2 Tjejers pubertet

Under puberteten växer man upp från ett barn till en vuxen individ. Puberteten kännetecknas

av att man utvecklas fysiskt och blir könsmogen.14 Under puberteten förändras kroppen

mycket på kort tid. Det är olika när puberteten startar och när den slutar. Puberteten startar

runt 13-årsåldern.15 Puberteten kan vara en långsam och lugn förändring med oftast handlar

det om en våldsam process, där man försöker hitta sig själv och sin identitet och även ta

ställning till vad man tycker eller står för. Pubertetsperioden är en form av en psykisk kris och

är en av de våldsammaste utvecklingskriserna.16 Känslorna svänger mycket. Ena stunden vill

man fortfarande vara barn och den andra vill man vara vuxen. Det är en frigörelseprocess från

föräldrarna. Man vill ta ansvar för sig själv och bestämma över sitt liv. Ju starkare ett barn är

känslomässigt knutet till föräldrarna, desto våldsammare blir frigörelseprocessen.17

Förändringar som sker med kroppen under puberteten sätts igång av könshormoner och de

kommer gradvis under flera år.18 Det tar omkring fyra till fem år att bli en vuxen kvinna. Det

händer mycket i kroppen när tjejer ska bli kvinnor. Ofta börjar puberteten med att man växer

flera centimeter på ett år. Under puberteten börjar brösten utvecklas, höfterna blir bredare, det

börjar växa hår i armhålorna och runt underlivet, man får rundare kvinnligare former och man

får sin första mens. Åldern för första mensen varierar från nio till sjutton år.19

14 Henriksson, A Biologi 1995

15 Henriksson, A Biologi 1995

16 Barlow, M Se mig, Förstå mig! 1997

17 Barlow, M Se mig, Förstå mig! 1997

18 Henriksson, A Biologi 1995

19 Sveriges Riksförbund Kvinnor och idrott 1988



Många tjejer blir frustrerade av att inte resultaten förbättras. För tjejerna innebär puberteten

ofta en stagnation i prestations- och konditionsutvecklingen, bl. a beror det på att

kroppsvikten ökar. 20 Någon som tidigare var mycket duktig i sin idrott kan helt plötsligt

känna sig klumpig och inte alls prestera lika bra. Många tjejer slutar med sin idrott i de här

åldrarna och skäl kan vara att kroppen inte riktigt hänger med. Inte förrän man kommer upp i

20- årsåldern presterar man som bäst.21 Då har många tjejer tyvärr slutat med idrott.

I puberteten blir kompisar väldigt viktiga. Tjejerna börjar få andra intressen, så som sexualitet

och kärlek.22

20 Folkhälsoinstitutet, Fysisk aktivitet för nytta och nöje 1999

21 Folkhälsoinstitutet, Fysisk aktivitet för nytta och nöje 1999

22 Henriksson, A Biologi 1995



5.3 Självuppfattning

Den egna självbilden

Alla föds med en bra självkänsla. I tonåren skaffar man sin identitet. Hur vår egen självbild är

beror mycket på vad vi bestämmer oss för att tänka om oss själva.23 Det är lätt att skaffa sig

en negativ självbild: jag är värdelös, jag kan inte, de andra är mycket duktigare etc. En negativ

självbild är ofta en följd av att inte bli uppskattad för den är man är. Bilden av sig själv skapar

man när man blir avvisad och tycker att man får det bekräftat av omvärlden.24 Medan andra

människor har en positiv självbild: jag duger, jag kan och jag är snygg etc. Självförtroendet

ökar. Det handlar om att acceptera sig själv som man är. Lära sig att tycka om sig själv och

sitt eget utseende. Att man kan lita till sig själv, sina intryck, sina känslor och sitt omdöme.

Självbegreppen självkänsla, självuppfattning och självförtroende står för något som individen

känner om sig själv och sin förmåga.25 De representerar alla tankar om vem vi är och är

därmed mycket centrala i våra liv. En god självkänsla, en god självuppfattning och ett gott

självförtroende är för många ett viktigt mått på välbefinnande.

Under åren formas och utvecklas vi efter den behandling vi får. Det som sägs om oss och som

upprepas ofta blir sanning för oss. Uppfostras vi i en trygg miljö upplever vi oss accepterade.

Vi får stöd hos de människor som värdesätter oss. Vi får då en inre trygghet som gör att vi

klarar av misslyckanden.26

Med bra självförtroende får vi ofta bra koncentrationsförmåga, man vågar ta risker, känner sig

fri och man känner sig stark. Låg självkänsla är ofta bundet med en känsla av att man inte kan

styra den situationen man hamnat i. Man får en känsla av maktlöshet och en oförmåga att

klara av den situation man hamnat i.

23 Folkhälsoinstitutet , Fysisk aktivitet för nytta och nöje 1999

24 Barlow, M Se mig, Förstå mig! 1997

25 Csikszentmihalyi, M flow och idrott 2000

26 Engström, L Idrott för ungdom 1996



Tankar styr

Kroppen reagerar på hur vi tänker.27 Den som tänker negativa tankar om sig själv känner sig

lätt dålig. Den som tänker positiva tankar om sig själv känner sig ofta bra och har livslust. De

positiva tankarna skapar ett välbefinnande i kroppen som underlättar för oss att tänka fler

positiva tankar. Alla handlingar och alla stora uppfinningar har startat med en tanke. Det är

våra tankar som styr vårt beteende och vårar reaktioner. Om man tänker ”jag klarar det inte”

så kommer man inte heller att göra det. Tänker man ”det kommer att gå bra” så ökar

chanserna att lyckas betydligt. Detta kallas för mental träning. Mentalträning är en slags egen

peppning. Positiv träning använde ofta inom idrotten. Man kan koncentrera sig och riktar in

sig på målet och tänker positiva tankar om det. Man framställer en positiv målbild av sig

själv.

Att tankar styr en människas känslor och kroppens beteende och reaktioner är vetenskapligt

fastställt. 28 Inom den medicinska forskningen finns ett känt fenomen som kallas

”placeboeffekt”. Det är när en person med en viss symtom får ett piller som sägs ta bort

symtomen och försökspersonen blir frisk, trots att det bara var ett sockerpiller. Människor blir

alltså friska därför att de tror att de ska bli friska. Man blir alltså det man tänker. Man måste

besegra de negativa tankarna och ersätta dem med positiva tankar.

27 Csikszentmihalyi, M Flow och idrott 2000

28 Tidskrift i Gymnastik & Idrott, 2000/10



5.4 Rörelsens betydelse

Människokroppen är byggd för rörelse.29 Bilar, tv, video, datorer, mobiltelefoner, rulltrappor,

hissar mm har tagit bort den naturliga rörelsen i vår vardag. Den nya utvecklingen har

förvandlat oss till en stillasittande generation.

I vår tid är inte den fysiska aktiviteten nödvändig för att överleva. Förr var rörelsen en naturlig

del av människors liv. Att jaga och samla föda krävde dagligen flera timmars fysisk aktivitet.

Idag är rörelsen en organiserad aktivitet någon eller några gånger i veckan. Trots att

kunskapen finns av betydelsen av fysisk aktivitet och rörelse rör sig många inte tillräckligt.

Rörelse betyder att motoriken sätts i centrum, alltså samspelet mellan nerver och muskler.30

All rörelse är motorik även små rörelser som att tala, teckna, skriva och läsa. Rörelsen blir

ofta även en inkörsport till gemenskap och sammanhang.

All rörelse som ger en ökad energiförbrukning tillhör begreppet fysisk aktivitet.31

Regelbunden fysisk aktivitet motverkar uppkomst av många sjukdomar t ex fetma, diabetes,

benskörhet och hjärt- och kärlsjukdomar.32 Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för skelett,

muskler, styrka och uthållighet. Det ger också bättre hållfastighet i bindvävsstrukturerna, ökad

muskelstyrka, bättre koordinationsförmåga, bättre balans och ökad ledrörlighet.33 Även sin

normala kroppsvikt är lättare att hålla om man är aktiv. En annan positiv effekt av fysisk

aktivitet är att kroppens egen produktion av endorfiner (hormoner med morfinliknande

verkan) ökar. Det gör att de flesta känner ett ökat välbefinnande och mindre stress.34

29 Skolverket, Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk? 1998

30 Flinck, G Animation, lek och idrott 1997

31 Folkhälsoinstitutet Vårt behov av rörelse- en idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa 1997

32 Folkhälsoinstitutet Fysisk aktivitet för nytta och nöje 1999

33 Folkhälsoinstitutet Fysisk aktivitet för nytta och nöje 1999

34 Folkhälsoinstitutet Fysisk aktivitet för nytta och nöje 1999



Det kan handla om aktiviteter i vardagen såsom t. ex städning, trädgårdsarbete och aktivitet i

samband med en fritidssysselsättning samt motion och träning. Motion kan man definiera som

medveten fysisk aktivitet med avsikt att t ex öka sitt välbefinnande och för att må bra, att

bibehålla bra hälsa eller för att förbättra den och för att det är roligt att röra på sig.35 När man

talar om fysisk aktivitet handlar det alltså inte bara om motion.

Vuxna har ett stort ansvar för barns utveckling av rörelse. Uppväxtåren har en avgörande

betydelse för det framtida intresset för rörelse och idrott men även för hälsan.36 Vill man få

barn att röra på sig måste man utgå från deras nyfikenhet att röra sig och ge utrymme för lek. I

barns spontana lek och rörelse finns möjligheten till ett livslångt intresse för rörelse.

Tidiga erfarenheter av idrott under barn- och ungdomsåren är av stor betydelse för hur man

rör på sig i vuxen ålder. Erfarenheterna inverkar på både upplevelsen av den egna kroppen

och uppfattningen om den egna fysiska och idrottsliga förmågan senare i livet. Men det är inte

bara individens lust eller olust inför aktiviteten som avgör om han/hon är fysiskt aktiv eller

inte. Det är också en fråga om miljö och de livsvillkor som gäller i det samhälle man lever i.37

Platser där barn kan leka har minskat. Många av dagens skolgårdar uppmuntrar inte heller till

lek och rörelse. Skolgårdarna bör inspirera till lek och rörelseträning.38

Barns möjligheter att delta i föreningarnas aktiviteter är även starkt kopplade till familjens

sociala och ekonomiska situation.39

Barn och ungdomar utvecklas med andra människor och med miljön runtomkring. Intresset

för rörelse grundläggs tidigt. Här har familjen och närmiljön med dagis, skola och

föreningsliv en avgörande betydelse.40

Skolan har ett stort ansvar att skapa medvetenhet och förståelse för rörelsens och den fysiska

aktivitetens betydelse för den egna utvecklingen och den egna hälsan.

35 Annerstedt, C Idrottens träningslära 1997
36 Pensgård, A Idrottens mentala träningslära 1997
37 Pensgård, A Idrottens mentala träningslära 1997
38 Annerstedt, A Idrottsundervisning 2001
39 Skolverket Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk? 1998
40 Skolverket Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk? 1998



5.5 Styrdokument

Skollagen, läroplanerna och kursplanerna är styrdokumenten som ska styra skolan.

Skollagen

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna för utbildningen i skolan. I skollagen

finns också en timplan, där anges den tid för lärarledd undervisning som varje elev har rätt

till.

Lpo 94

Läroplanen ska ligga till grund för skolans undervisning. Alla som arbetar i skolan måste följa

den. Läroplanen är uppdelad i olika områden. För varje område anger läroplanen mål och

riktlinjer för undervisningen. Det finns mål som skolan ska sträva efter att eleverna når och

det finns även mål som skolan ska se till att alla elever når upp till.

Jag har studerat Lpo 94 lite närmare för att se om det finns något man kan stödja sig på inom

ämnet idrott och hälsa. Under strävansmål står det att man ska ”utveckla en lust för lärandet

hos eleverna och att man strävar efter att eleverna ska klara av att både arbeta bra

självständigt och tillsammans med andra”. I mål att uppnå ingår att man ska ha grundläggande

kunskaper om förutsättningar för vad som är en god hälsa samt ha förståelse för den egna

livsstilens betydelse för hälsan och miljön. I Lpo 94 står det även att ”undervisningen skall

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Det står också att ”undervisningen inte

kan utformas lika för alla”.

Kursplanen

Kursplanen kompletterar Lpo 94 och anger för varje ämne mål att sträva mot och mål som ska

uppnås i undervisningen.

Grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa lyfter fram rörelsens betydelse och betonar

hälsoaspekten.



”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för folkhälsan.

Därför är det viktigt att barn och ungdom får kunskap om hur den egna kroppen fungerar och

hur man genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan förbättra sitt

fysiska och psykiska välbefinnande.

Vår kropp är byggd för rörelse. Dess vävnader och olika funktioner anpassar sig till de krav

som ställs på den. För det växandet barnet är det därför viktigt att dess hemmiljö, skol- och

fritismiljö ger möjligheter till motorisk och fysisk aktiviteter och träning. Barnet måste få

utveckla olika förmågor och funktioner av sensomotorisk och fysisk karaktär.”

Att lära ut olika idrotter är nedtonat till förmån för ett tydligt hälsoperspektiv. Undervisningen

ska kännetecknas av lek, allsidig rörelseträning och stimulera eleverna till lek- och idrott på

fritiden. Eleverna ska se sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa för att därmed öka sina

egna förutsättningar för en god hälsa. Genom att göra eleverna kroppsmedvetna ska

arbetsskador och sjukdomar kunna förebyggas.

”Undervisningen i ämnet skall bidra till att eleverna får kunskaper om rörelseapparaten, dess

funktion och träning och att de utvecklar förmågan att värdera olika fysiska aktiviteter.

Härigenom får de uppleva hur kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra.

Undervisningen skall vidare bidra till att eleverna får en god kroppsuppfattning och

därigenom större möjligheter att stå emot de idealbilder som sprids bl. a  i  reklamen.

Undervisningen i ämnet har ett särskilt ansvar för att också stimulera och engagera de barn

som är fysiskt inaktiva på sin fritid.”

Det står att man ska ”ta hänsyn till elevernas skilda förutsättningar och bidra till jämställdhet

genom att beakta de könsskillnader som finns mellan flickor och pojkar när det gäller t. ex

fysisk förmåga, skaderisker, kroppsuppfattning och förutsättningar i övrigt”. ”Undervisningen

syftar till att alla elever, oavsett kön och fysiska eller andra förutsättningar, skall kunna delta

och utvecklas på sina egna villkor.” I kursplanen står det även ”Genom undervisningen i

ämnet skall eleverna få kunskap och upplevelser som utvecklar dem och är betydelsefulla

såväl under uppväxttiden som senare i livet.”



Betyg

Man får betyg i alla ämnen. Som betyg används någon av följande beteckningar: Godkänd

(G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG). Vid betygssättning ska läraren

”utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i

kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” Betygssättningen ska alltid

göras med målen som utgångspunkt. Betyget mäter alltså kunskaperna. Alla kunskaper ska

bedömas oberoende av var eleverna tillägnar sig dem. Betygen ska även bedömas på ett

likvärdigt sätt. Om en elev inte når målen för Godkänd i ett ämne, blir eleven inte godkänd

och får heller inte något betyg.



6 RESULTAT

Under resultatdelen sammanfattar och jämför jag intervjusvaren. Eleverna namnges med

siffrorna 1 till 8.

1) Vad tycker du allmänt om sport/idrott?

Av de intervjuade är de flesta eleverna positiva till idrott. Av de intervjuade eleverna tycker

två att det är roligt att tittat på men de är själva inte aktiva. Tre elever tittar ibland på sporten

på tv. Av de intervjuade tycker två inte alls om idrott.

2) Är du aktiv i någon sport på fritiden?

Alla elever har någon gång under sitt liv varit aktiv med någon sport. Sex tjejer har slutat helt

med idrott på fritiden. De har spelat fotboll och handboll, ridit, tränat spinning, gymnastik och

aerobics. Av de intervjuade är det bara två elever som är aktiva. De tränar spinning,

styrketränar, simmar, åker slalom och gympar med Friskis & Svettis.

3) Vad tycker du om ämnet idrott i skolan?

Här framkommer det att bara en av de intervjuade eleverna har en positiv syn till ämnet idrott

i skolan. Det är elev 2. Elev 2 tycker att det mesta är roligt, hon är dock inte så positiv till

något som hon kallar för banan eftersom den är jobbig. (Banan är en konditions- och

styrketränings bana) Övriga elever är negativa till skolidrotten. De tycker att idrotten är ”så

där, skit, jättetråkig och helt onödig och att det inte är kul” Elev 3 vet inte vad hon tycker om

idrottslektionerna eftersom hon inte varit med så mycket sedan i sexan. Elev 4 har inte varit

med på idrotten sedan hon började nian. Elev 5 slutade med idrotten i sjuan och har helt tagit

bort ämnet från sitt schema.  Elev 6 har många tankar kring idrott. Hon tycker att idrotten var

roligare i de lägre åren. Då fick de leka roliga lekar, de tävlade inte så mycket och det var inte

lika ”allvarligt”. Betyg tycker hon är orättvist. Hon påpekar också att man har olika

förutsättningar för idrott.



Det kommer även fram att eleverna tycker att de ska få vara med och bestämma lagom

mycket. Det är jobbigt att bära idrottskläderna och duscha i skolan. De tycker inte att de får

någon uppmuntran och peppning. Det framkommer också att de inte tycker om

tävlingsmoment. De tycker det är bättre med bollekar än vanlig bollsport. En tjej tycker inte

att det finns några bra idrottslärare.

4) Vad är roligt respektive tråkigt på idrottstimmarna?

Bland eleverna är det ganska stor variation på vad de tycker är roligt respektive tråkigt.

Elev 1 tycker att bollsporter, badminton och att göra volter är roligt. Däremot så tycker hon att

banan är tråkig.

Elev 2 tycker att det mesta är rolig men banan är jobbig.

Elev 3 tycker att det enda som är roligt är basket men senare i intervjun nämner hon även

handboll, fotboll och dans.

Elev 4 tycker att spökboll är kul. Hon gillar inte att springa och inte tävlingsmoment.

Elev 5 är inte med på skolans idrott men när hon var mindre tyckte hon om redskapsbanor fast

det hade de inte ofta. Hon tyckte att bollspel var tråkiga.

Elev 6 tycker att det är kul med orientering, friidrott och dans. Bollsporter är tråkiga eftersom

”killarna jämt passar till varandra och sällan till mig … och när jag äntligen får bollen då gör

man alltid bort sig och missar målet eller något”.

Elev 7 tycker att det är kul att vara ute och springa spåret och spela brännboll. Hon tycker

även om spökboll och jägarboll. Hon tycker inte om redskapsbanor, styrkebanor och

bollsporter samt att orientera.

Elev 8 tycker att aerobics, dans och spinning är roligt. När det är fint väder tycker hon att man

ska vara ute och ”studsa lite”.



5) Har din syn/upplevelse på idrotten i skolan förändrats?

De flesta intervjuade tycker att deras syn på idrott har ändrats. Elev 2 håller dock inte helt

med om det. Hon tycker att ” det ser ungefär likadant ut”.

6) När ändrades din syn på idrott i skolan?

Elev 1 tycker att det ändrades när hon fick betyg för det blir mer ”allvar” och av betygen

känner hon sig pressad. I 1-6 tycker hon att de gjorde ”så himla roliga saker”.

Elev 2 tycker inte att hennes syn har ändrats. Hon tycker att det ”ser ungefär likadant ut”.

Elev 3 tycker att det var i sexan som idrotten blev tråkig. En av orsakerna var att hon slog sig.

Hon berättar att hon tycker att man skadar sig mycket på idrottslektionerna. Hon tycker inte

om att göra något som är otäckt, hon menar att man blir rädd då.

Elev 4 tycker att det ändrades när hon bytte skola i åttan. Hon tyckte att idrotten blev tråkigare

för på den nya skolan var det mer ”banor” och inte så mycket bollekar som t. ex spökboll.

Elev 5 tycker att idrott blev tråkigt i fyran och femman. Hon vet inte vad det var som gjorde

att idrotten blev tråkig då.

Elev 6 tycker att det var i åttan. Det var då hon slutade att vara med på idrottslektionerna pga

att hon fick underkänt i betyg.

Elev 7 tycker att det var i sjuan för då fick hon en ny lärare som hon inte tyckte om. Hon

tycker också att det var roligare på låg- och mellanstadiet. Det fick leka mycket.

Elev 8 tycker att det var i åttan, när man får betyg. Hon tyckte att kraven ökade då. Hon

tycker även att idrottslektionerna var roligare när hon var liten.



7) Har dina lärare hjälpt dig på något sätt för att tycka om ämnet idrott?

Det är två elever som tycker att lärarna har hjälpt dem att tycka om ämnet. Elev 1 tycker att

lärarna hjälpt till att göra idrotten rolig genom att göra ”roliga saker” och ha bollspel. Hon

tycker att lärarna har tagit hänsyn till hennes kondition när de har haft konditionsträning. Elev

3 tycker att lärarna har hjälpt henne genom att säga åt henne att vara med på lektionerna. (Det

bör nämnas att hon inte är med på idrottslektionerna, hon har dock varit med på orientering.)

De andra sex tjejerna tycker inte att de fått någon hjälp av lärarna för att bli intresserade och

tycka om ämnet idrott i skolan.

8) Har du något förslag på hur lärarna skulle kunna ha hjälp dig?

Intervjusvaren visar att eleverna tycker att lärarna ska lyssna på eleverna även på dem som är

sämre i klassen. Lärarna ska ha varierande lektioner. Eleverna tycker att lagen till olika

aktiviteter ska vara klara innan de börjar spela, på så sätt undviker man att någon blir vald sist.

De tycker även att tävlingsmomenten ska minska. De vill ha stöttning och peppning från

lärarna och de vill även att kraven på det de ska prestera ska sänkas. Dessutom tycker de att

man inte ska bli tvingad att göra saker som de inte tycker om eller tycker är otäckt.

9) Hur är din självbild/egenbild av dig själv?

Här är intervjusvaren mycket varierande, från att de tycker att de är duktig och bra till att de

tycker att de är sämst. Elev 1 anser att vissa saker är hon bra på. Elev 6 tycker att hon är

sämst. Elev 7 tycker att hon är ganska bra men att hon är lat. Elev 8 tycker att hon är duktig

och bra. Hon tränar på fritiden och om det nämner hon att det är kul att kunna prestera något

men det tycker hon att hon inte gör i skolan. Hon tycker även att skolans idrott är annorlunda

mot den idrott som hon utövar på fritiden.



10) Hur tycker du det är att få betyg i ämnet idrott?

De flesta av eleverna är negativa till betyg i ämnet idrott. Elev 3 tycker att det är löjligt att ha

betyg i idrott. Hon anser att man inte har någon nytta av betygen senare i livet. Hon tycker

inte om att det är kroppen som mäts. ”Om det inte var för betygen skulle jag vara med mera.”

Hon ställer frågorna ”Vem har bestämt när något är bra eller inte? och Är det inte huvudsaken

att man rör på sig?” Elev 6 berättar att det var för betygens skull hon slutade med idrotten i

skolan. Det framkommer att eleverna anser att det är onödigt, vidrigt och att man inte ska ha

betyg i ämnet idrott. Av de intervjuade var två av eleverna positiva till betyg. Elev 1 anser att

det är bra med betyg. Hon menar att de som inte är duktiga på basämnena är bättre på att

använda kroppen. Hon påpekar även att de som inte är duktiga och inte har en löparkropp inte

kan få bra betyg.  Även elev 2 var positiv till betyg. Hon menar att alla har olika

förutsättningar och det gäller i alla ämnen. Hon tycker att betygen ska sättas utifrån varje

person. ”Vissa har spring och hoppa i sig.”



7 DISKUSSION

Det är något med idrottsämnet som skiljer ämnet från alla andra ämnen. Man kan titta på ett

gammalt skolfoto och man kommer lätt ihåg varje persons nivå i ämnet, men man kommer

knappast inte ihåg hur det var i andra ämnen som exempelvis i matematik och i svenska. Jag

antar att det är för att i idrott måste man ha en viss kroppskontroll. I idrottsämnet syns man

hela tiden av hela klassen. Det betyder att man lätt beroende på sin fysik kan skilja ut sig från

mängden.

Fysisk aktivitet har stor betydelse för barns aktuella och framtida hälsotillstånd det hävdas i

bla i boken Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk? För vissa elever är

skolans undervisning i idrott och hälsa deras första och kanske enda kontakt med regelbunden

fysisk träning. Av dessa skäl får skolämnet idrott och hälsa en stor betydelse för många barn

och ungdomars nuvarande men också framtida hälsotillstånd och välbefinnande. Annerstedt

menar att man inte kan garantera att eleverna i framtiden kommer att leva ett sunt liv bara för

att eleverna får kunskaper om hälsa i skolan. Det anser även jag, eftersom det finns så

oändligt mycket mer som påverkar människors livsstil, skolan svarar bara för en mindre del

av den påverkan som barn och ungdomar utsätts för i mediasamhället. Jag tror att attityder

skapas tidigt, föräldrar påverkan har stor betydelse för de attityder som eleverna har gentemot

idrottsämnet i skolan.

Idrott och hälsa tycker jag handlar om att hela tiden sträva efter situationer som ger näring,

lust och mening åt livet. Jag anser även att eleverna ska få positiva upplevelser. Det ger

motiverade elever och det är grunden för att alla ska trivas men jag tycker även att det är för

att undervisningen ska upplevas som meningsfull. Jag anser att eleverna vill känna att de

lyckas. Därför tycker jag att min uppgift som lärare är att se till så att eleverna får uppleva att

de lyckas. Det är viktigt att de får ett bra självförtroende, eftersom det är en förutsättning för

en positiv utveckling. Det framkommer i intervjuerna att tjejerna har varierande självbild. Att

försöka få eleverna att se sina starka sidor tycker jag är mycket viktigt. I intervjuerna kommer

det fram att de tycker att lärarna ska peppa och lyssna mer på eleverna. Jag antar att man på så

sätt får tjejer med bättre självförtroende, självkänsla och en bättre egenbild.



Betyg i ämnet idrott och hälsa har det diskuterats mycket om. Läroplanen och kursplanen är

inte så detaljerad om hur betygen ska sättas. Läraren ska bedöma om eleven har kunskaper

och färdigheter i ämnet. På högstadiet ger vi betyg som visar att många inte duger som de är.

Ungdomars självkänsla rasar i botten, självtilliten byggs inte upp i positiv riktning.

Jagutvecklingen blir negativ istället för positiv. Det viktigaste tycker jag måste vara att skapa

möjligheter och förutsättningar för att stärka självkänslan och självbilden. Positiva

upplevelser ger motiverade elever och det är det är grunden för att alla ska trivas och

undervisningen ska upplevas som meningsfull. De flesta som jag intervjuade var negativa till

betyg i ämnet idrott och hälsa. De ansåg att de inte skulle ha någon nytta av det senare i livet.

Några påstod att om de fick betyg i ämnet så skulle de inte var med på lektionerna.

Intervjusvaren visar att lagbollspel är de aktiviteter som förekommer mest, medan aktiviteter

som dans, gymnastik och lek får mindre utrymme. Tjejer deltar många gånger på killarnas

villkor, trots att deras prestationsförmågor är lägre än killarnas. Annerstedt skriver att pojkar i

första hand väljer aktiviteten, medan flickorna väljer det som bästisen eller kompisarna väljer.

För flickornas del är kompiskontakten och samvaron viktigare än övningsinnehållet. Detta

kunde jag se i mina intervjuer.

Engström menar att åren före puberteten har man en bra inlärningsförmåga. För att lära sig att

behärska olika rörelser ska inlärningen ske med hjälp av lekar. Jag tycker att man ska lyfta

fram lekmomenten mer och minska på moment med tävling. Man behöver inte låta eleverna

tävla mot varandra, utan man kan låta dem tävla mot sig själva. Jag anser även att

idrottslektionerna ska vara varierande så att varje elev kan hitta tillfredställande utmaningar.

Enligt Engström så måste barn öva på sådant som ligger på gränsen till vad de klarar av för att

de ska utvecklas. Barnen är olika och därför måste undervisningen individualiseras. Att under

lång tid ha samma övning för alla barn leder till inlärning för bara några få, ointresse hos dem

som inte klarar uppgiften.

Jag reagerar mycket på att man fortfarande i skolorna låter de två bästa eleverna välja lag.

Metoden ger oftast mycket jämna lag, men på bekostnad av att alltid samma elever får vara

kvar till sist. De som ingen vill ha i sitt lag. Vem tycker att det är stimulerande att varje

lektion bli utpekad som den sämsta inför klassen? Jag tycker att det är sorgligt att det

fortfarande finns elever som rapporterar om denna skräckbild av idrottsämnet. Enligt Flinck

har barn och ungdomar ett behov av att jämföra sig med varandra. De som har goda



förutsättningar har lättare att tackla förluster på ett tillfredställande sätt, men de barn och

ungdomar som inte har tillräckligt bra förutsättningar, påverkas hårt av förluster. I synnerhet

de som alltid förlorar.

Skolgången är obligatorisk i Sverige och många barn utsätts för tävlingar och konkurrens utan

att vilja det. Skolan är en del av samhället och i vårt samhälle värderas människor efter

prestationer där framgångar ofta beror på andras misslyckanden. Ett konkurrensinriktat

samhälle skapar vinnare och förlorare. Annerstedt anser att motgångar och förluster stärker

oss som individer och det kan jag delvis hålla med om, under förutsättning att framgångarna

överväger motgångarna. Det har också bevisats genom forskning att besvikelserna inte blir

lika stora vid misslyckanden om man frivilligt har ingått i konkurrenssituation, som om man

har tvingats in i den.

Barlow skriver att puberteten ofta är en krisålder för barn. Det är ofta då som många

ungdomar slås ut. Platsar de inte får de vara avbrytare och kanske inte spela så mycket. Det

gör att motivationen sjunker. Känns det inte lustfyllt och intressant så slutar man. Puberteten

innebär stora förändringar kroppsligt. Jag tror att många tjejer kan tycka att det kan vara

jobbigt att få en förändrad kropp. Hänsyn måste även tas till att ungdomar mognar olika

snabbt och att flickor och pojkar utvecklas olika. Jag tror att man måste ge tid för en personlig

utveckling jämte den idrottsliga. Eftersom barn är så olika utvecklade tycker jag att man ska

försöka individualisera så mycket som det går. Det tror jag leder till inlärning. Annars blir det

lätt att det leder till att de som är duktiga blir uttröttade och de som inte klarar uppgiften blir

besviken. Som det framkom i intervjuerna så tycker jag att man måste lyssna på elevernas

synpunkter och att man tillsammans med dem planerar lektionerna.

Jag kan tänka mig att för en del människor kan det vara svårt att röra på sig i dagens samhälle

eftersom det ofta kostar pengar att vara med på olika aktiviteter. Jag kan även tänka mig att

ekonomin har stor betydelse vid val av idrottsaktiviteter. Vissa idrotter fodrar mycket

utrustning, som idrottaren själv måste betala. Kanske är det en av anledningarna till att man

inte idrottar på fritiden.

I mitt arbete har jag kommit fram till att det finns många orsaker till att vissa tjejer förlorar

intresset för skolämnet idrott och hälsa. I mitt resultat framkom det följande: Av de

intervjuade har de flesta tjejerna en positiv syn på idrott men det är bara en tjej som är positiv

till skolämnet idrott. Alla tjejer har någon gång varit aktiv i någon idrott. Däremot



framkommer det att det bara är en tjej som tycker om skolämnet idrott. I intervjuerna

framkommer det att det är en ganska stor variation på vad tjejerna tycker är roligt respektive

tråkigt på idrottslektionerna. Tjejernas självbild är varierande. De flesta är också negativa till

betyg i ämnet idrott och hälsa. Jag tycker att det är tråkigt att det framkommer att det bara är

en tjej som är positiv till ämnet idrott. Undervisningen verkar fortfarande vara allt för

prestationsinriktad, trots att sådana avsnitt har tonats ner i läroplaner. Betygen har en stor

betydelse till att många tjejer inte tycker om ämnet, de tycker att det ställs för mycket krav på

dem. Många tycker inte om att det är så mycket bollsporter utan de vill hellre leka mera,

dansa, och ha areobics. Det som inte stämmer överens i mitt resultat med den litteratur jag läst

är att endel tjejer i mitt resultat anser sig ha en bra egenbild. I den litteratur som jag läst

framkommer det att tjejer som inte är så duktiga i idrott har dålig eller ganska dålig självbild.

Vad det kan beror på tror jag kan vara att tjejerna jag intervjuade kanske inte var helt

uppriktiga mot mig när jag frågade dem.

Avslutningsvis kan jag sammanfatta mitt arbete med att de flesta tjejer tycker att idrotten i

skolan var roligare på låg- och mellanstadiet. Det beror främst på att tjejerna gillar att leka

lekar, dansa och träna areobics, vilket oftast tonas ner i de högre stadierna. Deras syn på idrott

har ändrats och det är framförallt när de fick betyg.



7.1 Förslag till vidare forskning

Ett examensarbete innebär att man tvingas göra ständiga avgränsningar. Många frågor har

väckts under arbetets gång men dessa har jag blivit tvungen att lägga åt sidan då arbetet måste

stanna inom en rimlig gräns.

Om jag hade fått chans att forska mer kring detta område skulle det ha varit intressant med ett

jämförande moment. Att jämföra tjejer som går på innerstadsskolor med tjejer som går på

skolor på landsbygden och se om det finns några skillnader på synen av skolämnet idrott och

hälsa. Det skulle också ha varit intressant att forska om skillnaderna gällande den motoriska

och sociala utvecklingen och om elevernas psykiska och fysiska hälsa.

Det vore även intressant att intervjua yngre tjejer om vad de tycker och tänker om idrott.

Ytterligare ett alternativ hade varit att istället för att vända sig till elever kunde man ha

intervjuat lärare.

Man kunde också välja att fokusera sin forskning kring genus och jämställdhet och om makt

och underordning på idrottslektionerna. Andra frågor man skulle kunna forska kring är: Är

barn och ungdomar medvetna om att det är viktigt att röra på sig?, Hur mycket rör sig barn på

fritiden? och Hur ser eleverna på hälsa?
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BILAGA

Intervjufrågor

1) Vad tycker du allmänt om sport/idrott?

2) Är du aktiv i någon sport på fritiden?

3) Vad tycker du om ämnet idrott i skolan?

4) Vad är roligt respektive tråkigt på idrottstimmarna?

5) Har din syn på idrotten i skolan förändrats?

6) När ändrades din syn på idrotten i skolan?

7) Har dina lärare hjälp dig på något sätt för att tycka om ämnet idrott?

8) Har du något förslag på hur lärarna skulle kunna ha hjälpt dig?

9) Hur är din självbild/egenbild av dig själv?

10) Hur tycker du det är att få betyg i ämnet idrott?


