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Abstrakt 

Anna-Sara Kristoffersson och Anna Stiglund (2012) Flickors och pojkars motivation i ämnet 

idrott och hälsa Examensarbete. Luleå, Sverige: Institutionen för konst, kommunikation och 

lärande, Luleå Tekniska Universitet. 

Syftet med denna studie är att analysera, beskriva och försöka förstå gymnasieelevers motivation 

i ämnet idrott och hälsa ur ett genusperspektiv. Våra frågeställningar är: Vad är det som 

motiverar eleverna att delta i idrott och hälsa? Hur skiljer sig motivationen mellan könen? För att 

uppnå syftet och frågeställningarna använde vi oss av en kvantitativ enkätmetod samt en 

litteraturstudie med hermeneutisk teori som tolkningsverktyg. Våra enkäter besvarades av 

gymnasielever i åk 2 i en mellanstor stad i norra Sverige. 

Resultatet av vår studie där 118 elever deltog, varav 65 flickor och 53 pojkar, visade att eleverna 

blev motiverade av olika faktorer. Motivationsfaktorerna skiljde sig dels mellan könen men även 

mellan motiverade och icke motiverade elever. Motivationsfaktorer som flickor i högre grad blev 

motiverade av i idrottsundervisningen var dans, betyg, att de känner ett måste och att de får 

dåligt samvete vid ett icke deltagande. Pojkar blev i högre grad motiverade av bollspel, tävling, 

att få bättre tränad kropp, att få snyggare utseende samt att ett högt betyg i ämnet idrott och hälsa 

gav hög status. Roligt var den största motivationsfaktorn hos båda könen. Resultatet visade ett 

samband där motiverade elever och träning på fritiden hörde samman. Kompisar ansågs som en 

viktig motivationsfaktor för de omotiverade eleverna. Motiverade elever kände att de i större 

utsträckning fick vara med och bestämma i idrottsundervisningen, än de omotiverade eleverna. 

Sökord: Motivation, genus, idrott och hälsa, motivationsfaktorer, flickor och pojkar. 



 

 

Förord 

Denna studie genomfördes under höstterminen 2011 på institutionen för konst, kommunikation 

och lärande vid Luleå Tekniska Universitet. 

Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete under arbetets gång. Vi vill även rikta ett tack till de 

elever som medverkade i vår studie, ert deltagande gjorde denna studie möjlig. Utöver dessa vill 

vi tacka vår handledare, docent Gunilla Johansson, som hjälpt oss mycket under studiens gång. 

Slutligen vill vi tacka våra vänner och våra familjer som stöttat oss under hela vår utbildning. 
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Luleå, januari 2012 

Anna-Sara Kristoffersson och Anna Stiglund  
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1 Inledning  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att elever i ämnet idrott och 

hälsa motiveras av olika faktorer. Vi ställde därför oss frågan vad det är som gör att olika 

individer motiveras av olika faktorer och går det att finna något mönster? Ser det olika ut för 

pojkar och flickor? I denna studie vill vi undersöka möjliga orsaker till motivation. 

Som blivande idrottslärare anser vi det viktigt att veta hur olika individer motiveras och vad de 

motiveras av i ämnet idrott och hälsa. 

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga 

förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt 

främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 

intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa 

till välbefinnande” (Internet 5). 

För att alla elever ska kunna utveckla ett intresse för sitt eget välbefinnande är deras motivation 

av intresse för oss eftersom vi anser det är nyckeln till att skapa deltagande i ämnet. Genom 

denna studie är vår förhoppning att den bidrar till att vi i vår framtida profession, får verktyg att 

skapa en stimulerande undervisningsmiljö för elever i ämnet idrott och hälsa.  

2 Bakgrund 

2.1. Definition av begreppet motivation 

Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet motivation som ”psykologisk term för de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Internet 2).  

Motivation härstammar från det latinska ordet ”movere” vilket betyder att röra sig. Det är de 

processer som leder till att människan sätts i rörelse, motivation är de krafter som människans 

beteende får energi och riktning av (Stensmo, 2008). 

Vid granskning av motivation och dess definition, finner man att motivation består av tre 

samverkande faktorer. Den första faktorn ses som en inre faktor till motivation vilket innebär att 

det finns någonting som sätter igång handlandet eller ett visst beteende. Ett begrepp som kan 

användas att sammanfatta detta är drivkraft. Denna drivkraft måste ställas i relation till något mål 

för att det ska bli motivation. Människor blir motiverade av olika saker (Jenner, 2004). 

Den andra aspekten av motivation är att det finns en tanke och en strävan att nå ett visst mål för 

individen. Det du gör är riktat mot ett specifikt mål. Det kan vara yttre mål så som att få bra 

betyg i skolan eller pengar och status, eller att få uppskattning av andra, då målet blir en slags 

belöning. Det kan även röra sig om ett inre mål och belöning så som glädje och stolthet (ibid.). 

Den tredje aspekten av motivation är ett slags samspel mellan drivkraften personen har samt 

vilket mål personen vill åt. Detta hänger samman med hur personens självförtroende är och om 

deras mål uppnås eller inte (ibid.).  
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2.2 Tre typer av motivation 

Hassmén och Hassmén (2010) nämner att det finns tre huvudformer av motivation: inre, yttre 

och amotivation (brist på motivation). Den inre motivationen och amotivation är ytterlägena och 

den yttre motivationen ligger mellan dessa lägen. 

2.2.1 Inre motivation 

Enligt Hassmén och Hassmén (2010) kan personen själv välja vad han/hon vill ägna sig åt, det 

finns ett val att själv kunna bestämma vad de ska göra och de finner en glädje i utförandet, och 

känna att de klarar av en uppgift. Det kan t.ex. vara att en lärare känner att dennes belöning för 

arbetet som utförs är när eleverna växer som individer. Läraren ser lönen som mindre viktig. 

Författarna beskriver vidare att den inre motivationen kan delas upp i tre underavdelningar 

beroende på vad som driver individen. 

- Inre motivation för att veta – detta är när den inre motivationen är kunskapsdrivande. Det 

är när en ledare gör sin insats för att öka sin kunskap på något vis.  

- Inre motivation för att uppnå någonting – det är när den inre tillfredsställelsen är central. 

Det kan vara att känna att du skapar något eller att du blir bättre på något där du inte 

jämför dig med andra. 

- Inre motivation för att uppleva stimulans – en slags stimulansdrivande motivation då du 

tar på dig ett nytt uppdrag för att få mer utmaning, spänning och större stimulans.  

 

Alla dessa tre typer av inre motivation bygger på att du som individ har möjlighet att påverka 

och själv få bestämma vad du vill hålla på med. När det kommer till de yttre motivationerna blir 

denna möjlighet mycket mindre (ibid.).  

2.2.2 Yttre motivation 

Den yttre motivationen stimuleras endast av de yttre formerna, det kan t.ex. vara lön eller betyg. 

Många gånger kan det vara att idrottare har en inre motivation i början av sin idrottskarriär, men 

så småningom då de är framgångsrika och tjänar bra på sina prestationer blir fokus på att försöka 

öka vinstpengarna eller sina sponsorintäkter. Krav från sponsorer ökar och idrottaren får minskat 

självbestämmande. I den yttre motivationen finns det fyra underavdelningar för att tydliggöra 

vilka yttre faktorer som påverkar individens beteende och i vilken grad beteendet är 

självbestämmande.  

- Integrerad reglering handlar om att kunna göra uppoffringar i sitt arbete för att det känns 

naturligt och som en självklarhet när du har en speciell roll. Det kan vara att t.ex. en 

ledare eller chef inte går på efterfesten för att det är ett tidigt söndagsmöte. Här har 

ledaren en hög grad av självbestämmande men påverkas ändå av mötesdeltagarna som 

inte vill ställa in mötet med kort varsel.  

- Identifierad reglering handlar om att du går eller gör en aktivitet mot din vilja för att du 

vet att det utvecklar sig som person. Det kan vara att du går på en jobbkurs trots att du 

inte är förtjust i kursen men du vet att kursen har en positiv inverkan i ditt framtida jobb. 

Det är ett självvalt beteende men motivationen kommer mer från att det gynnar dig i 

jobbet inte av att du känner att det ska bli stimulerande.  
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- Introjicerad reglering är när du känner dig tvingad, pressad att delta i någonting, här har 

man liten självbestämmande. Du inser att om du inte deltar skapar det bara ångest och 

skuldkänslor hos dig.  

- Yttre reglering handlar om motivation där du endast gör något mot en belöning som du 

får utifrån. Det är oftast detta som exemplifierar den yttre motivationen. (Hassmén & 

Hassmén, 2010) 

 

Det finns många olika sammankopplingar av den inre och yttre motivationen och som ibland drar 

åt samma håll. Det kan vara att du får en yttre motivation att genomföra en uppgift men du 

tycker samtidigt att det är roligt och givande (Ahl, 2004).  

2.2.3 Amotivation 

Amotivation betyder att motivationen blir mindre över tid eller att motivation helt saknas. Denna 

form av motivation kan uppstå när du har försökt att uppnå någonting flera gånger men inte 

lyckats, det blir en slags hjälplös inlärning. Motivationen blir allt mindre ju fler försök du gör 

och till slut upphör all motivation och du känner att det är helt omöjligt att lyckas. Amotivation 

kan delas in i olika grupper beroende på vad orsaken är till amotivationen. Amotivation kan: 

- vara att du känner att du har bristande förmåga och kapacitet till att klara av en uppgift, 

konsekvensen blir att du blir amotiverad.  

- vara när du tappar tron på den tänkta strategin för att du anser att den strategin inte kan 

leda fram till målet men du ser heller inga andra alternativ. 

- uppstå när du tycker att ansträngningen eller insatsen för att nå målet är större än själva 

belöningen.  

- bli större då du känner att du inte har någon kontroll över händelseutvecklingen. Det kan 

vara att det finns yttre faktorer som du inte kan påverka som faktiskt påverkar resultatet. 

Du kan känna att vad du än gör spelar ingen roll (Hassmén & Hassmén, 2010). 
 

2.3 Begreppet genus 

Genus är ett samlat begrepp som beskriver hur det sociala och kulturella systemet formar 

könsroller, eller hur kön konstrueras. Genus omfattar även relationen mellan könen, beteenden 

hos kvinnor och män och vad som anses kvinnligt och manligt (Svaleryd, 2002). Dessa 

föreställningar om kvinnligt och manligt skapas av samhället och lär oss att vara kvinna eller 

man på ett visst sätt (Lundgren, 2000). När det talas om hur kvinnor och män är generellt, är det 

ofta föreställningar om hur kvinnor och män bör vara som ligger till grund för beskrivningarna 

(Jakobsson, 2000). 

2.3.1 Genusordning 

Genus utmärker sig genom att kvinnlighet och manlighet bestäms i förhållande till varandra. 

Utan att definiera vad manlighet är kan man inte heller definiera kvinnlighet. Ordningen och 

förhållandet mellan manligt och kvinnligt präglas av makt i samhället, där manlighet har högre 

status och är överordnad kvinnan (Hedlin, 2004).  
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2.4 Kvinnligt och manligt i idrottshistorien 

Genom att titta närmare på idrottshistorien, kan de nutida värderingarna och föreställningarna om 

manligt och kvinnligt idrottande tydligare förstås eftersom den historiska idrottsproblematiken 

ligger till grund för dagens idrottande flickor och pojkar. 

Genusordningens existens syns tydligt inom idrottens arena, där mannen under lång tid varit 

normen och präglat både idrottsrörelsen och idrottsundervisningens utformning (Olofsson 1989). 

Vidare menar författaren att idrotten varit mannens värld som kvinnorna sedan fått tillträde till. 

När det gäller idrottsundervisningen i skolan var det linggymnastiken som i början av 1800-talet 

lade grunden för hur den svenska gymnastiken skulle utformas. Linggymnastiken präglades av 

stränga befallningar och disciplinerade övningar som skulle syfta till mod och tapperhet hos 

männen. Kvinnorna deltog i denna idrottsundervisning men utförde inte samma rörelser som 

männen (Larsson, 2002). De ansågs som ofullständiga kopior av män p.g.a. den enkönsmodell 

som då rådde. Eftersom gymnastikämnet syftade till att skapa manlighet fanns även en rädsla för 

att kvinnans kropp skulle förmanligas vid krävande fysisk aktivitet (Ljunggren, 1999). 

I 1900-talets början dök idrotten upp i Sverige och konkurrerade med linggymnastiken. I 

samband med detta delades gymnastiken upp i en manlig och kvinnlig del. Kvinnogymnastiken 

förknippades nu med estetik, kroppslighet och hälsa och manlig gymnastik ansågs vara mer 

karaktärsfast och tävlingsinriktad (Larsson, 2002). Ända fram till 1980 talet särskiljdes kvinnor 

och män på idrottsundervisningen. Under denna tid utvecklades idrotten till en arena för 

könskonstruering och föreställningar om att flickors och pojkars undervisning skulle se olika ut 

(Lundqvist, 2004). Flickornas undervisning präglades av estetiska uttryck i dans och gymnastik 

och fokus för pojkarna var smidighet och styrka (Sandahl, 2005). 

Efter att samundervisningen som infördes 1980, har pojkar fått allt högre betyg än flickor i 

idrottsämnet. Detta skriver Carli (1990) som också funnit att flickor får högre betyg vid 

särundervisning, samt att flickor, före år 1980, hade samma betygsfördelning som pojkar i 

ämnet. 

2.5 Politiska skoldokument 

2.5.1 Nationell utvärdering 

Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2005) visar att intresset är stort 

hos de flesta elever i ämnet idrott och hälsa. Intresset är högre bland pojkar än flickor i alla 

åldrarna från år 6, 9 och år 2 på gymnasiet. I år 6 är det 7 procent av eleverna i undersökningen 

som uppger att de ofta är borta under idrott och hälsa lektionerna men när det gäller eleverna i år 

9 och år 2 på gymnasiet är det nästan dubbelt så hög andel som säger att de är frånvarande under 

idrott och hälsa lektionerna. 

Utvärderingen nämner också att det är framförallt elever som är aktiva i idrott på sin fritid som 

tycker att ämnet idrott och hälsa är mer intressant än de elever som inte är aktiva inom någon 

idrott på fritiden. Det är även de elever som är aktiva på fritiden som trivs bäst och är mest 

bekväm med ämnet idrott och hälsa.  
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Det har visat sig att idrottsrörelsen har stort inflytande över innehållet på idrottsundervisningen 

eftersom flertalet av idrott och hälsa lärarna har en bakgrund inom föreningsidrotten. De har 

själva varit aktiva och anser då att det ligger nära till hands att införa det i undervisningen. 

Samtidigt är det de elever som håller på med föreningsidrott på fritiden som blir mer intresserad 

av den undervisningen. Det medför att ämnet riktar in sig mot de aktiva eleverna. 

När frågan kommer om eleverna bara är med på idrottstimmarna för att få betyg säger 25 procent 

av eleverna i år 9 att de endast deltar i ämnet för betygens skull, medan 9 procent av flickorna 

och 18 procent av pojkarna i gymnasiet deltar för betygens skull.  

66 procent av eleverna i år 9 tycker att ämnet ger kunskaper som har betydelse för fritiden och 50 

procent av gymnasieeleverna instämmer på detta.  

Det de flesta eleverna anser vara viktigast i idrott och hälsa ämnet är att ha roligt genom att röra 

på sig. Det som framkommer som mycket viktigt i alla åldrarna var att få bättre självförtroende, 

få känna att kroppen duger, få prova på många olika aktiviteter samt att få springa av sig på 

idrott och hälsa lektionerna. Det framkom också att lärarna ansåg att den viktigaste lärdomen 

undervisningen i idrott och hälsa skall ge är att eleverna ska ha roligt genom fysisk aktivitet.  

Det finns elever som inte vågar byta om med de andra eleverna innan lektionen och efter får en 

dålig start på lektionen. Det framkom att 12 procent av eleverna i år 6 och 9 samt 7 procent på 

gymnasiet som kände det. Det är även skillnad på vad flickor och pojkar känner under 

idrottslektionerna. Fler flickor än pojkar känner sig klumpiga, dåliga och rädda, de känner sig 

inte alls trygga och duktiga. De anser även att de får i mindre utsträckning visa upp vad de kan 

för läraren medan pojkarna oftare än flickor tycker det är roligt, de får visa upp sig och känna sig 

duktig, de känner sig trygg och de blir mer trötta och svettiga.  

Vad eleverna anser att skolämnet idrott och hälsa har bidragit till är att de fått större lust att röra 

sig, positiv syn på kroppen, bidragit till självförtroendet (större andel pojkar än flickor anser 

detta), ämnet har även bidragit till hur de mår, kondition, bättre på att samarbeta, förmåga att 

tävla (större andel pojkar anser detta) samt en mer positiv syn på naturen. 

Enligt läraren skiljer sig deltagandet mellan könen i olika aktiviteter. Flickor har högre 

deltagande när dans eller aerobics är på lektionen medan pojkar tycker mer om bollaktiviteter. 

Även redskapsgymnastik ger ett högre deltagande hos flickorna. Samtidigt är den vanligaste 

aktiviteten bollaktivitet och lek, alltså blir det att den aktivitet som är populärast bland pojkarna 

är den aktivitet som är vanligast under idrott och hälsa lektionerna. De aktiviteter som flickorna 

hade störst deltagande, dans och aerobics kom först på sjunde plats för de vanligaste aktiviteterna 

(Skolverket, 2005). Ändå berörs det i Lpo 94 i kursplanen för idrott och hälsa att motorik, dans, 

friluftsliv, simning och orientering är viktiga aktiviteter medan bollaktiviteter inte nämns alls 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Bollaktiviteter är inte något som nämns i den nya 

ämnesplanen för idrott och hälsa 1 (Internet 5).  
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2.5.2 Läroplanen för gymnasiet 

Läroplanen för gymnasiet, Gy 2011, (Internet 4)) nämner viktiga faktorer som kan skapa 

motivation hos elever. Genus och jämställdhet i undervisningen är också något som tydligt 

framkommer i läroplanen. 

Läroplanen tar upp att läraren har ansvar att eleverna får vara med och bestämma arbetssätt och 

arbetsformer samt innehållet i undervisningen. Skolan skall även stimulera elevernas nyfikenhet, 

kreativitet och självförtroende, samt skapa förutsättningar för elevens lärande, genom att 

eleverna får möjlighet att ta initiativ och ansvar, skapa nya idéer och lösa problemen (Internet 4). 

Läroplanen nämner att skolan ska stimulera och främja både mäns och kvinnors lika möjligheter 

på ett aktivt och medvetet sätt, vilket innebär att undervisningen måste stimulera både flickors 

och pojkars deltagande (ibid.). 

Enligt ämnesplanen för idrott och hälsa ska undervisningen förhindra att könsskillnader uppstår 

och medvetandegöra stereotypa föreställningar hos eleven om vad som är manligt och kvinnligt 

(Internet 5).  

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera, försöka förstå gymnasieelevers motivation i 

ämnet idrott och hälsa ur ett genusperspektiv. 

3.2 Frågeställningar 

Vad är det som motiverar eleverna att delta i idrott och hälsa? 

Hur skiljer sig motivationen mellan könen? 

4 Tidigare forskning 

4.1 Motivation 

Vad är motivation, hur skapas motivation och varifrån kommer den? Detta problem arbetar 

fortfarande motivationsforskare med. Många forskare har under många år gjort anspråk på att 

avslöja hela sanningen om motivation. Men det har visats sig svårt att fånga in motivationens alla 

aspekter i en enda teori. Idag har forskare mer riktat in sig, fördjupat sig och formulerat teorier 

på avgränsande delar av motivationen (Jenner, 2004). 

4.1.1 Self-Detarmined Theory 

Ryan och Deci (2007) skriver om en motivationsteori som heter Self-Detarmined Theory (SDT). 

SDT har används mycket inom idrottspsykologi. Deci, Pelletier, Ryan och Vallerand (1991) 

anser att utgångspunkten i SDT är att det finns tre viktiga grundläggande behov hos människan, 

behov av kompetens, behov av självständighet samt behov av relationer. När individen ingår i ett 
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socialt sammanhang maximeras motivation, utförande och utveckling vilket ger individen 

möjlighet att tillfredsställa sina tre viktigaste behov (kompetens, självständighet samt relationer). 

När någon av dessa behov tillfredställs bidrar det till individens motivation (ibid.). 

Enligt Ryan och Deci (2007) drivs människan i SDT av tre olika sorter motivation, inre 

motivation, yttre motivation samt amotivation.  Den inre motivationen är den mest önskevärda 

motivationen, faktorer som kan påverka den inre motivationen positivt är miljöförhållandena för 

individer och känsla av samhörighet.  

Faktorer som är centrala i barndomens socialisering är internalisering och integrering, vilka även 

är viktiga senare i livet för kontrollen av behov. Vissa beteenden och värden i individers liv har 

fått yttre påverkan, det kan t.ex. handla om att det är viktigt att träna enligt vad TV eller 

föräldrarna säger, vilket individen inte tidigare varit intresserad av. Den yttre motivationen kan 

ha olika grad av självbestämmande. För att internalisering skall ske är det framförallt tre faktorer 

som ses vara viktiga; känsla av kompetens, autonomi och samhörighet. Olika grad av 

självbestämmande yttre motivation kan också leda till inre motivation (Deci & Ryan, 2000).  

Känsla av kompetens infinner sig när t.ex. en elev i skolan ställs för en utmaning som är lagom 

för just den individen och sen också att de klarar av utmaningen.  

Känslan av autonomi får individen när han/hon får agera utan yttre påverkan. Då får individen 

valmöjligheter och uppmuntran som är viktiga faktorer för få en känsla av självbestämmande. 

Lärare som vill bidra till elevens utveckling av inre motivation skall stödja elevens autonomi, 

eleven vill ha utmaning och utforska sin nyfikenhet. För att uppnå inre motivation måste eleven 

också få en känsla av samhörighet i grupp. Individen måste känna att den tillhör en grupp eller 

har samhörighet till personer. I skolan och klassrummet kan det betyda att en elev känner att 

han/hon blir uppskattad av läraren och får vara med att fatta beslut i klassen och undervisningens 

mål (Deci & Ryan, 2000).  

Inre motivation är den motivation som leder individen till att ta tag i utmaningar. Ett lyckat 

resultat av utmaningar tillfredsställer behovet av att vara kompetent och självständig. Samtidigt 

kan känslan av att vara kompetent stimuleras genom t.ex. belöning eller uppmuntran som då ökar 

den inre motivationen. För att den inre motivationen skall öka måste kompetens kombineras med 

att individen känner sig självständig (Deci & Ryan, 2000).   

Teorin om att individen har varierad känsla av självbestämmande kan modifieras till en trappa 

där en idrottslärare kan se var en elev befinner sig, samt att förstå varje elev och kunna handla 

och utveckla elevens inställning till idrottsämnet.  

Inre motivation – Eleven är intresserad av aktiviteten inifrån sig själv. 

Integrerad – eleven anser att aktiviteten är värdefull för den själv. 

Identifierad – eleven accepterar aktiviteten därför att den aktiviteten kan leder till någonting 

annat som intresserar eleven. 

Introjekterad – eleven känner ett tvång inifrån sig själv att delta. 

Extern – eleven är aktiv i aktiviteten eftersom det finns en belöning eller ett hot om straff. 

Amotivation – eleven känner att det är meningslöst med just den aktiviteten. 

(Vanden Auweele, Bakker, Biddle, Durand & Seiler, 1999). 
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Det som kan tolkas av modellen är att eleven utvecklar en motivation som blir bättre och bättre 

ju närmare den kommer inre motivation.  

4.1.2 Ämneskunskaper 

Larsson (2004) kom fram till att eleverna ansåg att fysisk aktivering och rörelse i idrott och hälsa 

undervisning är bra men att undervisningen i sig inte gav kunskap i ämnet. Det var viktigt att 

eleverna kände glädje i undervisningen för att prestera maximalt. När eleverna gjorde det blev 

kunskapsutvecklingen i ämnet större hos eleverna. 

När det gäller kunskap och motivation skriver Jakobsson (2000) att flickor såg arbetet och 

undervisningen som ett arbete och inte som lek. Flickorna motiverades av arbetet genom att vara 

noga med instruktioner och hade ett teoretiskt angreppssätt till uppgifterna. Pojkar såg 

undervisningen mer ur ett lekfullt sätt och motiverade sig genom att snabbt kasta sig på 

uppgiften och mer experimentera mer än flickor gjorde. Flickorna kunde bli irriterade av att inte 

förstå arbetsuppgiften och störa sig på det, de ville verkligen förstå helheten med uppgiften. 

Pojkarna kände aldrig att de blev irriterade av att inte förstå uppgiften och de hade en annan 

attityd även fast det sedan framkom att problemet var att de inte förstod arbetsuppgiften. 

Hos vissa människor finns det ett behov av att förstå. Individerna vill kunna förstå, finna 

samband och innebörd med det de gör. Även systematisera, organisera och analysera är viktigt 

för dem (Ahl, 2004). 

4.1.3 Lärarens betydelse 

Hagger och Chatziarantis (2007) skriver om en studie som är gjord med 625 stycken 14-18 

åringar där det studerades om lärarens feedback har betydelse för elevernas inre motivation, där 

det har handlat om både muntlig och icke muntlig feedback. Det visade sig att den starkaste 

orsaken till elevernas inre motivation att delta i idrott och hälsa undervisningen var att de fick 

öppen muntlig positiv feedback från läraren för sina prestationer. Medan den verbala feedbacken 

inte visade någon skillnad på den inre motivationen. Alltså om eleverna fick uppmärksamhet, 

både positiv och personlig feedback fick de en stor känsla av inre motivation. 

Normell (2008) anser även hon att relationen mellan lärare och elev har stor betydelse för 

motivationen. Läraren har stor påverkan på eleverna när det gäller deras motivation, det finns 

även olika undervisningsmetoder läraren kan använda sig av för att kunna påverka elevernas lust 

att lära (ibid.). Sjöberg (1997) menar att genom att eleverna får vara med och bestämma skapar 

det mer motivation och intresse hos dem.  

I en intervju- och observationsstudie av sex lärare som gjorts av Carlgren och Marton (2002) 

visade det sig att lärarna ansåg att faktorer som skapade motiverade elever bl.a. var att ha 

uppgifter som eleverna tyckte var roliga, att fånga elevernas intresse, att eleverna får problem att 

lösa eller att det eleverna gör har en mottagare.  

4.1.4 Sociala faktorer 

Vilken inställning eleverna har till ämnet idrott och hälsa följer i hög grad föräldrarnas 

inställning till ämnet (Redelius, 2004a).  
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Ekberg (2009) förklarar att alla elever redan innan de har idrott och hälsa undervisning har 

skapat sig en egen föreställning om vad som kommer att hända på lektionen. Dessa 

föreställningar kommer från olika faktorer som har påverkat deras bild, t.ex. kompisar, föräldrar, 

samhället eller styrdokument.  

Det finns annat än pengar som gör människor motiverade att arbeta. Det som motiverar vissa 

individer är de sociala normerna och grupptrycket som styr beteendet. För vissa är lojaliteten mot 

sina arbetskamrater viktigare än att de tjänar en förmögenhet. Människan ses som en social 

varelse och inte en varelse som handlar i egenintresse. Finns det väl fungerande grupper som har 

ett bra socialt klimat där individen känner att den tillhör ett socialt system, ökar motivationen 

mer än bestraffning eller belöning (Ahl, 2004). 

Lundvall (2004) nämner i en lettisk studie, att föräldrar hade, och då framförallt fäder och 

syskon, stor inverkan på ungdomars fysiska aktivitet och ansträngningsnivå. Författaren förklarar 

att socialiseringsprocessen påverkar den fysiska aktiviteten som flickor och pojkar visar upp. 

Det finns ett antal strategier för att öka människors motivation. Om en elev har låg motivation 

beror det inte bara på personen själv utan det finns andra personer i elevens närhet som försöker 

höja motivationen hos eleven, t.ex. läraren. Läraren kan i många fall lägga över skulden på 

eleven när han/hon misslyckas att uppnå sina mål. Det kan istället bero på att läraren använder 

fel strategi för att få eleven motiverad. För de elever som inte deltar på lektionerna måste det ske 

någon slags förändring i beteendet för att han/hon skall bli aktivt delaktig igen (Faskunger, 

2001). 

4.1.5 Elevernas tidigare erfarenheter 

Ekberg (2009) skriver för det första att de elever som är aktiva på fritiden inom föreningsidrotten 

inte får någon nämnvärd ny kunskap av ämnet idrott och hälsa. För det andra vänder sig 

undervisningen i idrott och hälsa till de elever som redan är aktiva inom föreningsidrotten. För 

det tredje betyder det att de elever som valt bort att vara aktiv inom föreningsidrotten på fritiden 

får ett ämne som de inte är intresserad av som de redan har valt bort. 

4.1.6 Prestationens och tävlingens betydelse  

Centrala motiv för ett deltagande är den egna förmågan, den egna färdigheten, kapaciteten och 

prestationen. Många förknippar idrott och hälsa lektionerna med att kunna prestera och inom 

prestation kommer ofta tävling och rangordning på tal. Tävling kommer inte bara på tal inom 

tävlingsidrotten utan även under andra kontexter, det kan vara i ett mer lekbetonat sammanhang 

(Engström, 2010). 

Prestationen i olika aktiviteter värderades högt av individer, det låg högre i värde att prestera bra 

än kamratskap och kollektiv tillhörighet (Jönsson, 1993). Motivation är en förutsättning för att 

eleverna skall prestera, är inte motivationen bra hos en elev försämras även elevens prestationer 

oavsett vad prestationen berör (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 

De individer som har stort prestationsbehov presterar också bättre än de som inte har det. Här är 

det själva prestationen att de klarade av en uppgift som var motiverande inte belöningen i sig. 
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Beröm kan vara motiverande för dessa individer om det har med själva prestationen att göra. 

Dessa individer vill ha uppgifter som utmanar dem själva, inte för svåra men heller inte för lätta 

(Ahl, 2004) 

Det finns olika förväntningar på vad som skall komma på idrottsundervisningen och det finnas 

alltid en grupp elever som förväntar sig att det finns tävlingsmoment på idrottsundervisningen 

(Eriksson et al. 2003).  

Ekberg (2009) nämner att när både flickor och pojkar skall definiera vad idrott är, är det 

tävlingsmomentet som får avgöra vad idrott är. Det kan både vara det som beskriver det bästa 

och det sämsta inom idrotten.  

De dominerande praktikerna i skolan är enligt Engström (2010) fysisk träning, tävling och 

rangordning, lek och rekreation, medan de som förekommer mer sällan är utmaning och äventyr, 

färdighetsträning, estetisk verksamhet och rörelse- och koncentrationsträning.  

De elever som fångas av ämnet idrott och hälsa är de elever som upplever utmaning, tävling, 

lagsport och idrott som någonting positivt vilket gör att de också utvecklas inom ämnet. 

Samtidigt som de elever som inte fångas av ämnet ogillar tävling, idrott och lagarbete (ibid.). 

4.1.7 Glädje  

Enligt Hanssons (2009) studie tyckte de flesta deltagarna att det viktiga i ämnet idrott och hälsa 

var att ha roligt genom rörelse. 

Arnegård (2006) nämner att de som utövar idrott njuter av det och att de gör det bara för att det 

är roligt. Redelius (2004a) visade på att pojkar hade en mer positiv inställning till ämnet idrott 

och hälsa än vad flickor hade. 

Det finns olika uppfattningar angående om yttre eller inre belöning är ett lämpligt sätt för att 

skapa motivation. Det går inte att garantera att någon form av belöning leder fram till ett bättre 

resultat (Ahl, 2004). Hon menar att inre motivation är bäst för att öka lärandet, förbättra hälsan 

samt ökar kreativiteten hos enskilda individer men det förekommer att den yttre belöningen ger 

större verkan. 

4.2 Flickor och pojkar inom idrott och hälsa 

Idrott och hälsa är idag det enda ämne i skolan där pojkar har högre betyg än flickor. Det finns 

flera tolkningar om varför det ser ut så. En orsak är att betygen sätts i förhållande till fysisk 

prestation och egenskaper av maskulina drag. Det innebär att den fysiska förmågan i aktiviteten 

kan vara det som har högst värde. Vilka aktiviteter som undervisas i ämnet kan också påverka 

betygsskillnaden. De aktiviteter som används mest i idrottsundervisningen idag är av maskulin 

norm, exempelvis bollspel, vilket bidrar till mindre utrymme för könsneutrala aktiviteter 

(Larsson, et al. 2010). 

Vad är det då som intresserar flickor och pojkar på idrotten? Tidigare forskning har visat att de 

aktiviteter som flickor uppskattar mest i år 9 är bollspel, racketspel och dans, följt av 

aerobics/motionsgymnastik och simning. Pojkarnas favoritaktiviteter i år 9 är bollspel, 
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racketspel, bollekar, utförsåkning och styrketräning. Det är samma aktiviteter i toppen hos båda 

könen, men det är något större del av pojkarna som uppskattar boll- och racketspel (Internet 1). 

Det har också visat sig att det är aktiviteter som bollspel och racketspel som är mest 

förekommande i idrottsundervisningen (Larsson, 2010 ). Det som undervisas och på vilket sätt 

det genomförs sätter en tydlig ram på vad som värderas i ämnet idrott och hälsa. Ofta är det 

moment som fysisk prestation och tävling som värderas högst genom de aktiviteter som används. 

Larsson, Fagrell och Redelius (Internet 1) menar att pojkar får större utrymme att visa sig 

duktiga, uthålliga och starka p.g.a. att bollspel är en stor del av det innehåll som ofta undervisas.  

Det talas om olika faktorer i ämnet idrott och hälsa som kan ligga till grund för skapandet av 

könsskillnader (Internet 1).  En faktor är att lärare ofta väljer att skilja på flickor och pojkar 

under lektioner. Det skapas en särundervisning istället för samundervisning, som antingen sker 

spontant när flickor drar till sig andra flickor och placerar sig längre bort från aktiviteten och 

pojkar går ihop med andra pojkar och placerar sig centralt och nära aktiviteten, eller p.g.a. 

lärarens beslutsfattande (ibid.). Om lektionerna i ämnet ska vara könsuppdelade eller inte är en 

ideligen aktuell fråga. Enligt Redelius (2004b) tycker drygt hälften av de tillfrågade eleverna att 

flickor och pojkar ska ha gemensam undervisning, något högre andel av pojkarna än flickorna 

anser detta. Att flickor och pojkar ska vara åtskilda ibland är det fler flickor än pojkar som 

tycker, en tredjedel av flickorna och en femtedel av pojkarna. En ständig könsåtskild 

idrottsundervisning var det få elever som förordade. Endast 15 elever av 240 elever svarade 

detta. 

En annan faktor som kan skapa könsskillnader är då lärare sänker kraven och förväntningarna på 

flickor. Ett exempel är när läraren anser att en övning är för svår och kräver för mycket 

styrka/uthållighet. Samtidigt som lärare sänker kraven för flickorna ökas kraven för pojkarna. Ett 

ytterligare exempel som sker på initiativ av läraren är när en pojkes prestation lyfts upp för 

allmän beskådan av resten av klassen och läraren. Detta scenario beskrivs som en slags hyllning 

till manligheten, vilket inte på samma sätt inträffar med kvinnligheten. På liknande vis tillåts 

pojkar i större utsträckning att briljera i undervisningen och flickors möjlighet att briljera på 

något minskar pga. den aktivitet som utövas (Internet 1).  

Prestation tillsammans med status har i tidigare undersökningar visat sig vara ett medel för 

motivation i vissa skolämnen, framförallt för pojkar. Det innebär att den egna förmågan är i 

fokus och att lyckas med så lite ansträngning som möjligt är viktigt. För flickor är lärande och 

relationer något som stimulerar motivationen. De är mer intresserade av att göra det som läraren 

förväntar sig och att bevara goda relationer. Flickor tar hjälp av varandra för att lösa en uppgift 

medans pojkar tävlar mot varandra (Jakobsson, 2000).  

Att flickor och pojkar värderar skolämnen och dess innehåll på olika sätt har visat sig i 

undersökningar (Jakobsson, 2000). Bland yngre elever värderar pojkar idrottsämnet mer än 

flickor gör. Idrott är ett typiskt ”pojkämne” tillsammans med teknik och naturvetenskap där 

intresset för ämnet avgör hur högt ämnet och dess olika innehåll värderas. Att ha intresse för 

något kopplas starkt tillsammans med motivationsbegreppet, då engagemanget och motivationen 

är beroende på hur ämnet eller uppgiften värderas (ibid.).  
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4.3 Motivationsfaktorer i idrottsämnet 

En internationell studie av ungdomar mellan 16-18 år och deras intresse till idrottsämnet 

redovisar att ungdomar som lockas av ämnet upplever tävling, lagsport och utmaningar som 

något positivt och utvecklande. Avslappning och kontakt med andra är också något som idrotten 

erbjuder dessa elever. De elever som har mindre intresse till ämnet upplever istället frustration, 

oduglighet, tvingande deltagande och negativ feedback från läraren. Dessa ungdomar känner sig 

olustiga och obekväma vid fysiskt aktivitet och har inte hittat en träningsform som passar. Det 

finns även ungdomar som har en mer neutral syn till ämnet och menar att idrotten ger en viss 

kunskap och ett avbrott från andra skolämnen (Lundvall, 2004). 

Det har visat sig att många elever i yngre åldrar har en mer positiv syn till ämnet idrott och hälsa 

än äldre elever. Trots detta framhåller båda åldersgrupperna samma motiveringar till varför de 

tycker om ämnet, att det är skönt att röra på sig, att det blir ett avbrott från andra ämnen och 

friheten i undervisningen. Äldre elever har en mer komplicerad och mångsidig bild av 

idrottsämnet (Redelius, 2004b). En lettisk studie av elevers motivation i ämnet idrott och hälsa 

kom fram till att stigande ålder och hälsa som motivationsfaktor har ett samband. Elever med 

högre ålder angav, i större utsträckning, hälsoperspektivet för att motivera sitt deltagande i ämnet 

(Lundvall, 2004). 

Ett område som kan ha minskad effekt på deltagande i ämnet idrott och hälsa är 

omklädningsrummet. Förutom situationen att byta om och visa sig inför andra, som många 

elever upplever som obekvämt (Skolverket, 2005) är omklädningsrummet en plats där händelser 

som skett under lektionen bearbetas som kan leda till bråk och diskussion. Omklädningsrummet 

har inte heller läraren lika stort inflytande över, vilket kan leda till att vissa dominanta elever 

väljer att utöva sin makt över mindre dominanta elever. Hierarkisk ordning, relationer mellan 

könen och traditionella uppfattningar är något som kan skapas i en omklädningssituation 

(Larsson, 2004).  

Idrottsundervisningen har en tendens att ofta skapa prestationskrävande situationer där individer 

ställs i strålkastarljuset, där kommentarer och granskande blickar från andra är vanligt. Flera 

elever som har en negativ syn till ämnet idrott och hälsa, framförallt flickor, anger att pojkars 

kommentarer och känslan av att vara uttittad under idrottslektionen är en anledning till ett icke 

aktivt deltagande (Redelius, 2004b).  

5. Metod 

Vår studie tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin och i genusteori. När vi tolkade 

resultatet har vi valt hermeneutik som tolkningsverktyg. Det innebär att försöka tolka och förstå 

mänskliga handlingar som uttrycker sig i text och språk. Tidigare kunskaper och förståelse för 

ämnet är en förutsättning för den hermeneutiska teorin (Patel & Davidsson, 2003).    

5.1 Urval 

Målgrupp för vår studie var elever i åk 2 på gymnasiet. Anledningen till att vi valde denna 

målgrupp var att de haft idrott och hälsa under en lång period och därför hade en bred erfarenhet 

av idrottsämnet vilket gav dem stor möjlighet till reflektion. Målgrupp valde vi utifrån de 
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idrottslärare vi fick kontakt med på den verksamhetsförlagda utbildningen, därför blev valet av 

klasser baserat på tillgänglighet. Antal deltagare i enkäten var 118 varav 53 pojkar och 65 

flickor. 

5.2  Datainsamlingsmetoder 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ enkätmetod i vår undersökning. En kvantitativ 

metod är en metod som resulterar i numeriska observationer eller omvandlas till sådana. 

Kvantitativ metod kan innefatta exempelvis test, frågeformulär, prov och enkät (Backman, 

2008). Eftersom vi vill veta elevers motivationsfaktorer i idrottsämnet ur ett genusperspektiv, 

valde vi enkäter som metod för att på kort tid få ett relativt omfattande svarsunderlag. Vi vill att 

svaren ska ge oss information om vad som motiverar gymnasieelever i ämnet idrott hälsa och om 

det finns skillnader mellan könen.  

Enkäten bestod av 11 frågor, varav 10 hade fasta svarsalternativ och där en fråga hade öppet 

svarsalternativ (se bilaga 2). Vissa frågor hade många svarsalternativ där möjlighet fanns att 

kryssa i fler rutor och andra hade färre svarsalternativ där endast ett påstående fick väljas. 

Enkäten har utformats utifrån tidigare forskning kring motivation, idrott och genus. Innan 

deltagarna utförde enkäten ville vi testa dess standard, reliabilitet och validitet genom en 

pilotstudie. Pilotstudie innebär att vi prövar enkäten för att se om vi behöver göra ändringar för 

att förtydliga enkäten för deltagarna. Den genomfördes på fyra gymnasielever, varav två var 

flickor och två var pojkar. 

5.3 Genomförande 

Genomförandet av vårt arbete skedde genom en kvantitativ enkätundersökning och en 

litteraturstudie. Vi genomförde vår undersökning på en gymnasieskola i en mellanstor stad i 

norra Sverige. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) tog vi kontakt med tre 

idrottslärare som har kursen idrott och hälsa A med ett flertal klasser i åk 2 på gymnasiet. Vi fick 

godkännande av samtliga lärare att få genomföra enkätundersökningen i deras klasser. 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) med begäran om målsmans tillstånd skickades ut innan 

undersökningstillfället till lärarna som vidarebefordrade brevet till eleverna. Hade målsman 

någon invändning över elevens deltagande fick de ta kontakt med oss.  

Vid undersökningstillfället delade vi ut enkäten under idrottslektioner vid flera olika tidpunkter. 

Vi var närvarande vid samtliga tillfällen för att informera undersökningsgruppen om de etiska 

forskningsreglerna och syftet med vårt arbete samt för att svara på eventuella frågor och 

funderingar om enkäten. 

5.4 Etiska överväganden 

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor innebär att 

vårdnadshavare måste informeras och samtycka till forskningen, om forskningspersonerna är 

under 18 år. Lagen säger också att forskningspersonerna ska få information om forskningens 

syfte och metod som kommer användas, att deltagandet i enkäten är frivilligt samt att deltagarna 

har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (Internet 3). 
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Eftersom deltagarna i vår studie var minderåriga skickades information ut till vårdnadshavare 

före själva undersökningstillfället. Innan deltagarna svarade på enkäten, upplyste vi dem 

muntligt om undersökningens syfte och metod, samt lagen om deras rättigheter. 

För att skydda identiteten av de personer som ingick i studien valde vi enkäter med anonymitet, 

vad gäller namn på elev, program och skola. 

5.5 Tillförlitlighet 

5.5.1 Standardisering 

Standardisering innebär att frågorna och situationerna är likadana för deltagarna. Vid högre grad 

av standardisering är variationsmöjligheterna av svaren få (Trost, 2001). För att vår enkätstudie 

skulle få hög standardisering fick alla forskningspersonerna samma enkät och i samma 

situationer. Vi valde att använda oss av fasta svarsalternativ på alla enkätfrågor, med ett 

undantag, för att få en låg grad av variation. Vi var närvarande vid alla situationer då enkäterna 

delades ut och genomfördes så att förhållandena var så liknande som möjligt. 

5.5.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet kan förklaras med att en undersökning vid en viss tidpunkt ska kunna visa samma 

resultat vid en senare undersökning. Undersökningen ska vara stabil och slumpen ska inte kunna 

påverka ett resultat (Trost, 2001). Eftersom vår studie har en hög standardisering blir också 

reliabiliteten hög. Vi har även använt oss av vanliga och begripliga ord som inte kan misstolkas i 

utformandet av frågorna, vilket också bör ge hög reliabilitet. 

Validitet betyder att frågorna som ställs ger svar på det som undersökningen är avsedd att ge svar 

på (Trost, 2001). Patel och Davidsson (2003) nämner att förförståelse genom litteraturstudier ger 

möjlighet att ställa frågor som är väsentliga för det aktuella området. Genom att vi fördjupat oss i 

forskning inom det område vi ämnar undersöka har frågorna utformats med hög validitet. 

5.5.3 Bortfall 

Totalt deltog 118 elever i vår enkätstudie, varav 16 % bortfall på delar av enkäten. Det fanns 

vissa frågor där elever inte angett något svar alls. Vi ansåg trots detta att vi kunde använda och 

analysera de övriga svar som angetts, eftersom eleverna hade hoppat över olika frågor, vilket 

gjorde att bortfallet på varje fråga i sig inte blev stort. 

5.6 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen var att Anna-Sara Kristoffersson genomförde enkätundersökningar i tre 

klasser medan Anna Stiglund genomförde enkätundersökningen i tre andra klasser. 

Forskningsbakgrunden fördelades på följande sätt, att Anna Stiglund ansvarade för 

genusområdet och Anna-Sara Kristoffersson ansvarade för motivationsområdet. Alla övriga delar 

i examensarbetet har skrivits gemensamt.  
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5.7 Teoretisk ram 

Vi har valt att använda oss av två olika teoretiska utgångspunkter för analys och tolkning av vårt 

resultat. Eftersom vår undersökning utmynnar ur ett genusperspektiv använde vi oss av 

genusteori för att förklara könsskillnaderna i motivation. För att få en ytterligare fördjupad 

förståelse över vårt undersökningsresultat och varför vissa motivationsfaktorer förekommer hos 

en elev men inte hos en annan ville vi även använda oss av en sociokulturell teori. Vi kände att 

Bourdieus huvudbegrepp habitus, fält och kapital kunde hjälpa oss med detta.  

5.7.1 Genusteorier 

Som hjälp att analysera vårt resultat ur ett genusperspektiv valde vi att använda två modeller där 

genus presenteras som ett system där maktförhållandet mellan manligt och kvinnligt är tydligt. 

Jakobsson (2000) beskriver ett genussystem utformat av Harding, där genus finns i tre former, 

strukturellt genus, symboliskt genus och individuellt genus. Strukturellt genus skapas genom att 

män och kvinnor ges olika sociala aktiviteter. Ett exempel på detta är arbetsmarknaden där 

skillnader i status förekommer. Symboliskt genus handlar om att män och kvinnor hänförs vissa 

beteenden och egenskaper som inte har något med könet, ur ett biologiskt perspektiv, att göra. 

Exempelvis egenskaper som associeras som manliga och kvinnliga. Individuellt genus bildas vid 

socialisation, där föreställningar om manligt och kvinnligt tillsammans med maktrelationer sätts 

samman med den egna personligheten. 

Hardings genussystem innefattar de processer som fördelar makt och skapar skillnader. Dessa 

processer sker på tre olika nivåer. När relationer mellan grupper styrs av kön som skapar 

exempelvis ojämlika arbetssysslor verkar dessa processer på sociokulturell nivå. På en 

interaktionell nivå skapar kön signaler om hur vi borde bete oss i relation till andra. Genom att 

kvinnor och män behandlas olika, skapas även ett tillbaka beteende som ser olika ut. På 

individuell nivå i genussystemet tillskriver man sig själv de roller och beteenden som hör till det 

egna könet utifrån normen i samhället. När kvinnor tar till sig sin egen underordning och 

nedvärderar sig själva, är exempel på detta (Jakobsson, 2000). 

Hirdman (2001) beskriver genussystemet som en ordningsstruktur av kön och har grundat 

begreppet genuskontrakt som används för att beskriva den genusordning som råder. Kontraktet 

förklarar att de bärande principerna i genussystemet är könens isär hållande och hierarkisering. 

Det finns alltså en särskillnad och segregering mellan män och kvinnor i samhället, t.ex. 

arbetsmarknaden. Hierarkiseringen innebär ett snedvridet förhållande med manlig överordning 

och dominans (ibid.). Kontraktet innebär också en överenskommelse mellan könen om vad som 

anses vara passande för män och kvinnor, t.ex. sysslor och relationer. Det innefattar regler om 

kvinnors och mäns skyldigheter och rättigheter och skapar förväntningar på att denna 

genusordning ska upprätthållas, vilket det också gör eftersom det sedan nedärvs från generation 

till generation, även om tiden förändrar detta något (Hirdman, 2007). Genuskontraktet finns i 

varje samhälle och på olika nivåer. Jakobsson (2000) nämner individnivå mellan enskild man 

och kvinna, den sociala integrationsnivån, mellan gruppen kvinnor och män och på en mer 

abstrakt nivå genom föreställningar av normativ karaktär om kvinnan och mannens relation. 

Hirdman menar genom sitt genuskontrakt att kvinnor, trots underordningen, själva är med att 

skapa detta genussystem (ibid.). 
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5.7.2 Pierre Bourdieu 

En ytterligare teoretisk ram som vi ville utgå ifrån vid analys och tolkning av resultatet var 

Bourdieu och hans teori om habitus, fält och kapital.  

Engström (2010) beskriver habitus som ett begrepp som innefattar alla tidigare erfarenheter hos 

en individ och som påverkar ens föreställningar, handlingar och förmågor. Habitus är något som 

vi bär med oss hela livet och som formas efter erfarenheter som vi upplever. Vi agerar på ett 

naturligt och omedvetet sätt utifrån vårt habitus. Engström (2010) beskriver också att val av 

aktivitet, vilket sätt vi, pratar, står eller går på också är exempel för Bourdieus begrepp habitus.  

Londos (2008) skriver att habitus utvecklas i relation till andra och att skillnader i upplevelser 

och olika värderingar visar sig genom habitus. Det är ett aktivt begrepp som styr människor i 

vardagen och deras syn på världens utseende. 

Ett fält kan förklaras som ett system uppbyggt av kulturella och sociala relationer. Systemet 

betraktas som en liten del av samhället, inte samhället i stort. Inom fälten sker det strider mellan 

individer som har särskilda positioner och intressen. Olika värden ger status och makt som ska 

fördelas inom fältet. Vissa värden ger erkännande i relation till de olika positionerna inom det 

gemensamma systemet. Ett fält kan exempelvis vara idrottsundervisningen, där särskilda logiker 

är typiska för specifikt detta fält men inte i något annat (ibid.).  

Det finns en del övertygelser i ett fält som delas av individerna som befinner sig inom fältet. 

Dessa övertygelser skapar ett värderingssystem som sker naturligt, att individerna inte längre kan 

se hur eller förstå varför det uppkommit. Bourdieu pratar om sociala dominansförhållanden inom 

fälten, i samband med en manlig dominans. Det främsta exemplet på manlig dominans kallas för 

paradoxal underkastelse (ibid.). 

Kapitalbegreppet förklarar att människors olika inflytande, makt och status är beroende av vilka 

tillgångar de har. Kapital kan beskrivas som sociala, kulturella, ekonomiska och symboliska. 

Kapitalen blir tillgångar hos en individ om de kan identifieras och värderas av olika sociala 

grupper. En individs tillgångar sätts sedan i relation till tillgångar hos andra, vilket värderas olika 

beroende de gemensamma logikerna som ingår i det specifika fältet (Engström, 2010).  

5.7.3 Analysmetod 

Förutom våra teoretiska utgångspunkter har vi har valt att i vår studie även använda oss av de 

centrala begreppen inom Self-Determined Theory (SDT), inre motivation, yttre motivation och 

amotivation, som verktyg för att analysera och tolka vårt resultat. För att ytterligare förklara 

dessa centrala begrepp i SDT, har vi vid vissa tillfällen använt oss av en modell i form av en 

motivationstrappa som också ingår i teorin. För att skapa en djupare analys och förståelse av vårt 

resultat har vi tagit hjälp av tidigare forskning inom områdena motivation, genus och idrott. 

Eftersom vår undersökning var inriktad mot skolans värld, ville vi även lyfta fram politiska 

styrdokument i diskussionen.  Våra tidigare erfarenheter och tankar inom det berörda 

undersökningsområdet har också hjälpt oss vid tolkning och analys av vårt resultat. Vid 

analysbearbetningen av vårt resultat valde vi att analysera alla frågor var för sig. Vi skiljde på 
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flickors och pojkars svar och analyserade deras motivation i förhållande till idrottsämnet ur olika 

perspektiv.  

6 Resultat 

I resultatet kommer vi redovisa den information vi fått från vår enkätstudie, där 118 elever 

deltog, varav 65 flickor och 53 pojkar. Vi kommer att presentera resultatet utifrån våra 

frågeställningar.  

Enkäten visade att 64 % av alla deltagare var motiverade och 11 % ansåg sig vara omotiverade. 

Av dessa var 52 % av flickorna motiverade medan 14 % inte var det. 34 % av flickorna var 

motiverade ibland. Av pojkarna var 79 % motiverade och endast 8 % inte motiverade till ämnet. 

13 % svarade att de ibland var motiverade. 

Flickors motivation

52%

14%

34%

Ja

Nej

Ibland

 

Figur 1- Flickors (n=65) motivation i ämnet idrott och hälsa i procent. 

 

 

 

 

 

 

 

Pojkars motivation
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Figur 2 – Pojkars (n=53) motivation i ämnet idrott och hälsa i procent. 

6.1 Motiverade elever 

Nedan följer resultatet av vad som motiverar, både omotiverade och motiverade elever i ämnet 

idrott och hälsa. På fråga 2 och 3 fick eleverna möjlighet att skriva fritt om vad de ansåg sig 

motiveras av. Varje elev hade möjlighet att skriva fritt 1 -3 svarsalternativ. Antal svarsalternativ 

kunde därför variera. 

De tre faktorer som mest motiverade de motiverade flickorna var att ha roligt, att ämnet gav 

extra motion och att de fick en paus från de teoretiska ämnena. Att ha roligt på idrottslektionen 

var den överlägset största motivationsfaktorn. De motivationsfaktorer som här hamnade på sista 

plats var lagsporter, bra lärare och att visa sig duktig (Tabell 1). 

Flickors motivationsfaktorer 

Tabell 1 - Motiverade flickors (n=34) motivationsfaktorer i ämnet idrott och hälsa i antal svar. 

Roligt 30 svar 

Extra motion 14 svar 

Paus från skolan 12 svar 

Betyg 9 svar 

Samhörighet 8 svar 

Intressant 5 svar 

Bättre hälsa 3 svar 

Varierade aktiviteter 

Visa sig duktig 

Lära sig nya saker 

2 svar 

2 svar 

2 svar 

Jobbigt 

Bra lärare 

Bli bättre 

Promenader 

Lagsporter 

1 svar 

1 svar 

1 svar 

1 svar 

1 svar 
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För de motiverade pojkarna var de faktorer som var mest motiverande att ha roligt, för betygets 

skull, förbättrad hälsa och ett extra motionspass. Även här var att ha roligt på idrotten den 

absolut största motivationsfaktorn. På sista plats hos pojkarna angavs att de fick paus från övriga 

skolämnen, utmaningar och att de fick möjlighet att kolla in flickorna (Tabell 2).
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Pojkars motivationsfaktorer 

Tabell 2- Motiverade pojkars (n=42) motivationsfaktorer i ämnet idrott och hälsa i antal svar. 

Roligt 34 svar 

Betyg, bättre hälsa 14 svar 

Extra motion 8 svar 

Bättre fysik 7 svar 

Lättförtjänt betyg 6 svar 

Snyggare utseende 

Gillar all sport 

4 svar 

Samhörighet 

Få kunskap 

3 svar 

Visa upp sig 

 Varierade aktiviteter 

2 svar 

Prova på nya saker 

Känner ett måste 

Ger energi 

Paus från skolan 

Utmaningar 

Kolla in flickor 

1 svar 

1 svar 

1 svar 

1 svar 

1 svar 

 

Motivationsfaktorer flickor nämnt men inte pojkar var att ha bra lärare, att få promenera och att 

det ska vara jobbigt. Pojkarna motiverades tillskillnad från flickorna av att få snyggare utseende, 

chansen att kolla in flickorna och att det är ett lättförtjänt betyg. Många pojkar beskrev på 

liknande sätt att ämnet är enkelt att få bra betyg i. Dessa följande citat kommer från pojkar som 

är motiverade i ämnet idrott och hälsa. 

”Jag tycker det är ett lätt och effektivt sätt att få bra betyg.”  ”Hundra enkla kurspoäng.” ”Chill.” 

”Hyfsat lättförtjänt betyg.” ”Nothin but a peanut.” ”Jag tycker ämnet är lätt.” 

Fråga 8 i enkätundersökningen handlade om vem eller vilka personer som eleverna blir 

motiverade av i ämnet idrott och hälsa. Bland de motiverade eleverna, både flickor och pojkar, 

var det störst antal som inte blev motiverade av någon speciell person, utan de kunde motivera 

sig själv. Därefter kom kompisar, lärare och sist föräldrar.  

6.2 Omotiverade elever   

På frågan om vad som motiverar de omotiverade flickorna att delta i idrottsundervisningen var 

några av faktorerna ingenting, mer musik, varierad undervisning med färre bollsporter, mer dans 

samt inga obligatoriska moment som mäter prestation (Tabell 3). 
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Flickors motivationsfaktorer 

Tabell 3 – Omotiverade flickors (n=9) motivationsfaktorer i ämnet idrott och hälsa i antal svar. 

Ingenting 4 svar 

Mer musik 3 svar 

Varierade aktiviteter 

Färre bollsporter 

2 svar 

Inte allt för seriöst 

Dans 

Inga obligatoriska moment som mäter prestation 

Mer pass på gymmet 

Valfria aktiviteter 

Kortare idrottspass 

1 svar 

1 svar 

1 svar 

1 svar 

1 svar 

1 svar 

 

På samma fråga svarade de omotiverade pojkarna att de inte motiveras av någonting, att 

aktiviteterna är enkla och promenader (Tabell 4). 

Pojkars motivationsfaktorer 

Tabell 4 - Omotiverade pojkars (n=4) motivationsfaktorer i ämnet idrott och hälsa i antal svar. 

Ingenting 2 svar 

Enkla aktiviteter 

Promenader 

1 svar 

1 svar 

 

På fråga 8 om vem eller vilka som motiverar eleverna mest att delta i idrottsundervisningen 

visade det sig bland de omotiverade eleverna, både flickor och pojkar, att det var kompisarna 

som motiverade flest. Därefter kom läraren, motiverar sig själv och sist föräldrar. 

6.3 Flickors och pojkars deltagande i ämnet 

Resultatet som visas nedan beskriver varför eleverna deltar på idrottslektionen ur ett 

genusperspektiv. Här fick eleverna fylla i fasta svarsalternativ och hade möjlighet att välja 1-4 

svarsalternativ. Antal svarsalternativ kunde därför variera. 

Undersökningen visar att flest flickor deltar på idrottslektionen för att få extra motion, de tycker 

ämnet är roligt och för betygens skull. De alternativ som kryssades i av minst antal flickor var att 

känna ett måste, att omgivningen tycker det är viktigt att delta samt att få positiv feedback av 

läraren (Tabell 5). Bland de motiverade flickorna låg roligt, extra motion, paus från skolan, 

tävling och samhörighet på de fem översta platserna över deltagandefaktorer. Några av de 

faktorer som inte nämndes av omotiverade flickor var tävling, samhörighet och kunskap. 
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Varför flickor deltar 

Tabell 5 – Faktorer som får flickor (n=64) att delta i ämnet idrott och hälsa i antal svar och 

procent 

Deltagandefaktor Antal svar Procent 

Extra motion 44 svar 20 % 

Roligt 40 svar 18 % 

Betyg 30 svar 14 % 

Paus från skolan 23 svar 11 % 

Får dåligt samvete  

Tävling 

14 svar 

14 svar 

6,3 % 

6,3 % 

Samhörighet 

Kompisar 

12 svar 

12 svar 

5,5 % 

5,5 % 

Få kunskap 11 svar   5 % 

Utmaningar 7 svar 3,1 % 

Visa andra hur duktig jag är 6 svar 2,5 % 

Högt betyg i ämnet ger hög 

status 

3 svar 1,3 % 

Omgivningens påverkan 2 svar 0,9 % 

Känner ett måste 1 svar 0,5 % 

Positiv feedback från läraren 0 svar 0,0 % 

 

Enligt vår studie deltar flest pojkar i ämnet idrott och hälsa för att få extra motion, ämnet är roligt 

och för att det är roligt att tävla. Det som pojkarna nämner som minsta deltagandefaktorn var 

positiv feedback från lärare, att omgivningen tycker det är viktigt att delta samt kompisars 

deltagande (Tabell 6). De fem översta faktorerna till deltagande hos motiverade pojkar var roligt, 

tävling, kunskap, paus från skolan och betyg. Några faktorer som inte nämndes av de 

omotiverade pojkarna var tävling, utmaning och att visa andra hur duktig jag är. 
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Varför pojkar deltar 

Tabell 6 – Faktorer som får pojkar (n=53) att delta i ämnet idrott och hälsa i antal svar och 

procent. 

Deltagandefaktor Antal svar Procent 

Extra motion 35 svar 19 % 

Roligt 34 svar 18 % 

Tävling 21 svar 12 % 

Betyg 

Få kunskap 

18 svar 

18 svar 

10 % 

10 % 

Paus från skolan 13 svar 7,9 % 

Samhörighet 9 svar  5 % 

Får dåligt samvete 8 svar 4,4 % 

Utmaningar 

Visa andra hur duktig jag är 

Högt betyg i ämnet ger hög status 

Kompisar 

6 svar 

6 svar 

6 svar 

6 svar 

 3,3 % 

 3,3 % 

 3,3 % 

3,3 % 

Omgivningens påverkan  1 svar  0,5 % 

Positiv feedback från läraren 0 svar  0,0 % 

 

Fråga 10 i enkätstudien handlade om när eleverna inte deltog i ämnet och anledningen till detta. 

Resultatet från undersökningen visade att de flesta flickors icke deltagande främst berodde på 

tillfälligheter såsom sjukdom och skada, att aktiviteterna var tråkiga och att de inte gillar att röra 

på sig. De anledningar flest pojkar angett till icke deltagande i idrottsundervisningen var 

tillfälligheter såsom sjukdom och skada, tråkiga aktiviteter och att det känns obekvämt att byta 

om och duscha inför andra. 

6.4 Ämnets innehåll och utformning 

Resultatet visade att de aktiviteter som flickor ansåg förkomma mest i undervisningen var 

bollspel och aktiviteter med fokus på träning och motion. De aktiviteter som inte alls nämndes 

förekomma var gymnastik, dans och simning. När det gäller vilka aktiviteter i undervisningen 

som flickorna motiveras mest av var bollspel vanligast. Därefter lekar och aktiviteter med fokus 

på träning och motion (Tabell 7). 
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Flickor 

Tabell 7 – Den aktivitet flickor (n=65) anser mest förekommande samt den aktivitet de blir mest 

motiverad av i antal och procent. 

Mest förekommande aktivitet 

Aktivitet Antal Procent 

Bollspel 36 st 55 % 

Träning och motion 18 st 28 % 

Samarbetsövningar 

Lekar 

3 st 

3 st 

4,6 % 

4,6 % 

Racketsport 

Friluftsliv 

2 st 

2 st 

3,1% 

3,1 % 

Varierande aktiviteter 1 st 1,6 % 

Gymnastik 

Dans 

Simning 

0 st 

0 st 

0 st 

0 % 

0 % 

0 % 

Mest motiverande aktivitet 

Aktivitet Antal Procent 

Bollspel 21 st 32 % 

Lekar 13 st 20 % 

Träning och motion 

Gymnastik 

9 st 

9 st 

14 % 

14 % 

Dans 8 st 12 % 

Samarbetsövningar 2 st 3,2 % 

Friluftsliv 

Klättring 

Simning 

1 st 

1 st 

1 st 

1,6 % 

1,6 % 

1,6 % 

 

De aktiviteter som pojkar ansåg förekomma oftast i ämnet var bollspel och aktiviteter med fokus 

på träning och motion. De aktiviteter som pojkarna inte alls tycktes förekomma var gymnastik, 

simning och friluftsliv. Aktiviteter som flest pojkar motiveras av i ämnet idrott och hälsa visade 

sig vara bollspel, aktiviteter med fokus på träning och motion samt lekar (Tabell 8). 
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Pojkar 

Tabell 8 – Den aktivitet pojkar (n=53) anser mest förekommande samt den aktivitet de blir mest 

motiverad av i antal och procent. 

Mest förekommande aktivitet 

Aktivitet Antal Procent 

Bollspel 27 st 51 % 

Träning och motion 17 st 32  % 

Lekar 5 st 9,4 % 

Samarbetsövningar 2 st 

 

3,8 % 

Varierande aktiviteter 

Dans 

1 st 

1 st 

1,9 % 

1,9 % 

Gymnastik 

Friluftsliv 

Simning 

0 st 

0 st 

0 st 

0 % 

0 % 

0 % 

Mest motiverande aktivitet 

Aktivitet Antal Procent 

Bollspel 34 st 64 % 

Träning och motion 11 st 21 % 

Lekar 

Gymnastik 

Friluftsliv 

2 st 

2 st 

2 st 

3,8 % 

3,8 % 

3,8 % 

Simning 

Ingenting 

1
 
st 

1 st 

1,8 % 

1,8 % 

Dans 0 st 0 % 

 

Undersökningen innehöll även en fråga om medbestämmande i ämnet. Det visade sig att 42 % av 

flickorna ansåg att de ibland fick vara med att bestämma. 26 % menade att de sällan fick vara 

med att bestämma. 17 % svarade att de aldrig fick vara med att bestämma samt 15 % som 

uppfattade att de ofta fick vara med att bestämma om innehållet i ämnet idrott och hälsa. Det var 

en stor andel, 74 % av de motiverade flickorna som ansåg att de ofta och ibland fick möjlighet 

till medbestämmande, tillskillnad från de omotiverade flickorna där 89 % ansåg att de aldrig eller 

sällan fick bestämma innehållet i ämnet.  
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I pojkarnas fall ansåg 34 % att de sällan fick vara med att bestämma. 32 % svarade att de ibland 

fick vara med att bestämma. 21 % av pojkarna kände att de aldrig fick vara med att bestämma 

samt 9 % ansåg att de ofta får vara med att bestämma hur idrottsundervisningen kan se ut. Här 

var det 4 % av pojkarna som inte angav något svar alls. Av de pojkar som var motiverade i ämnet 

tyckte 45 % att de ofta och ibland fick möjlighet till medbestämmande. De omotiverade pojkarna 

svarade 75 % att de aldrig eller sällan fick bestämma innehållet inom ämnet. 

Fråga 7 handlade om vilken utformning av idrottsundervisningen som motiverade eleverna mest. 

86 % av flickorna och 77 % av pojkarna ansåg att det under alla lektioner skulle vara 

samundervisning. 11 % av flickorna och 17 % av pojkarna kände att det ibland fick vara 

könsuppdelad undervisning. 3 % av flickorna och 6 % av pojkarna ansåg att det alltid skulle vara 

könsuppdelad undervisning i ämnet. 

6.5 Träning på fritiden 

Sista frågan i enkätstudien beskriver elevernas träningsvanor på fritiden. Det visade sig att 51 % 

av flickorna tränar flera gånger i veckan. 18 % tränar en till två gånger i veckan och lika stor 

andel tränar en till två gånger i månaden. Endast 8 % av flickorna tränar aldrig på fritiden. Här 

angav 5 % av flickorna inget svar alls. 

Undersökningen visade också att alla flickor som angett att de tränar flera gånger i veckan på 

fritiden var alltid eller ibland motiverade i ämnet idrott och hälsa. Av de motiverade flickorna var 

det ingen som angav att de aldrig tränar på fritiden. De flickor som nämner att de aldrig tränar på 

fritiden var de flickor som inte var motiverade alls eller ibland motiverade i 

idrottsundervisningen. 

Pojkarnas svar visade att 51 % tränar flera gånger i veckan. 21 % tränar en till två gånger i 

veckan. 9 % av pojkarna angav att de aldrig tränar på fritiden och 4 % tränar en till två gånger i 

månaden. Bland pojkarna var det 15 % som lämnade blankt svar. 

Av de pojkar som tränar flera gånger i veckan visade det sig att alla var motiverade eller 

motiverades ibland i ämnet. De pojkar som var omotiverade i idrottsundervisningen har alla 

svarat att de aldrig tränar på fritiden.  

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Valet av en kvantitativ enkätmetod gav oss goda möjligheter att uppnå undersökningens syfte 

och frågeställningar, eftersom vi ville studera flickors och pojkars motivationsfaktorer i ämnet 

idrott och hälsa. Däremot gav inte en kvantitativ metod oss möjlighet att på ett djupare plan 

förklara elevernas motivation. Litteraturstudien bidrog till att ge oss redskap för att bearbeta vårt 

ämne, särskilt till att vi kunde ställa relevanta frågor i enkätundersökningen. Att använda oss av 

en enkätstudie medförde att vi kunde nå ut till många deltagare på kort tid samt att vi fick svar på 

många frågor vid få tillfällen. Genom att vi hade få frågor i enkäten och mestadels fasta 

svarsalternativ upplevde vi att deltagarna tog sig tid att medverka i undersökningen samt att 

frågorna blev enkla och tydliga för deltagarna. Fasta svarsalternativ i enkäten gjorde det även 
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mer tydligt för oss vid analys och sammanställning av resultatet. Att vi var närvarande vid alla 

undersökningstillfällen kan också ha bidragit till att alla svarade på enkäten samt att vi 

personligen fick ge ut information om studien samt etiska forskningsregler. Vår urvalsgrupp 

bestod av klasser med ungefär lika många flickor och pojkar, vilket gjorde att vi fick en bra 

spridning mellan könen. 

Det faktum att vi genomförde undersökningen på idrottslektioner gjorde att vi gick miste om de 

elever som är omotiverade till att överhuvudtaget delta i ämnet. Hade vi valt att göra 

enkätstudien under en annan ämneslektion kanske vi hade nått ut till fler elever, framförallt de 

omotiverade eleverna till ämnet idrott och hälsa. Att vi valde att utföra enkätstudien under 

idrottslektioner kan ha bidragit till att vissa elever hoppade över frågor och inte läste särskilt 

noga eftersom de hellre ville komma igång med idrottsaktiviteten, vilket kan ha påverkat 

resultatet. 

För att få en djupare förklaring till elevernas svar hade det varit bra att göra kompletterande 

intervjuer. Intervjuerna hade gett oss en ökad förståelse över elevernas upplevelser i ämnet idrott 

och hälsa. 

7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi diskutera resultatet utifrån tidigare forskning, vår teoretiska ram, 

politiska skoldokument och de slutsatser vi drar. 

7.2.1 Motivation hos flickor och pojkar 

Resultatet från vår undersökning visade att 64 % av deltagarna var motiverade i ämnet idrott och 

hälsa och endast 11 % var omotiverade. Vi anser att andelen omotiverade elever är relativt låg i 

förhållande till de motiverade. Att många elever är motiverade i idrottsundervisningen kan bero 

på det som Engström (2010) beskriver i termer av att individers habitus präglas av tidigare 

erfarenheter och upplevelser. Vi tror att dessa elever har eller har haft positiva erfarenheter och 

sociokulturella miljöer som främjat intresset för idrottsliga aktiviteter.  

Vår studie visade också att pojkar var mer motiverade i idrottsämnet än flickor. Det här kan 

jämföras med Jakobsson (2002) som beskriver idrott och hälsa som ett typiskt pojkämne då det 

visat sig att pojkar värderar ämnet högre än flickor, vilket påverkar motivationen. Även Redelius 

(2004a) menar att pojkars syn och inställning till ämnet är mer positiv än flickors. Vår 

undersökning visade att av pojkar, var det högre andel som svarade att de var motiverade jämfört 

med flickor. Att intresset för idrottsämnet är större hos pojkar än flickor visar även den nationella 

utvärderingen 2003 (Skolverket 2005). Samma utvärdering visar att andelen frånvarande från 

ämnet idrott och hälsa är hög på gymnasiet, vilket vi tolkar som omotiverade elever. Hög andel 

omotiverade elever i idrottsämnet visades även i vår undersökning, där skillnaden mellan könen 

var stor. Nästan dubbelt så hög andel flickor än pojkar var omotiverade i ämnet. Omotiverade 

elever kan beskrivas som amotiverade, vilket kan innebära att de har en bristande förmåga att 

klara av uppgifter eller att belöningen inte upplevs vara värd ansträngningen.  Ett annat exempel 

på amotivation kan vara att individen upplever saknad av kontroll (Hassmén & Hassmén, 2010). 

Vi tror att den högre andelen omotiverade flickor, kan vara ett resultat av det innehåll som 

undervisas i ämnet idrott och hälsa. Egna erfarenheter säger oss att det som undervisas i ämnet 
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ofta är aktiviteter som vi tror pojkar värderar och intresseras av mer än flickor. Hassmén och 

Hassmén (2010) beskriver stimulans som ett medel för att nå inre motivation. Vi kan alltså tolka 

vårt resultat som att pojkar känner en större stimulans av innehållet än flickor, vilket kan leda till 

en högre inre motivation och ett större intresse för ämnet. Vi har också under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar sett att flickor är mer passiva än pojkar under aktiviteter med 

inslag av tävling och bollspel. Bollspel var i vår undersökning en bidragande orsak till att flickor 

var omotiverade i ämnet.  Mer musik, varierande innehåll och dans på idrotten var aktiviteter 

som kunde leda till högre motivation hos de omotiverade flickorna. Inom Hardings teori skapas 

olika beteenden på en interaktionell nivå, genom att flickor och pojkar behandlas olika 

(Jakobsson, 2000). I vårt resultat tolkar vi att flickor och pojkar behandlas olika, när pojkar får 

större utrymme att visa upp sig i aktiviteter som de är duktiga på, exempelvis bollspel, och när 

flickor inte får samma möjlighet till detta, eftersom aktiviteter som motiverar flickor att vara 

aktiva inte undervisas. Detta tror vi kan leda till att flickor och pojkar tar på sig olika könsroller. 

De aktiviteter som ansågs mest förekommande i vår studie, hos både flickor och pojkar var 

bollspel, aktiviteter med fokus på träning och motion och lekar. Över hälften av deltagarna valde 

bollspel som mest förekommande, vilket stämmer överens med den nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 (Skolverket, 2005) där de vanligaste aktiviteterna är bollaktivitet och lek. I 

vårt resultat var bollspel den aktivitet som var mest populär hos pojkarna (64 %). Dans nämndes 

inte alls av pojkarna som någon motivationsfaktor medan 12 % av flickorna motiverades av 

dans. Kan det vara så att dans anses vara en kvinnlig aktivitet och därför inte motiverar pojkar på 

samma sätt som flickor? Jakobsson (2000) beskriver Hardings genussystem, där strukturellt 

genus skapas när flickor och pojkar tar till sig olika sociala aktiviteter. Denna teori kan förklara 

vårt resultat där flickor och pojkar motiverades av olika aktiviteter. Det var således bollspel som 

hamnade högst upp även bland flickorna. Detta tror vi beror på att andelen som valde bollspel 

var de flickor som redan var motiverade i idrottsundervisningen. Liknande resultat som denna 

undersökning visat har Larsson et al. (Internet 1) kommit fram till att samma aktiviteter i ämnet 

idrott och hälsa uppskattas av både könen men bollspel har en något större uppskattning hos 

pojkar. Vi tycker det är oroväckande att bollaktiviteter har stort utrymme i undervisningen 

eftersom vi tror det är svårt att lyckas motivera alla elever genom endast bollaktivitet. Det krävs 

stor variation av innehållet för att nå ut till alla elever. Även läroplanen för gymnasiet nämner 

vikten av att stimulera och skapa förutsättningar för elevens lärande (Internet 4). 

7.2.2 Betyg 

Vårt resultat visade att betyg i idrott och hälsa var en faktor som rankades relativt högt både 

bland flickor och bland pojkar. Elever som endast motiveras av betyg drivs av en yttre 

motivation. Dessa elever är endast aktiva i undervisningen för att få belöning i form av betyg 

eller för att slippa straff i form av inget betyg (Vanden Auweele et al., 1999). En liten större 

andel flickor än pojkar nämnde betyg som viktigt för att delta i idrottsundervisningen i vår 

studie. Den nationella utvärderingen 2003 (Skolverket, 2005) visar ett resultat som skiljer sig 

från vårt, där dubbelt så hög andel pojkar än flickor deltar för betygets skull i ämnet idrott och 

hälsa. Vårt utfall kan bero på att antalet omotiverade pojkar utgjorde en liten del av 

urvalsgruppen. I nationella utvärderingen kanske antalet omotiverade pojkar var högre.  

Larsson, et al. (2010) nämner att pojkar idag har högre betyg än flickor i ämnet idrott och hälsa. 

Författarna menar att fysisk prestation och typiskt manliga egenskaper är det som ligger till 
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grund för betygsättandet. Många pojkar i vår studie tar upp lättheten med att få bra betyg i 

ämnet, vilket ingen av flickorna gör. Detta kan bero på, som Larsson et al. (2010) beskriver, att 

aktiviteterna i ämnet är av mer maskulin norm som syftar till fysisk prestation. Vi tror, som 

författarna, att idrottsaktiviteterna idag gynnar pojkarna och deras förutsättningar, vilket leder till 

att flickor får svårare att nå upp till höga betyg.  Utifrån Hardings genusteori kan denna 

problematik förklaras genom processer på sociokulturell nivå, när aktiviteterna som gynnar 

pojkar i större utsträckning skapar skillnader mellan könen och dess prestationer (Jakobsson 

2000). Även Bourdieu och hans kapitalbegrepp kan förklara varför vissa kunskaper i 

idrottsundervisningen värderas högre än andra, t.ex. inom fältet idrott och hälsa och dess 

undervisning, värderas vissa kunskaper och fysisk prestation mer än andra. Olika individers 

kunskaper värderas som tillgångar beroende på den norm som ingår i det specifika fältet 

(Engström, 2010). Vårt resultat kan tolkas som att danskunskaper inte räknas som en tillgång i 

bollaktiviteter. Bollaktiviteter är som tidigare nämnt i vårt resultat en aktivitet som motiverade 

fler pojkar och var mest förekommande i undervisningen, vilket kan förklara varför fler pojkar 

beskrev idrottsämnet som lätt. 

Tidigare forskning om flickor och pojkar i ämnet idrott och hälsa visar att flickor, innan 

samundervisningen infördes, hade lika betygsfördelning som pojkar (Carli, 1990). Vi tror att 

undervisningen på den tiden var mer anpassad efter de olika könens förutsättningar, vilket 

medförde en jämnare betygsfördelning. När vi frågade eleverna i vår undersökning, om det ville 

ha en sam- eller särundervisning, ansåg de flesta att samundervisning var den bästa 

utformningen, där fler flickor än pojkar tyckte detta. Redelius (2004 b) undersökning visar 

däremot att det är högre andel pojkar än flickor som vill ha gemensam undervisning. Vidare är 

det fler flickor än pojkar som tycker att könen skulle vara åtskilda ibland, medan vår studie 

visade att fler pojkar ville ha samundervisning ibland. Tillskillnad från vår egen uppfattning var 

det fler pojkar än flickor, i vår undersökning, som alltid ville ha en könsuppdelad 

idrottsundervisning, även fast antalet svarande var få.  

7.2.3 Tävling och prestation 

Det har visat sig att det alltid finns en grupp elever som har förväntningar på tävlingsmoment i 

idrottsundervisningen (Eriksson et al. 2003). Det är också denna grupp som fångas av ämnet och 

upplever tävling på ett positivt sätt. De elever som inte fångas upp av ämnet har en mer negativ 

syn på tävling. Tävling är idag ett av de dominerande momenten i ämnet idrott och hälsa 

(Engstöm, 2010). Detta samband har vi uppmärksammat i vår undersökning då ingen av de 

omotiverade eleverna angett tävling som anledning till deltagande i undervisningen. Tävling 

placerades av de motiverade eleverna högt bland deltagandefaktorerna, på andra plats av 

pojkarna och fjärde plats av flickorna. Här kan vi förklara vårt resultat med hjälp av Bourdieus 

teori om habitus. Tidigare erfarenheter påverkar elevernas syn på tävling och agerar därefter 

(Engström, 2010). I vårt fall kan det vara att de omotiverade eleverna associerar tävling med en 

tidigare negativ erfarenhet.  Att pojkarna värderade tävlingsmomentet högre än flickorna kan 

jämföras med Jakobsson (2000) som menar att pojkar gillar att tävla mot varandra medan flickor 

tar hjälp av varandra. 

En central anledning till deltagande är prestation och förmåga att klara av olika situationer 

(Engström, 2010). I idrottsundervisningen är det pojkar som får större utrymme och möjlighet än 

flickor att visa upp sin prestation och känna sig duktiga, enligt tidigare undersökningar (Internet 
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1; Skolverket, 2005). Även om så är fallet, visar vår undersökning att pojkars deltagande i ämnet 

inte motiveras i hög grad av att visa sig duktig genom att prestera bra. Pojkar verkar inte bry sig 

om att visa upp sin prestation i ämnet. Detsamma gäller för flickor. Det här resultatet är 

förvånande för oss eftersom vi trodde att någon som är motiverad även vill visa upp sina 

prestationer. Hassmén et al.(2003) menar att motivation är en förutsättning för elevers prestation. 

En flicka i vår studie, som var omotiverad i ämnet idrott och hälsa, nämner att moment som 

mäter prestation är en bidragande orsak till hennes amotivation. Hennes svar kan tolkas som att 

hon känner sig uttittad vid moment som mäter prestation. Att känna sig uttittad under en 

idrottslektion tror vi är vanlig känsla bland flickor, framförallt hos de som har en negativ syn på 

ämnet. Något som vi kände var en intressant motivationsfaktor hos en pojke var att han blev 

motiverad av möjligheten att kunna kolla in flickor under idrottsundervisningen. Det kan också 

vara en bidragande orsak till att flickor känner sig uttittade och obekväma under 

idrottsundervisningen. Situationen med att känna sig uttittad kan vi förklara genom Hirdmans 

genuskontrakt om manlig överordning och kvinnlig underordning (Hirdman, 2007), där flickor 

känner sig utsatta på grund av att idrottsundervisningen präglas av en manlig dominans. 

7.2.4  Idrott som manlig arena 

Genom alla tider är det mannen som varit normen inom idrotten, både inom undervisningen och 

inom idrottsrörelsen (Olofsson, 1989). Denna norm tror vi fortfarande präglar synen på 

idrottsundervisningen och där pojkar värderar ämnet högre vilket leder till en högre status i 

ämnet. Vi tror att för vissa grupper av individer är det viktigare att få högt betyg i ämnet idrott 

och hälsa än i andra ämnen. Framförallt hos pojkar och de som är aktiva på fritiden. Vår 

undersökning visade att det inte är en stor andel av eleverna som tog upp status i ämnet som 

viktig för deltagandet, men det visade ändå att en större andel pojkar än flickor ansåg detta. Att 

ämnet idrott och hälsa har högre status för fler pojkar än flickor kan bero på att idrottsämnet ses 

som ett pojkämne. Genom Hardings genusteori kan det förklaras av att båda könen på en 

individuell nivå, tar åt sig av de beteenden och roller som samhället skapat (Jakobsson, 2000). 

Även Hirdman (2001) förklarar att samhället består av en könsordning där förväntningar på 

kvinnor och män skapas. Dessa förväntningar ser olika ut, där mannen är överordnad och 

kvinnan underordnad. Bourdieus fältbegrepp kan också förklara denna hierarki genom att se 

idrottsundervisningen som ett eget fält. I idrottsundervisningen och dess fält fördelas makt och 

status mellan individer på ett naturligt sätt att individerna inte längre reflekterar varför olika 

makt- och statusförhållanden förekommer (Londos, 2008).  

Mannens norm inom idrotten är inte bara något som eleverna präglas av utan även lärare i ämnet 

idrott och hälsa påverkas av denna faktor. Larsson et al. (Internet 1) beskriver hur manligheten 

får högre status än kvinnligheten i idrottsundervisningen genom t.ex. att läraren sänker kraven på 

flickor och ökar dem för pojkar eller att pojkars prestation lyfts upp framför klassen. Även 

Jakobsson (2000) skriver att status och prestation ger motivation, framförallt för pojkar i ämnet. 

Dessa exempel på hur manligheten hyllas i idrottsundervisningen tror vi kan vara vanligt bland 

idrottslärare men att dessa handlingar sker omedvetet eftersom synen på idrott under längre tid 

har varit från ett manligt dominerande perspektiv. Bourdieu kallar den manliga dominansen inom 

vissa fält för paradoxal underkastelse (Londos, 2008). I vårt resultat, där vi såg att pojkar fick 

större utrymme i idrottsundervisningen, tolkade vi det som ett manligt dominansförhållande då 

idrottsundervisningen blev fältet. För att kunna bryta detta invanda mönster krävs medvetenhet 
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om denna problematik. Vår förhoppning är att idrottslärare i framtiden ska kunna arbeta för en 

mer jämställd idrottsundervisning. I läroplanen för gymnasiet står det att skolan ska stimulera 

undervisningen till att både flickor och pojkar deltar (Internet 4). Ämnesplanen för idrott och 

hälsa nämner att undervisningen ska förhindra att könsskillnader uppstår (Internet 5). 

7.2.5 Omgivningens påverkan 

Den nationella utvärderingen 2003 (Skolverket, 2005) visar att de elever som är aktiva på 

fritiden är de elever som tycker ämnet är intressant och är bekväma i ämnet. Innehållet i 

idrottsundervisningen präglas av föreningsidrotten, framförallt för att läraren ofta har en egen 

bakgrund i idrottsrörelsen. Det medför att idrottsämnet riktar sig mer mot de elever som är aktiva 

på fritiden (ibid.). Även Ekberg (2009) har samma åsikt då han beskriver vilka elever som 

intresseras av ämnet. Ekberg menar att de elever som inte är aktiva på fritiden redan har valt bort 

föreningsidrotten. I idrottsundervisningen får dessa elever möta ett ämne som de egentligen 

redan har valt bort. Vår studie visade också detta mönster. De elever som var motiverade i ämnet 

idrott och hälsa var också dem som tränade flera gånger i veckan medan alla omotiverade elever 

aldrig tränade på fritiden. Detta samband mellan motivation och träning på fritiden såg likadant 

ut för båda könen. Träning på fritiden kan kopplas ihop med Bourdieus begrepp habitus, då valet 

av aktivitet en individ väljer, speglar tidigare erfarenheter och föreställningar hos denne 

(Engström, 2010). De motiverade eleverna i vår undersökning har ett habitus som påverkar deras 

motivation och intresse i ämnet idrott och hälsa i en positiv riktning. 

Lärarens betydelse för elevers motivation i ämnet idrott och hälsa har visat sig vara stor. Att få 

positiv och personlig feedback öppet från läraren är en stark orsak till elevers motivation (Hagger 

& Chatziantis, 2007). Vårt resultat visade på att elever generellt inte uppfattar läraren som viktig 

motivationsfaktor. Det var ingen elev som angav att de deltog på grund av positiv feedback från 

läraren. Normell (2008) beskriver också lärarens betydelse för motivation med fokus på 

relationen mellan lärare och elev. Är eleven lågt motiverad beror det inte bara på personen själv 

utan läraren kan ha misslyckats med sin uppgift att höja motivationen genom fel strategier 

(Faskunger, 2001).  

Även föräldrar och kompisar påverkar synen på ämnet idrott och hälsa, vilket i sin tur påverkar 

motivationen (Ekberg, 2009; Redelius, 2004a). Lundvall (2004) nämner att det framförallt är 

fäder och syskon som har stor påverkan på ungdomars fysiska aktivitet. Kompisar och det 

sociala grupptrycket menar Ahl (2004) styr beteendet i vissa situationer. En del individer 

motiveras mer av lojaliteten till sina kompisar än att själv intresseras av ämnet. I vår studie angav 

många av de motiverade eleverna att de motiveras av sig själv i första hand och inte av någon 

annan person. Vi tolkar deras självmotivering med hjälp av Deci och Ryan (2000) som menar att 

en känsla av självbestämmande, utan yttre påverkan leder till en hög inre motivation. Med andra 

ord, de motiverade eleverna innehar en hög inre motivation.  

Bland de omotiverade eleverna i vår undersökning, var det framförallt kompisarna som 

motiverade till deltagande i undervisningen men också bland de motiverade eleverna framkom 

samhörighet som en faktor till motivation. Samhörighet är en faktor som påverkar den inre 

motivationen positivt hos individer (Ryan & Deci, 2007). Att eleverna inte nämnde läraren som 

viktig i vårt resultat tror vi beror på att de inte tänkte på att relationen till läraren har stor 

betydelse som den faktiskt har. Eleverna är mer fokuserade på de mer konkreta och synliga 
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faktorerna som betyg, ha roligt och aktiviteter i sig. Relationen till läraren är mer abstrakt och 

blir svårare att ”ta på”. Att föräldrarna inte anses påverka motivationen tror vi beror på elevernas 

omedvetenhet om detta. Vår uppfattning är att en individ påverkas av sin uppväxt och föräldrars 

föreställningar utan att veta om det. Bourdieu och hans habitus begrepp stöder vår uppfattning 

kring detta, då habitus utvecklas i relation till andra och som styr individen i vardagen (Londos, 

2008). Vi tolkar sambandet mellan omotiverade elever och kompisar som motivationsfaktor, som 

att dessa individer känner ett starkt behov av att passa in i den sociala strukturen. Vi upplever att 

vissa elever har uppfattningen att icke deltagande kan leda till utanförskap i gruppen. Elever som 

motiveras av kompisar i första hand drivs av en yttre motivation med låg grad av 

självbestämmande (Deci & Ryan, 2000). Anledningen till att många motiverade elever motiverar 

sig själv i ämnet tror vi är på grund av deras starka intresse. Den inre motivationen hos dessa 

elever är redan stark, vilket innebär att de inte behöver någon annan individ som motiverar dem. 

7.2.6 Faktorer till motivation och deltagande 

Att eleverna får vara med och bestämma i undervisningen skapar enligt Sjöberg (1997) mer 

motivation och intresse. Vårt resultat visade att en stor andel av båda könen kände att de ibland 

eller sällan vara med och bestämma innehåll i ämnet idrott och hälsa. Det var en låg andel av 

deltagarna som ansåg att de ofta fick möjlighet till medbestämmande. Vi kan se ett samband 

mellan omotiverade elever och deras uppfattning om medbestämmande samt mellan motiverade 

elever och deras uppfattning om sitt medbestämmande i ämnet. De omotiverade eleverna hos 

båda könen upplever att de sällan eller aldrig får möjlighet till att bestämma över 

ämnesinnehållet, medan de motiverade elever, i stor utsträckning, känner att de ofta eller ibland 

får möjlighet till medbestämmande. Detta utfall förvånade inte oss eftersom vår uppfattning om 

medbestämmande i ämnet stämmer väl överens med vad resultatet visade. Våra tidigare 

erfarenheter inom ämnet, både som elever och praktiserande lärare, gav oss upplevelser av ett 

lågt medbestämmande, t.ex. fanns det ofta en färdig planering som läraren följde utan elevers 

påverkan. Läroplanen tar upp vikten av elevers medbestämmande över arbetssätt och innehåll i 

undervisningen (Internet 4).  

Den nationella utvärderingen 2003 (Skolverket, 2005) visade liksom vår studie, att ha roligt i 

idrottsundervisningen var en viktig motivationsfaktor.  Andra forskare menar också att det 

viktiga i ämnet enligt elever är att ha roligt genom rörelse (Hansson, 2009). När eleverna i vår 

undersökning fick beskriva fritt över vad som motiverade dem, hamnade roligt på överlägsen 

första plats hos båda könen. Roligt var också en av de största anledningarna till att delta i 

idrottsundervisningen. Den nationella utvärderingen 2003 (Skolverket, 2005) nämner att pojkar 

oftare än flickor tycker ämnet idrott och hälsa är roligt. I vår undersökning ser vi dock ingen 

markant skillnad mellan könen, vad gäller roligt som motivationsfaktor eller deltagandefaktor. 

Vi upplever att ämnet idrott och hälsa har fått en stämpel, både bland elever och bland lärare, att 

det ska vara roligt. Anledning till detta anser vi kan vara att syftet med ämnet är att eleverna ska 

hitta en fysisk aktivitet som är rolig och som skapar ett fortsatt intresse, vilket leder till god 

hälsa. Vi anser det är viktigt att inte bara utgå från att ämnet ska vara roligt eftersom många 

andra viktiga delar då osynliggörs. Larsson (2004) menar att om eleverna känner glädje i 

undervisningen, skapas även kunskapsutveckling. Det går alltså inte att komma ifrån att ha roligt 

och känna glädje är något som påverkar motivationen och kunskapsutvecklingen.  
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Tidigare forskning visar att flickor har ett större behov av att förstå och skapa en helhet i 

undervisningssituationer, medan pojkar har en mer lekfull attityd till lärande (Jakobsson, 2000). 

Vidare beskriver författaren att lyckas med uppgifter, med minimal ansträngning är något pojkar 

oftast strävar efter. Flickor fokuserar mer på själva lärandet och att bevara relationer (ibid.). Ahl 

(2004) skriver att vissa människor har ett större behov av att förstå samband och innebörd med 

uppgifter. Denna könsskillnad visades inte i vårt resultat. Där var det dubbelt så stor andel pojkar 

än flickor som deltog för att få kunskap inom ämnet. Vi blev förvånade över det här utfallet 

eftersom våra egna tidigare erfarenheter har visat att flickor, i större utsträckning, haft större 

intresse av att veta och förstå syftet och bakgrunden till innehållet i undervisningen. Men vi kan 

även tolka resultatet utifrån Hassmén och Hassmén (2010) som menar att inre motivation är 

kunskapsdrivande. I vårt fall kan det förklaras genom att fler pojkar var mer motiverade i ämnet 

idrott och hälsa och därför också hade en högre inre motivation än flickor. 

Ytterligare motivationsfaktorer i idrottsundervisningen, som framkom i vår undersökning, var att 

få bättre tränad kropp och snyggare utseende. Intressant var att endast pojkar nämnde dessa 

faktorer. En förklaring till detta resultat, utifrån Bourdieus kapitalbegrepp, kan vara att en tränad 

kropp blir en tillgång inom fältet idrottsundervisning (Engström, 2010). Även den nationella 

utvärderingen 2003 (Skolverket, 2005) nämner att pojkar i större utsträckning än flickor, känner 

att idrottsundervisningen stärker deras självförtroende. Det kan vara att pojkar som får en mer 

positiv syn på sin kropp inom ämnet idrott och hälsa också bidrar till ett starkare självförtroende.  

Andra faktorer till motivation och deltagande som var intressanta i vår studie var att vissa elever, 

framförallt flickor, kände ett måste att delta i idrottsundervisningen samt att de fick dåligt 

samvete om de inte deltog. Dessa elevers motivation kan förklaras genom en motivationstrappa, 

där de hamnar på en introjekterad nivå, vilket innebär att eleverna känner ett tvång inifrån sig 

själv att delta i idrottsundervisningen (Vanden Auweele et al., 1999). Introjicering kan också 

innebära att individen har ett litet självbestämmande och skapar ångest och skuldkänslor. Dessa 

individer drivs av yttre motivation (Hassmén & Hassmén, 2010). 

7.3 Slutsatser 

Denna studie har visat att större andel pojkar än flickor var motiverade i ämnet idrott och hälsa 

samt att andelen omotiverade flickor i ämnet var dubbelt så stor än andelen omotiverade pojkar. 

Den vanligaste förekommande aktiviteten ansågs i vår studie vara bollspel, både bland flickor 

och bland pojkar. Bollspel var även den aktivitet som motiverade flest flickor och pojkar, 

däremot var det dubbelt så hög andel pojkar som motiverades av bollspel. Dans som aktivitet 

motiverade flickor, vilket inte nämndes alls av pojkarna som en motivationsfaktor. 

En lite större andel flickor än pojkar nämnde betyg som en viktig faktor till deltagande i 

idrottsundervisningen. Däremot ansåg pojkar och inte flickor att det fanns en lätthet med att 

uppnå bra betyg i ämnet idrott och hälsa. Att ha bra betyg i ämnet idrott och hälsa var något som 

fler pojkar än flickor ansåg ge hög status.   

Vårt resultat visade att de flesta eleverna ansåg att samundervisning var den bästa utformningen 

av undervisningen i ämnet idrott och hälsa, fler flickor än pojkar ansåg detta. Att ibland eller 

alltid ha könsuppdelad idrottsundervisning var det fler pojkar än flickor som ansåg. 
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Tävling var en stor anledning till deltagande bland de motiverade eleverna. Motiverade pojkar 

rankade tävling på andra plats bland deltagandefaktorerna medan tävling bland de motiverade 

flickorna hamnade på fjärde plats. Vidare visade vår undersökning att ingen av de omotiverade 

eleverna angav tävling som en anledning till deltagande i ämnet idrott och hälsa. 

Vårt resultat visade ett samband mellan att vara motiverad i idrottsundervisningen och att vara 

aktiv på fritiden. De elever som var motiverade i ämnet var också dem som angav att de tränade 

flera gånger i veckan. De som nämnde att de aldrig tränade på fritiden var samma elever som var 

omotiverade i ämnet idrott och hälsa. 

Lärarens eller föräldrarnas betydelse för motivation i idrottsundervisningen var låg bland alla 

elever. Däremot ansågs kompisar som en viktig motivationsfaktor för de omotiverade eleverna. 

De flesta motiverade eleverna angav att de motiverade sig själv att delta på idrottslektionerna. Vi 

fann ingen nämndvärd könsskillnad inom detta område. 

Ytterligare ett samband som vårt resultat visade var att de omotiverade eleverna sällan eller 

aldrig upplevde att de fick vara med och bestämma över innehållet i idrottsundervisningen, 

medan de motiverade eleverna kände att de ofta eller ibland fick möjlighet till medbestämmande. 

Detta resultat visade lika mellan könen. 

Att ha roligt på idrottslektionen var den överlägset största motivationsfaktorn både hos flickor 

och hos pojkar. Dubbelt så stor andel pojkar än flickor angav kunskap som en anledning till 

deltagande i idrottsundervisningen. Pojkar angav även att få bättre tränad kropp och snyggare 

utseende som motivationsfaktorer, vilket ingen av flickorna nämnde. Däremot var det fler flickor 

än pojkar som kände ett måste till att delta i ämnet idrott och hälsa samt att de fick dåligt 

samvete vid ett icke deltagande i ämnet. 

7.4 Fortsatt forskning 

För vår del skulle fortsatt forskning kunna vara att inom samma område, göra en kvalitativ 

undersökning, med exempelvis intervjuer och observationer, för att få ytterligare fördjupad 

förståelse över elevers motivationsfaktorer och dess könsskillnader i ämnet idrott och hälsa.  

En annan del i vår fortsatta forskning skulle kunna vara att endast undersöka 

motivationsfaktorerna hos de elever som är omotiverade i ämnet idrott och hälsa. Genom att 

kontinuerligt följa omotiverade elever under en längre tid och inte under idrottslektioner kan vi 

få tydligare svar på anledningen till deras amotivation samt vad som kan motivera dem i 

idrottsundervisningen. Det är dessa elever som vi anser är viktiga att nå i vår framtida profession.   
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Bilaga 1 

Brev till målsman 

 

Till målsman 

Vi heter Anna Stiglund och Anna-Sara Kristofferson och studerar till lärare vid Luleå Tekniska 

Universitet. Vi håller för tillfället på med att skriva vårt examensarbete rörande gymnasieelevers 

motivation till ämnet idrott och hälsa ur ett genusperspektiv. För att kunna genomföra vår studie 

behöver vi använda oss av enkäter till elever i år 2 på gymnasiet. 

Vi kommer att följa de etiska forskningsreglerna och enkätsvaren samt uppgifterna kommer att 

behandlas anonymt och konfidentiellt. Eleverna kommer att delta frivilligt i 

enkätundersökningen. Efter avslutat examensarbete kommer enkäterna att förstöras. 

Om ni har några invändningar över att eleven deltar i undersökningen så kontakta oss via telefon 

eller e-post senast x/x-xx. 

Har ni övriga frågor är ni välkomna att höra av er.  

Med vänliga hälsningar, 

Anna Stiglund    Anna-Sara Kristoffersson 

xxx-xxxxxxx    xxx-xxxxxxx    
annsti-6@student.ltu.se  annkri-7@student.ltu.se 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning 

- Motivation i ämnet idrott och hälsa 

 

Jag är:  Flicka     Pojke 

 

1. Är du motiverad att delta i skolundervisningen i idrott och hälsa? 

Ja  Nej Ibland 

2. Om du svarade ja eller ibland, nämn 3 saker som motiverar dig att delta på idrott och 

hälsa lektionerna. Om du svarade nej, gå vidare till fråga 3. 

1.______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 

3. Om du svarade nej på fråga 1, nämn 3 saker som kan motivera dig att delta på idrott 

och hälsa lektionerna 

 1._____________________________________________________________ 

 2._____________________________________________________________ 

 3._____________________________________________________________ 

 

4. Anser du att du får vara med att bestämma vad ni ska göra på idrottsundervisningen? 

Sätt endast ett kryss. 

  

 Ja, ofta 

 Ja, ibland 

 Sällan 



 

 

 

 Nej 

 

5. Vilken av dessa aktiviteter tycker du förekommer oftast på idrottsundervisningen? Sätt 

endast ett kryss. 

 Bollspel 

 Lekar 

 Träning och motion 

 Gymnastik/redskap 

 Samarbetsövningar 

 Dans 

 Simning 

 Friluftsliv 

 Annat: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____ 

6. Vilken aktivitet motiverar dig mest till att delta i idrottsundervisningen? Sätt endast ett 

kryss. 

 Bollspel 

 Lekar 

 Träning och motion 

 Gymnastik/redskap 

 Samarbetsövningar 

 Dans 

 Simning 

 Friluftsliv 



 

 

 

Annat:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Hur tycker du att idrottslektionerna i skolan borde vara upplagda för att du ska känna 

dig motiverad? Sätt endast ett kryss. 

     Pojkar och flickor tillsammans på alla idrottslektioner 

 Pojkar och flickor tillsammans ibland 

Pojkar och flickor alltid var för sig 

8. Vem/vilka motiverar dig mest till att delta i idrottsundervisningen? Sätt endast ett kryss. 

Läraren 

Kompisar 

Föräldrar 

Ingen, jag motiverar mig själv 

9. Varför deltar du på idrottslektionerna? Du får ange max 4 svarsalternativ. 

Jag får kunskap som jag kan ha nytta av senare i livet 

Jag får extra motion eller träning som är hälsosamt 

Jag deltar endast för att få betyg 

Jag deltar för att det är roligt 

Jag deltar för att få en paus från övriga skolämnen 

Jag deltar för att kunna visa andra hur bra jag är 

Jag tycker det är kul att klara av svåra moment 

Jag deltar för att ett högt betyg i ämnet ger hög status 

Jag deltar för att mina kompisar är med 

Jag får dåligt samvete om jag inte deltar 

Jag deltar för att folk runt omkring mig tycker det är viktigt att röra på sig 



 

 

 

Jag tycker det är roligt att tävla 

Jag känner en större samhörighet med klasskamrater 

Jag deltar för att läraren ger mig bra feedback för min prestation 

Annat:-

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. När du inte deltar på idrottslektionerna, vad beror det på? Du får ange max 3 

svarsalternativ. 

 En tillfällighet, t.ex. sjukdom eller bortrest 

Jag tycker det är obekvämt att byta om och duscha inför andra 

Läraren uppmärksammar inte mig 

Det är tråkiga aktiviteter 

Jag gillar inte att röra på mig 

Jag känner mig uttittad på lektionerna 

Jag gillar inte att tävla 

Jag känner ingen samhörighet med någon i klassen 

Annat: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

11. Tränar eller motionerar du på fritiden? 

Ja, flera gånger i veckan 

Ja, en till två gånger i veckan 

Ja, en till två gånger i månaden 

Nej, aldrig 



 

 

 

 

Tack för din medverkan! 


