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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen och förståelsen om varför vissa elever väljer att inte 

delta i ämnet idrott och hälsa och vilka metoder lärare kan vidta för att öka deltagandet. Studien 

koncentreras utifrån elevernas perspektiv men tar även upp lärarnas perspektiv kring icke-

deltagande och motivation. Studien utgår från Deci & Ryans Självbestämmandeteori angående 

inre och yttre motivation och Aaron Antonovskys KASAM, känsla av sammanhang och kommer 

även att behandla Johan Faskungers transteoretiska beteendeförändringsmodell.  

     Tio elever blev intervjuade från fem olika skolor och elva lärare svarade på enkäter. 

Enkätundersökningen fungerar som ett komplement till elevintervjuerna. Enkäterna delades ut 

till lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa som var på plats under besöken.  

     Resultatet visade att eleverna hade synpunkter på lektionsinnehållet där hälften av eleverna 

ansåg att lektionerna var tråkiga som deras största orsak till icke-deltagande. De flesta elever ville 

att undervisningen skulle vara mer fokuserad kring individen och inte till gruppaktiviteter. Dessa 

elever ville utföra lektionsinnehållet mer självständigt. Lärarna uppskattade att den största 

orsaken till att icke-deltagande elever ej deltar är för att de känner sig dåliga på idrott. Resultatet 

visar också på en klyfta mellan elev och lärare där de verkar missuppfatta varandra och där i alla 

fall eleverna ser till den andre som det stora problemet.   

     Vår slutsats är att kommunikationen mellan lärare och elev är oerhört viktig för att anpassa 

lektionerna efter den individuella eleven och därmed minska klyftan mellan elev och lärare för att 

öka deltagandet och motivationen. 
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1. Inledning 

Alla har vi mer eller mindre starka minnen från vår skolgång. Det är en period i en människas liv 

som sätter sina spår på gott och ont. Idrott och hälsa ämnet är tänkt att sätta spår i oss på det 

sättet att vi ska vara fysiskt aktiva och förstå innebörden av hälsa livet ut. Dock är det många 

elever som väljer att inte delta. Varför är det så när det är meningen att undervisningen ska vara 

till för alla? Och hur ska vi kunna ändra på detta beteende? 

 

“Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas 

utifrån egna förutsättningar”1 

 

Under verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi upptäckt att det alltid finns en skara elever 

som väljer att inte delta i undervisning i ämnet idrott och hälsa. Vi har under utbildningens 

praktikperioder skaffat oss erfarenheter kring hur lektioner i ämnet kan se ut. Oavsett karaktär på 

lektion eller aktivitet som eleverna utför finns det elever som av olika anledningar väljer att inte 

delta i undervisningen. Dessa elever sitter oftast och observerar lektionen vid sidan av alternativt 

dyker de ej upp under lektionstillfället.  

 

“Med rörelseförmåga avses elevernas förmåga att utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka, 

rörlighet, kroppsuppfattning, mental förmåga och motivation”2 - Skolverket 2011 Om ämnet idrott 

och hälsa. 

 

     Som blivande lärare i ämnet tycker vi att det är synd att det finns elever som väljer att inte 

delta i idrott och hälsa med tanke på de positiva effekter rörelseaktiviteter kan medföra. Denna 

undersökning handlar om just dessa elever, om vilka bakomliggande faktorer som orsakar icke-

deltagande samt hur lärare kan motivera och anpassa undervisningen till dessa elever. Vi vill 

huvudsakligen få ett elevperspektiv på undersökning då motivationsfaktorer kan yttra sig olika. Vi 

upplever att motivera elever är under lektionstid en av de enskilt svåraste uppgifterna för en 

undervisande lärare att handskas med. Vi har själva upplevt det i första hand och vill med denna 

uppsats ta reda på varför eleverna inte deltar på undervisningen och om motivation har något 

med saken att göra.   

                                                           
1 GY 11, sid. 83 
2 Skolverket, kommentarmaterial för GY 11 i idrott och hälsa, sid. 1 
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2. Bakgrund 

Den dagliga aktivitet som av folkhälsoinstitutet rekommenderas för att bibehålla en god hälsa och 

förebygga viktökning för en vuxen person är 60 min per dag med en intervall på 10 min per 

gång.3 Många unga idag spenderar flera timmar framför datorn och åker kollektivt till skolan samt 

att spontanidrott och föreningsidrott minskar.4 Detta i kombination med att vi går mot ett allt 

mer stillasittande samhälle bidrar till en i teorin dyster framtidsutsikt för folkhälsan. Idrott och 

hälsa lärare har en viktig roll i formgivningen av våra unga så att de förstår vikten av fysisk 

aktivitet. Det är viktigt att motivera ett 100-procentigt deltagande så att alla individer känner sig 

motiverade att delta för att lättare forma en hälsosammare livsstil och en förståelse i vikten av 

fysisk aktivitet. 

 

"Adekvat fysisk aktivitet bidrar till att minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar såsom hjärt-och 

kärlsjukdom, osteoporos och vissa typer av cancer. Daglig fysisk aktivitet rekommenderas därför som en 

del av en hälsosam livsstil tillsammans med en välbalanserad kost".5 

 

Forskning visar på att just sådan fysisk aktivitet likt promenader och cykel till och från exempelvis 

skolan har mycket goda hälsoeffekter.6 En av idrottslärarens centrala uppgifter är att lära ut 

hälsans betydelse och de positiva effekter som fysisk aktivitet ger samt ge eleverna verktygen att 

forma ett aktivt liv.  

     Att motivera elever till deltagande i idrott och hälsa kan vara komplext. Skolor har olika 

förutsättningar när det gäller resurser. Detta sätter kontinuerligt prov på lärarnas färdigheter med 

tanke på existerande förutsättningar. Avsikten med denna studie är att undersöka vilka 

bakomliggande faktorer som orsakar att vissa elever väljer att inte delta i undervisningen i idrott 

och hälsa och hur lärare kan arbeta för att motivera dessa elever. 

2.1 Didaktiskt dilemma 

I situationen som uppstår när elever väljer att inte delta i lektionerna i idrott och hälsa skapas det 

ett didaktiskt problem. Problemen kan vara allt från glömda idrottskläder, för mycket bollspel då 

den berörda eleven är bollrädd till bristande motivation osv. Det finns ett antal didaktiska frågor 

som lärare gör lektionsplaneringar utifrån, Vad? Hur? och Varför?7 Varför ska dessa moment 

genomföras? Vilka moment ska genomföras? Hur ska man gå till väga? Att behandla de 

didaktiska frågorna tillhör den professionella lärarens uppdrag. Det innebär att veta vad man gör 

                                                           
3Statens folkhälsoinstitut, rekommendationer för fysisk aktivitet 2013 
4 ibid 
5 Livsmedelsverket 2013-04-24 
6 Faskunger 2011, sid. 16-17 
7 Lindström & Pennlert 2009, sid. 26 
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och varför.8 En didaktisk fråga som dyker upp utifrån frågeställningen är frågan för vem? Vem 

utförs undervisningen för? Denna fråga ska besvaras med motiveringen att dagens undervisning 

skall utgå ifrån den individuella eleven och dess förutsättningar.9 Lars-Magnus Engström har följt 

2000 svenskar från 15-årsålder upp till medelåldern i en undersökning som pågick i ca 40 år. 

Undersökningen kom fram till att motion i vuxen ålder hade relativt starka samband med vilket 

betyg man hade i gymnastik (äldre benämning).10 Andra bidragande faktorer kring motionsvanor i 

vuxen ålder är t.ex. social bakgrund, utbildning och var man bor.11 Utifrån denna undersökning 

blir det uppenbart att det är betyg och undervisningsfaktorerna som lärare i allmänhet kan 

påverka för eleverna i skolorna, att öka möjligheterna till ett rörelseaktivt vuxenliv. Därför blir de 

idrottsdidaktiska undervisningsinstrumenten viktiga. 

3. Tidigare forskning 

I tidigare forskning kan man läsa om motivation och arbetet med att motivera elever till 

deltagande i idrott och hälsa samt fysisk aktivitet hos unga och fortsatt genom livet. Ett exempel 

på detta arbete är Johan Faskungers transteoretiska beteendeförändringsmodell.12 Modellen 

förklarar fem olika steg hur man bör närma sig motivation och ökad fysisk aktivet i förhållande 

till personer med från början låg motivation. Enligt Håkan Jenner bör vägen till motivation tas 

genom rätt sorts motivation för att i det långa loppet bibehålla motivationen.13  

     Tidigare forskning talar om inre och yttre motivation samt motivationsstegar och olika 

modeller för att ge och finna motivation. Ntoumanis och Standage behandlar i sin studie 

ungdomar och deras förhållning till skolämnen samt inre och yttre motivation. De visar på att de 

elever som i högre grad drivs av inre motivation har en högre grad av upplevd motivation till 

deltagande. De är positiva till ämnet och räds inte att delta, inte heller att utmana sig själva under 

lektionerna. Studien visar också på att de elever som i skolan har högre grad av inre motivation 

och som där med deltar mer koncentrerat och aktivt på idrott och hälsa lektionen även är fysiskt 

mer aktiva på sin fritid.14 Håkan Jenner skriver i sin bok Motivation motivationsarbete i skola och 

behandling, om tre faktorer för motivation. Målet, uppnåendets värde och misslyckandets 

sannolikhet. För att dessa faktorer ska bli begripliga och hanterbara för elever inom idrott och 

hälsa spelar idrott och hälsa läraren en betydande roll. Det är läraren som för eleven ska lägga 

                                                           
8 Lindström & Pennlert 2009, sid. 25 
9 Skolverket 2011, sid. 6 
10 Engström 2011, sid. 7-8 
11 Ibid, sid. 5ff 
12 Faskunger 2011, 
13 Jenner 2004, sid. 41-42 
14 Ntoumanis & Standage 2009, sid. 198-199 
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fram varför hen ska genomföra de olika momenten med koppling till kursplaner och liknande 

samt att läraren har en otroligt viktig roll som motivator, alltså den som motiverar och ser eleven. 

Vi har även tagit del av Katarina Mikaelssons avhandling Fysisk aktivitet, inaktivitet och kapacitet hos 

gymnasieungdomar. Avhandlingen behandlar gymnasieungdomars fysiska aktivitet och hur den 

påverkar deras fysiska kapacitet samt hur fysiskt inaktiva ungdomar ser på fysisk aktivitet och 

hälsa. Avhandlingen visar bland annat att fysiskt inaktiva ungdomar har kunskap om fördelarna 

som fysisk aktivitet ger men att andra intressen väger tyngre än fördelarna som fysisk aktivitet 

ger.   

     Vi har tagit del av forskning från högskolor och universitet angående elever med låg 

motivation till ämnet idrott och hälsa i gymnasiet. Vi hittade ingen annan forskning på högre nivå 

om orsaker till icke-deltagande i ämnet idrott och hälsa. Ericson och Elofssons examensarbete 

Idrott suger intervjuade åtta elever och kom fram till att alla dessa elever var missnöjda med 

innehållet i undervisningen.15 De har även kommit fram till att eleverna hade sociala orsaker till 

låg motivation. Ett exempel är skillnader mellan individernas tävlingsinriktning och att detta 

medförde problem. De presenterade en lösning där eleverna delades upp i prestations - och 

motionsgrupper, oavsett kön.16Allard och Francke motivationsfaktorn bakom deltagande i idrott och 

hälsa har genomfört en enkätundersökning där 114 gymnasieelever deltagit. Resultatet visade bl.a. 

ett samband där elever med låga betyg i ämnet idrott och hälsa tenderade att sluta vara fysiskt 

aktiva tidigare än de med bra betyg. Deras slutsats lyder att det livslånga intresset för fysiska 

aktiviteter skapas genom inre motivation.17  

     Många studier från högskolor och universitet angående motivation till deltagande i idrott och 

hälsa har genomförts på grundskolor. De flesta utav dessa studier har antingen genomförts med 

enkätundersökningar till elever, intervjuer med lärare eller enkäter till lärare. En intervjustudie av 

lärare genomförd av Robin Åkesson kom fram till att läraren har en stor betydelse när det gäller 

elevers motivation. Han säger i sitt examensarbete att dessa elever ofta har en dålig självkänsla. 

Läraren ska bidra med bättre självkänsla genom engagemang, stöd och låta dessa elever lyckas 

med uppgiften.18     

4. Teorier 

De teorier som behandlar begreppet motivation presenteras följande i olika stycken, Deci & 

Ryans inre och yttre motivation, Antonovskys KASAM och Faskungers transteoretiska 

                                                           
15 Ericson & Elofsson 2007, sid. 33 
16 Ibid, sid. 34 
17

 Allard & Francke 2012, sid. 36 
18 Åkesson 2012, sid. 3 
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beteendeförändringsmodell. Vi har valt att arbeta efter deras modeller och teorier för att studera 

elevers syn på motivation och icke-deltagande. Innan dessa delar behandlas måste begreppet 

motivation definieras. Vi var valt att använda nationalencyklopedins begreppsdefinition. 

 

“motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi 

gör vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi ska förstå det faktum att organismer konsekvent 

strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden. Motivationskällan kan antingen förläggas 

inom personen eller organismen, som i instinkts- eller drivkraftsteorier, eller i yttervärlden, som i s.k. 

incentivteori”. 19  

4.1 Inre motivation 

Inre motivation förklaras enligt Deci & Ryan av att människan har ett behov av kunskap och 

självbestämmande. Människans strävan efter självbestämmande kräver olika former av kunskap. 

Behovet av att förse sig med kunskap och uppnå självbestämmande är starkt hos människan. Den 

inre motivationen uppstår då människan upplever ett självbestämmande "jag kan själv” och “ jag 

klarar mig själv”.20 Den inre motivationen har inget med straff och yttre belöningar att göra.21 En 

människa måste känna att valen som görs är dess egna och att hen har kontroll över dessa val. 

 

”Den grundar sig på inre personlighetsfaktorer. Inlärning kan underlättas genom utdelning och belöning. 

Belöningen är beroende av inre faktorers behov och brister (Cofer). Marton (1992) beskriver inre 

motivation som en önskan att ta reda på något av eget intresse, utan hot. Denna inre motivation 

förknippas med djupinlärning, dvs. att individen lär för att minnas och inte enbart memorerar för 

stunden”22 

 

För att tillfredställa vissa behov hos individen måste alla typer av uppgifter innebära en viss 

utmaning som enligt Deci & Ryan varken ska vara för lätta eller för svåra.23 Enligt Deci & Ryan 

kan tävlingar sänka den inre motivationen dock kan individens lust till att tävla bli starkare, 

särskilt om man vinner.24 Utveckling av den inre motivationen hänger ihop med utvecklingen av 

individen. Enligt Deci & Ryan är människor intresserade av olika stimulis redan som små barn. 

Det finns ett behov av att skapa nya färdigheter och självbestämmande. Men dessa färdigheter 

                                                           
19 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/motivation besökt 2013-05-09 
20 Deci & Ryan 1985, sid. 32 
21 Ahl 2004, sid. 47 
22 Ahl 2004 sid. 15 
23 Deci & Ryan 1985, sid. 33 
24 Ibid, sid. 333 

http://www.ne.se/lang/motiv/259477
http://www.ne.se/lang/motivation
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kan stanna upp eller utvecklas vidare beroende på om människan har intresset.25 Det som Deci & 

Ryan menar är att en människas intresse att utveckla färdigheter i ett område beror på vilka 

erfarenheter en individ skaffar sig under sin utveckling inom ett specifikt område. 

4.2 Yttre motivation 

Att separera inre och yttre motivation kan vara komplext. Inre och yttre motivation kan existera i 

olika former. Inre och yttre motivation kan dra åt samma håll men ibland åt olika. Om inre 

motivation tilltalar individens egna val borde den yttre motivationen enligt logiken vara något 

som inte kommer från individen själv.26 Yttre motivation kan vara önskan att undslippa straff, 

belöningar osv. Helene Ahl förklarar olika motivationsteorier och säger att det finns en debatt om 

vilka typer av inre och yttre belöningar som lämpligast motiverar människor.27 Deci & Ryan säger 

att belöningar kan ha en hämmande inverkan på inlärningsprocesser.28 

     Under ett barns uppväxt blir denne mer och mer påverkad av yttre faktorer som kan ha 

betydelse för dennes beteende. Enligt Deci & Ryan blir barnen påverkade av den sociala miljön 

och vårdnadshavare som ställer vissa krav. Det uppstår konflikter mellan barnens naturliga 

beteenden och de värden som symboliserar socialisation. Socialisationen medverkar till att göra så 

barnen fungerar i det sociala livet. 

 

”The concept of socialization gives recognition to the fact that there are many behaviors, attitudes, and 

values that are neither natural nor intrinsically motivated, but are important for effective functioning in 

the social world”29. 

 

Deci & Ryan säger att om en konflikt uppstår där barnet har en inre motivation till att utföra en 

given aktivet vilket föräldrarna ej accepterar. Föräldrar känner ett ansvar inför barnet och med 

hjälp utav yttre faktorer påverkar de barnets beteende så att barnet gör vissa saker som de inte 

känner motivation till. Dock vill föräldrar inte locka fram vissa beteenden, utan de vill att barnet 

ska ta ansvar för sina handlingar.30  

4.3 Aaron Antonovskys KASAM 

För att skapa ett klimat i klassrummet som fångar upp de elever som inte deltar i idrott och hälsa 

undervisningen krävs det att dessa elever finner en form av motivation till deltagande. Den inre 

                                                           
25 Deci & Ryan 1985, sid. 127 
26 Ahl 2004, sid. 47 
27 Ibid 2004, sid. 47 
28 Deci & Ryan 1985, sid. 172-173 
29 Ibid, sid. 129 
30 Ibid, sid. 129 
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motivationen är att föredra för att få en positiv beteendeanpassning.31 För att en hög grad av inre 

motivations ska kunna uppnås krävs att tre komponenter uppfylls, dels ska uppgiften vara 

begriplig, dels hanterbar, men allra mest  ska uppgiften ha en hög meningsfullhet.32 Utan 

meningsfullheten blir varken hanterbarheten eller begripligheten särskilt långvarig. De elever som 

finner uppgiften meningsfull, som finner engagemang, har alltid förutsättningar för att hitta 

förståelse och finna resurser för att genomföra uppgiften.33  

     Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre huvudkomponenterna i Aaron 

Antonovskys KASAM, känsla av sammanhang. Vi har valt att ta del av KASAM-begreppet för att 

meningsfullhet och motivation i stor grad hänger samman och den ena kan i princip inte stå utan 

den andre.34 Om begreppet KASAM förs över på en idrott och hälsa lektion i förhållande till 

motivation och deltagande är det för eleverna inte bristen på begriplighet inför uppgiften inte 

heller dess hanterbarhet som gör att de avstår deltagande. Det är just att de finner ingen mening i 

aktiviteten och där med försvinner begriplighet och hanterbarhet ur deras grepp.35 Antonovsky 

skriver att om en person som ställs inför en uppgift, förstår spelets regler samt besitter de 

resurser som krävs för att utföra uppgiften men helt enkelt inte bryr sig förlorar förståelsen för 

uppgiften samt tappar kontrollen av resurserna.36 Det går att se en klar koppling till skolans värld 

där eleven inte lyckas finna någon mening i att delta på lektioner i idrott och hälsa just för att de 

inte ser mening i deltagandet. Det är väldigt få elever som inte har förståelsen för “spelets regler” 

under given uppgift på lektionstid samt att majoriteten redan besitter resurserna för att utföra 

uppgiften. Finns inte resurserna hos eleven ska undervisningen formas så att aktiviteten blir 

hanterbar. Problemet är att meningsfullheten fattas för eleverna i idrott och hälsa undervisningen 

till att de ska bli motiverade att delta.  

 

“Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och (3) 

dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang” 37 

 

Om eleven inför lektionen känner en hög grad av begriplighet och meningsfullhet men har inför 

                                                           
31 Faskunger 2011, sid. 122 
32 Antonovsky 1991, sid. 44 
33 Ibid, sid. 44 
34 Antonovsky 1991, sid. 44 
35 Ibid, sid. 44 
36 Ibid, sid. 44 
37 Ibid, sid. 41 
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given uppgift en lägre grad av hanterbarhet så är tilliten till läraren av högsta vikt. Vid ett scenario 

där hanterbarheten inför uppgiften är bristande är det viktigt att det finns resurser som står till 

elevens förfogande. Resurserna för att nå en hög hanterbarhet kan finnas inom eleven självt men 

kan också yttra sig i stöttande klasskamrater eller en lärare som eleven har tillit till. Läraren är då 

en resurs för eleven att övervinna de eventuella hinder som finns38 Dock har alla delar givet olika 

betydelse från individ till individ. Antonovsky menar att den viktigaste delen i KASAM är 

meningsfullhet men att den inte kan stå sig utan hanterbarhet och begriplighet. En individ kan ha 

en hög KASAM fast att allt inte är begripligt, hanterbart eller meningsfullt. I ämnen där dessa 

komponenter är låga så är intresset hos individen lågt och därför är ämnet inte viktigt.39 Det är 

när individen ställs inför uppgiften och tvingas delta för exempelvis betygs skull som hens 

KASAM sjunker drastiskt.40  

4.4 Faskungers transteoretiska beteendeförändringsmodell 

Eftersom den inre motivationen är viktig för att känna en meningsfullhet till att utföra fysiska 

aktiviteter både i och utanför skolan har vi valt den transteoretiska modellen som ett verktyg till 

att förklara hur lärare kan ändra icke-deltagande elevers inställning till fysisk aktivitet i allmänhet. 

Transteoretiska modellen kan fungera som ett hjälpmedel för lärare, att motivera elever med lågt 

deltagande i ämnet idrott och hälsa till ökad delaktighet. Den transteoretiska modellen beskriver 

fem olika stadier som en individ passerar för att till slut nå en förändring som förhoppningsvis 

kommer sitta kvar livet ut. Faskunger beskriver även hur en hälsovägledare ska stötta en individ 

under förändringsprocessen.41 I detta fall är det lärare i idrott och hälsa som tar hälsovägledarens 

roll. De stadier som en person går igenom enligt den transteoretiska modellen är42: 

 

1. Förnekelsestadiet 

2. Begrundandestadiet 

3. Förberedelsestadiet 

4. Handlingsstadiet 

5. Aktivitetsstadiet 

 

Vid förnekelsestadiet vill inte en person kännas vid att de har ett problem och möter råd om 

fysisk aktivitet med motstånd. Motståndet kan vara i form av ursäkter och att nackdelarna med 

                                                           
38 Antonovsky 1991, sid. 41  
39 Ibid, sid. 45 
40 Ibid, sid- 45-46 
41 Faskunger 2011, sid. 34 
42 Ibid, sid. 30-31 
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att börja med fysisk aktivitet väger tyngre än fördelarna.43 Under detta stadium menar Faskunger 

att hälsovägledarens roll som i detta fall är läraren i idrott och hälsa, ska öka personens 

uppfattning och risker med en livsstil som är stillasittande. Man bör även anpassa sitt bemötande 

utifrån individens egen särart så som kön, ålder och hälsostatus mm.44 

     Under begrundadestadiet börjar människor inse att deras livsstil kan vara ett problem. De vill 

göra en förändring i framtiden och tänker på det då och då. Nackdelarna och fördelarna till att bli 

mer fysiskt aktiv börjar vid detta stadium bli mer balanserat, men nackdelarna har fortfarande en 

tendens att väga tyngre. Tron på en beteendeförändring kan växa sig stark, även om individen 

inte har tagit ett beslut ännu. Enligt Faskunger är det väldigt vanligt att fenomenet “ jag ska börja 

motionera om sex månader” finns i detta stadium.45 Hälsovägledarens roll under detta stadium är 

att ta reda på varför personen vill ha en förändring. Vid begrundandestadiet ska personens 

självförtroende stärkas med hjälp utav realistiska målsättningar och ha passande förebilder.46 

     När individen har kommit in i förberedelsestadiet börjar hen fundera starkt på att göra en 

förändring. En förberedelse sker genom att stärka sin motivation och utarbeta en handlingsplan. 

Det är under detta stadium som fördelarna till att bli mer fysiskt aktiv väger tyngre än 

nackdelarna. Däremot kan vissa aktivitetshinder kännas besvärande. Individen vill starta inom 

den närmaste månaden och är hela tiden i förberedelse.47 Nu bör hälsovägledaren gå igenom olika 

alternativ till förändring och uppmuntra individen till att anteckna ner en detaljerad aktivitetsplan, 

möjliga hinder, målsättning och vad som kan orsaka återfall mm.  Hälsovägledarens roll är hela 

tiden att successivt stärka självförtroendet och se till att individen inte har för högt ställda mål, ej 

ser för svåra hinder och att aktivitetsplanen är rimlig.48 

     I handlingsstadiet börjar den aktiva förändringen äga rum. Tidigare stadier har mest fungerat 

som mentala förberedelser. Nu börjar individen utföra sin plan och försöker kontrollera sina nya 

aktivitetsvanor. Enligt Faskunger befinner sig individen sex månader räknat från starten i 

handlingsstadiet där också risken för återfall är störst.49 För hälsovägledaren är det är viktigt att 

utvärdera individens första intryck av att ha börjat bli mer fysiskt aktiv. Det är bra att återkoppla 

till handlinsplanen som gjordes tidigare och kontrollera om något behöver omarbetas. 

Hälsovägledaren bör även hjälpa till att hitta strategier för att undvika återfall. Hälsovägledaren 

                                                           
43 Faskunger 2011, sid. 30 
44 Ibid, sid. 34 
45 Ibid, sid. 30 
46 Ibid, sid. 34 
47 Ibid, sid. 31 
48 Ibid, sid. 34 
49 Ibid, sid. 31 
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bör informera om riskerna till återfall specifikt inom detta stadium och se till att självförtroendet 

inte sänks vid eventuella återfall.50  

     När individen har nått det sista stadiet är avsikten att hen ska upprätthålla sin fysiska aktivitet 

och undvika återfall. Den fysiska aktiviteten bör existera som en rutinmässig del i vardagslivet. 

Individen når aktivitetsstadiet efter sex månader från och med den aktiva starten. Det finns 

fortfarande risker till återfall t.ex. dåligt väder på hösten osv. Hälsovägledarens uppgift tar inte 

slut när individen nått rutinmässig fysisk aktivitet. Hälsovägledaren ska hjälpa till att befästa de 

nya motionsvanorna hos individen och precis som i föregående stadium, hjälpa till att förhindra 

återfall och stärk hens självförtroende.51 

5. Syfte 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen kring elever med lågt deltagande i idrott och 

hälsa, varför de inte deltar och hur lärare arbetar för att motivera elever med lågt deltagande. 

6. Frågeställning 

Vårt huvudsakliga syfte är att undersöka icke-deltagande elevers uppfattning om idrott och hälsa 

undervisningen. Hur deras motivation ser ut kontra deltagande, varför de inte deltar, hur de ser 

på idrottsämnets alla delar, deras uppfattningar och inställning till ämnet och om och hur vi som 

lärare ska jobba med motivation för att fånga dessa elever.  

 

 På vilket sätt skulle undervisningen utifrån elevperspektiv kunna vara annorlunda för att 

motivera och få med de elever som inte deltar? 

 Överensstämmer lärares och icke deltagande elevers uppfattning om faktorer som bidrar 

till icke deltagande? 

 Hur kan lärare gå till väga för att motivera elever med lågt deltagande till att bli mer 

delaktiga? 

7. Metod 

För att besvara frågeställningen valdes både en kvalitativ och kvantitativ metod. Vi besökte fem 

stycken gymnasieskolor och intervjuade två elever från vardera skola. På varje skola fick alla 

undervisande idrott och hälsa lärare besvara en enkät gällande elevers icke-deltagande och deras 

motivation inför ämnet idrott och hälsa. Enkätundersökningen fungerar som ett komplement till 

                                                           
50 Faskunger 2011 sid. 34 
51 Ibid, sid. 34 
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elevintervjuerna. Skolorna vi besökte är belägna i tre olika kommuner och är av det större slaget 

med elevantal på tusen elever eller strax där under. Vi har aldrig undervisat någon av de 

intervjuade eleverna. 

7.1 Metodreflektion 

I syfte att svara på vår frågeställning är vi i stora drag nöjda med valet av metod. Elevintervjuer 

har fungerat bra men har i visa fall förfallit så att vi har tvingats vara lite för styrande som 

intervjuare. Detta på grund av att eleverna på enstaka frågor missförstått frågan, svarat så vi ej 

förstått svaret eller inte svarat alls. Varför eleverna ej har svarat kan bero på att vi var två äldre 

intervjuare, två män som intervjuade en kvinna, känsligt ämne för eleven osv. Detta är givetvis 

något vi har reflekterat kring men då tid och resurser varit oss knapphändigt har vi valt att gå 

tillväga på detta sätt. Hade vi haft mer tid hade vi även försökt göra några pilotintervjuer och 

eventuellt formulerat om alternativ ändrat på några av de frågor som vi hade förberett inför 

intervjuerna för att på ett ännu bättre sätt svara på vår frågeställning.  

     Enkäten uppfyllde sitt syfte som ett komplement till elevintervjuerna men det hade varit 

intressant att få mer uttömmande svar från lärarna och då även genomfört en intervjustudie med 

dem. Detta hade naturligt krävt ännu mer tid och resurser vilket vi tyvärr inte hade tillgång till.  

7.2 Bortfall 

I och med att vi i huvudsak har valt att använda oss av ett strategiskt urval behöver vi inte oroa 

oss för bortfall. Skulle intervjuade personer inte svara på frågorna eller visa sig vara ur vår 

strategiska vinkel fel för undersökningen kan respondenten efter genomförd intervju väljas bort52. 

Under undersökningens gång har tre respondenter valt bort då de hade blivit utvalda av 

undervisade lärare som förstått våra instruktioner felaktigt. Dessa tre elever var elever som deltog 

aktivt på undervisningen och hade bra betyg. Då fokus på vår undersökning är icke-deltagande 

elever valdes dessa tre bort då de var ovidkommande. 

7.1 Etiska överväganden 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att forska i huruvida elever som har en hög grad av icke-

deltagande i idrott och hälsa undervisningen på något sätt kan motiveras till deltagande. Den vill 

också undersöka huruvida motivation är en faktor till icke-deltagande. Eftersom undersökning 

ska studera en lite grupp elever och inte hela elevskaran så har studien ett urvalsproblem.  

Valet av metod med strategiskt utvalda elever kan tyckas stigmatiserande.53 Detta kringgås till 

större del genom att i första hand kontakta idrottslärare på diverse gymnasium och rådfråga dem 

kring eventuellt deltagande i undersökningen. Därefter har de ombetts kontakta eleverna i första 

                                                           
52 Essaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud 2012, sid 185 
53 Ibid, sid. 158-159 
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hand. Först då kontaktades eleverna personligen med en presentation av intervjun och en 

tillfrågan om eventuellt deltagande. Vid tillfrågan om deltagande poängterades att de var frivilliga 

samt att de var anonyma vid intervjutillfället. Eleverna blev även informerade om att de fick 

avbryta sitt deltagande när de önskade. Genom att informera alla deltagare vad undersökningen 

handlade om och att de kunde när som helst välja att avbryta sitt deltagande uppfylles de krav av 

Etiska rådet satta för informationskravet samt samtyckeskravet. Kraven för konfidentialitet uppfylles 

även då eleverna i ett deltagande är anonyma i samband med undersökningen. Sist uppfylls 

nyttjandekravet genom att endast använda informationen till forskningsändamål.54 All forskning 

som bedrivs i större skala skall genomgå en etisk granskning av en etisk kommitté men det görs 

undantag vid småskalighet vilket gör att vår undersökning undkommer detta på grund av 

småskaligheten. Detta är dock inget skäl att strunta i ovan nämnda etiska regler.  

7.2 Urval 

Vi har valt att använda oss av ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att individer som 

har en signifikans för forskningsområdet aktivt väljs ut.55 Då undersökningen skall undersöka 

icke-deltagande och låg motivation inom idrott och hälsa undervisningen kändes det för oss 

självklart att intervjua elever. För att få variation har vi valt skolor i tre olika kommuner med 

varierande programtillhörighet. Sammanlagt har 5 skolor deltagit i undersökningen och två elever 

per skola. Detta ger ett begränsat undersökningsområde men ett tillräckligt och hanterbart 

underlag för undersökningen.  

7.3 Intervjuguide 

Vid en intervju är det av vikt att intervjupersonen känner sig fri i samtalet, att personen inte 

känner sig låst till en fast mall. Därav är det olämpligt att använda sig av ett i förväg bestämt antal 

frågor och en förutbestämd ordningsföljd på frågorna.56 Det är därför viktigt att låta de frågor 

som på förhand utarbetade endast vara löst vägledande för samtalet. Intervjupersonen ska kunna 

bestämma vilken ordning som frågorna ska beröras. Samtalet ska inte heller styras av en fast mall 

då det förhindrar frihet under samtalet och flyt på fråga och följdfråga.57 Det är också bra om 

frågorna är lätta, relativt korta, har en avsaknad av akademisk jargong samt är utformade så att 

respondenten känner jämnt tempo under samtalet samt blir motiverad att berätta och svara på 

frågorna.58 Det är dock av högsta vikt att kunna få intervjuer som handlar om samma sak så att 

                                                           
54 Vetenskapsrådet 2011, sid. 23 
55 Trost 2012, sid. 30 
56 Trost 2010, sid.72 
57 Ibid, sid. 71-72 
58 Essaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud 2012, sid. 234-235 



13 
 

det går att läsa ut önskad data ur dem. Därför bör det finnas en utarbetad intervjuguide.59 

Intervjuguiden bör vara utarbetad så att samtalet kan flyta fritt men hela tiden hålla sig till ämnet. 

Den ska fungera som ett stöd för intervjun och ha ett klart syfte.60 Det är viktigt att intervjuaren 

är påläst inom området så att denne inte blir överraskad. Som grund för intervjun har vi läst 

andra uppsatser som berör ämnet, skolverksrapporter och avhandlingar om motion och 

motivation. 

I syfte att skapa ett trevligt klimat vid intervjun berör de inledande frågorna elevens ålder, 

program, favoritämne etc. Detta i ett försök att inte ha så laddade frågor till en början för att 

senare gå in på frågor som berör icke-deltagande och motion samt attityder i förhållande till idrott 

och hälsa undervisningen. På slutet av intervjun gavs eleven chansen att fylla i de eventuella 

åsikter eller annan information som de tyckt fattats undersökningen eller om de hade något som 

de vill tillägga. 

7.4 Reliabilitet och validitet 

Om en undersökning eller forskningsprocess har hög reliabilitet eller ej är egentligen mer 

intressant om den i huvudsak är kvantitativ. Enligt Trost är reliabilitet ungefär vad som menas 

med tillförlitlighet.61 Alltså att undersökningen inte är slumpmässig och ostrukturerad utan det går 

att läsa ut vad som undersöks, att det undersökts på liknande sätt under jämbördiga förhållanden 

samt att det tolkats på likvärdiga premisser. Alltså en hög form av standardisering vid 

undersöknings samt tolkningstillfället.62 Vid en intervjustudie som är en kvalitativ undersökning 

krävs inte i lika hög utsträckning någon standardisering. Dock så bör intervjuaren vara 

uppmärksam och lyhörd för olika situationer på intervjun som kan komma att färga 

svarssituationen likt tid, rum, tonlägen, suckar, konstpauser, grimaser eller liknande.63 För att nå 

en hög reliabilitet som möjligt vid intervjustudien strävade vi efter att intervjusituationerna skulle 

se så lika ut som möjligt samt att frågorna skulle ställas på ett under förutsättningarna likvärdigt 

sätt. Några problem för vår undersökning i reliabilitetssynpunkt är just att intervjuerna 

genomfördes på olika platser och olika tidpunkter. Att två män intervjuar både manliga och 

kvinnliga respondenter vilket kan få olika utslag. Att respondenterna inte är tillförlitliga i den mån 

att de inte svarar sanningsenligt. Men i det stora hela skattar vi vår reliabilitet högt.  

Hög validitet hos en undersökning eller forskningsprocess menas att den undersöker eller 

mäter det den är ämnad att undersöka. Till exempel att frågorna vid en intervju är ställda så att 

svaren är för undersökningen tillfredställande och att det går att utläsa relevanta data utifrån 

                                                           
59 Essaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud 2012, sid. 264-265 
60 Ibid, sid. 264-265 
61 Trost 2010, sid. 72 
62 Ibid, sid. 149-150  
63 Ibid, sid. 74-75 
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svaren64 Vid en intervju kan det därför vara viktigt att ställa följdfrågor för att säkra upp vid 

eventuella oklarheter.65 För att undersökningen skulle nå så hög validitet som möjligt har vi valt 

oss av just strategiskt urval för att fånga upp åsikter och attityder hos just de personer som är 

intressanta för vår undersökning.  

7.5 Kvalitativ metod 

Med en kvalitativ metod menas att man gör en undersökning som går mer på djupet än en 

kvantitativ. En kvalitativ metod uppnår sällan någon generaliserbarhet och utgörs alltid av ett 

lägre antal respondenter än en kvantitativ. Formen på kvalitativ metod som använts i 

undersökningen har varit en intervjustudie. 

     Innan intervjun genomförs är det viktigt att vara förberedd utifrån olika aspekter. När en 

kvalitativ intervju genomförs är det viktigt att intervjuaren har kunskap om ämnet som det frågas 

om. Detta är särskilt viktigt för att kunna ställa följdfrågor.66 Att vara förberedd med goda 

kunskaper skapar en större möjlighet till ett gott insamlat dataunderlag. Datans kvalité under en 

kvalitativ intervjuprocess beror på intervjuarens färdigheter och kunskaper inom ämnet.67 

7.6 Kvantitativ metod 

Enkäterna delades ut till alla lärare i idrott och hälsa i de skolor som elevintervjuerna skedde. 

Vilken tidpunkt som enkäterna delas ut är väldigt viktigt att ha i åtanke. Enkäterna delades ut vid 

en tidpunkt då lärarna inte hade som mest att göra, t.ex. veckorna innan sommarlovet då lärarna 

spenderar mycket tid till betygsättning mm. 

7.7 Genomförande 

Inför de faktiska elevintervjuerna samt utdelning av lärarenkäterna genomfördes en pilotstudie på 

enkäterna för att eliminera onödigt krångligt ställda frågor, otydliga frågor eller ovidkommande 

frågor.68 Detta för att respondenterna inte ska uppfatta och tolka frågorna felaktigt och för att 

deras svar senare ska kunna utläsas och tolkas till relevanta och mätbara data. Svaren från 

intervjuerna har sedan tematiserats för att kunna utläsa relevanta svarsmönster till relevanta 

data.69 

Innan själva genomförandet diskuterades tillvägagångssätt och upplägget på intervjun samt hur 

själva intervjusituationen skulle se ut rumsligt. Valet föll trots allt till att ha en intervjusituation 

där en av oss ställde frågor och var interaktiv i samtalet medans den andre fick en mer perifer roll 

                                                           
64 Essaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud 2012, sid 235-236 
65 Trost 2010, sid. 96 
66 Kvale & Brinkmann 2009, sid. 98 
67 Ibid, sid. 98 
68 Eljertsson 1996, sid. 32-33 
69 Essaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud 2012, sid. 244-245 
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där denne kunde föra anteckningar över hur den intervjuade eleven förde sig. Alltså antecknade 

kroppsspråk, gester, grimaser hållning osv. men deltog ej i samtalet. Vi valde att gå tillväga på 

detta sätt för att få ut mest av intervjun då bägge kunde delta. Genom att den ena av oss ej deltar 

i samtalet utan endast har denna perifera roll och antecknar hoppades vi på att eleven inte skulle 

komma i underläge. Förhoppningen var att det med en intervjuare inte skulle uppstå en "två mot 

en" situation som skulle kunna ställa eleven i underläge. Andra felkällor kan nämnas till övriga 

faktorer av intervjuareffekt än de vi berört i samband med otrygghet i situationen, till exempel att 

vi på något sätt valt ett rum som inte inbjuder till en trygg miljö, två äldre män och en yngre elev, 

vårt intresse för idrott och hälsa osv.70 Andra felkällor kan vara att eleven vill vara så 

tillmötesgående att hen svarar på frågorna utefter vad denne tror att vi vill höra eller liknande.71 

Inför varje intervjusituation presenterade vi oss, vi gjorde klart för eleven/respondenten var 

vi kom ifrån, vad syftet med undersökningen var, vad uppsatsen skulle handla om och vad 

frågorna i intervjun skulle handla om. Detta i syfte att ge eleven ett grepp om vad intervjun skulle 

handla om men också för att bygga en relation och en trygghet i situationen för respondenten.72 

Eftersom diktafoner användes i denna studie för att underlätta för oss själva både vid 

intervjusituationen och vid senare transkriberingsarbete tillfrågades självfallet respondenterna vid 

varje intervju om eleven accepterade detta. Eleverna gavs även alternativet att ej kommentera vid 

givna frågor eller avbryta intervjun närhelst det behagade dem. Vi betonade flera gånger att deras 

identitet skulle förbli anonym i syfte att de skulle känna sig trygga att svara på alla frågor.73 Vid 

intervjun gavs respondenterna även en intervjuguide där tänkta frågor stod utskrivet på ett 

papper för att de i förväg skulle veta vad frågorna handlade om. Vi klargjorde dock att frågorna 

var en mall för oss och inte ett frågeformulär som eleven skulle svara på uppifrån och ned. 

Intervjuerna ägde rum under elevernas lektionstid och pågick i cirka 15-25 minuter.  

8. Resultat 

I den här delen redovisas resultatet, svaren på intervjufrågorna. Vi har efter transkribering och 

avkodning av utskrifterna jobbat med frågorna och svaren i olika teman. Vi kommer presentera 

valda delar av intervjusvaren i form av olika citat och kommer använda oss av uppdiktade namn 

på eleverna. Resultatet är uppdelat i två större delar, först redovisas resultatet från den kvalitativa 

studien och sedan redovisas den kvantitativa studien. Båda delarna innefattar både redovisning av 

                                                           
70 Trost 2010, sid. 65 
71 Essaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud 2012, sid. 236 
72 Trost 2010, sid. 61-64 
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resultat och analys av resultaten. Sedan avslutas det med en sammanfattande analys över dessa 

delar. 

8.1 Analys 

Enligt Trost är det bästa sättet att hantera data från insamling till färdigt material att göra det i tre 

steg. Till en början handlar det om att samla in materialet t.ex. genomföra intervjuer. Nästa steg 

är analysarbetet. För oss innebar det att lyssna igenom intervjuerna som dels spelats in men även 

där kroppsspråk, grimaser, tics osv. antecknats. Sedan kopplades dessa ihop till en utskrift där vi 

valt att följa Trosts rekommendationer. Intervjun skrevs ner på papper in i minsta detalj.74 

Därefter lästes transkriberingarna igenom och tematiserades för att kunna avläsa svarsmönster. Vi 

använde oss av färgkodning och delade upp de olika svaren vi utläste i teman för att lättare kunna 

få en form av kvantitativ data.75 Det är vid analysen av insamlad data i kvalitativ form av högsta 

vikt att vid analystillfällena vara öppensinnad.76 

     Analysdel är en tolkning av svaren som givits vid intervjutillfällena. Vi har genom våra 

tolkningar från givna svar och sammanställningar där vi sett olika mönster och samband. Vi har 

ifrån dessa samband dragit våra slutsatser, väl medvetna om att tolkningar som görs kan vara 

problematiska då de baserar sig på våra egna tidigare erfarenheter, intressen, livssituationer och så 

vidare.77 Detta kan även ha till följd att andra som tolkar svaren kan komma att tolka dem 

annorlunda. Trost menar på att feltolkningar kan ske under hela intervjutiden av både respondent 

och intervjuare. Respondenten kan tolka intervjuaren fel och svara på något helt annat än det 

frågan syftade till samt att intervjuaren kan feltolka respondentens svar.78 

     För att i möjligaste mån uppnå högsta grad av tillförlitlighet så har vi tolkat intervjuerna var 

för sig och sedan unisont gjort en andra tolkning där bägge deltog. Vid andra tillfället 

sammanställdes svaren och den slutgiltiga tolkningen genomfördes. Tillvägagångssättet kring 

tolkningen är för att i möjligaste mån nå den högsta grad av objektivitet då när tolkning av svar är 

fler parter kan nå en högre grad av objektivitet i sin dataanalys.79  

     Nedan presenteras resultaten och analysen från elevintervjuerna och lärarenkäterna var för sig. 

Resultaten från elevintervjuerna redovisas i form av valda citat som kommer i löpande text och 

därefter lärarenkäterna i diagram.  

                                                           
74 Trost 2010, sid. 149 
75 Ibid, sid. 154 
76 Ibid, sid. 155 
77 Kvale & Brinkmann 2009, sid. 281 
78 Trost 2010, sid. 107-109 
79 Kvale & Brinkmann 2009, sid. 259-261 
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8.1.2 Elevernas nuvarande situation 

I undersökningen har vi intresserat oss för de elever på gymnasienivå vars deltagande alternativt 

motivationen till idrott och hälsa undervisningen är låg. Därav har samtliga av deltagande elever i 

undersökningen en hög frånvaro i idrott och hälsa ämnet alternativt har de tidigare haft en längre 

period av hög frånvaro förut. Alla eleverna har låg motivation till deltagande i ämnet idrott och 

hälsa men anledningar till den låga motivationen skiljer sig åt. Vissa av eleverna tycker helt enkelt 

att idrott är tråkig och deltar därför lite eller inte alls medans andra känner sig dåliga på 

lektionerna i förhållande till sina kamrater. Endast en elev angav att lektionen låg för sent på 

dagen medans en övervägande majoritet tyckte att det är för liknande aktivitet/upplägg på 

lektionen. Endast var tre av sammanlagt tio intervjuade elever sade uttryckligen att de saknade 

lust/motivation till att delta.  

8.1.3 Elevernas olika anledningar till icke-deltagande 

Nedan kommer elevernas olika anledningar till icke-deltagande att redovisas med bl.a. citat från 

de intervjuade eleverna.  

8.1.3.1 Sociala faktorer i skolan 

Med sociala faktorer i skolan menas alla faktorer som ej har med själva undervisningstillfället att 

göra. När vi intervjuade eleverna och frågade om deras anledningar eller orsaker till deras icke-

deltagande var "tråkiga lektioner" den vanligaste orsaken de gav. De tillfrågades då om de angav 

det som en orsak till sitt icke-deltagande när läraren frågade varför de inte skulle delta. De flesta 

svarade nej och detta beror med största sannolikhet på vad eleven har för relation till sin lärare. 

Anmärkningsvärt var att de ofta "skyllde" på annat eller som de själva uttryckte "hittade på andra 

ursäkter". 

 

"jag åker buss och då ska jag gå 2 km till bussen sen åka buss och sen gå 2 km från bussen till skolan 

då orka jag inte släpa med dator och idrottskläder" - Ida 

 

"Näe men typ tråkigt och sen hade jag dreads så jag kunde inte, alltså jag tycker det var jätteirriterade 

för jag fick inte duscha håret" - Pernilla 

 

Ser vi till exemplen ovan vilket är några få av många liknande exempel till icke-deltagande där 

eleverna ser eller hittar på otaliga ursäkter till att inte delta. För att inte detta ska framstå som 

moraliserande ska det poängteras att det ej är vi som tolkat elevernas svar utan att dem de facto 

har uttryckt att de hittar på orsaker eller anledningar för att slippa delta. 

     Vår tolkning är då att de saknar både inre och yttre motivation till deltagande samt att deras 

sociala kontext på en del skolor ser ut som sådan att det ger en form av social status i vissa 
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kretsar att inte vara fysiskt aktiv eller delaktig under vissa lektioner.80 Om deras yttre motivation 

till icke-deltagande tas ifrån eleverna skulle de kunna bygga upp en inre motivation till 

deltagande.81 Vi ser även hur detta har uppmärksammats av lärarna. I diagram 2 (sid. 25) visas en 

tydlig korrelation mellan icke-deltagande och olika ursäkter till att inte delta. Vi menar på att vi 

ser ett samband i det sociala samspelet bland en viss skara elever och icke-deltagande som en 

form att “vara en i gänget”. Den yttre motivationen (att vara en i gänget) är då anledningen till att 

eleven inte deltar. Till exempel hade vi en lista med olika förslagsalternativ som listade olika 

anledningar vi trodde kunde vara orsaken till elevernas icke-deltagande. Det var två av eleverna 

som nämnde att de inte deltog om annan elev valde att inte delta men många sa att de kunde göra 

annat på den lektionen som hade med det sociala elever i mellan på skolan att göra. 

 

8.1.3.2 Sociala faktorer på undervisningstid 

Många av eleverna upplever att de sociala faktorerna som uppstår på lektionstid är så obehagliga 

eller jobbiga att de inte vill delta. De känner att relationen med läraren är dålig ofta på grund av 

bristande kommunikation. Eleverna säger att läraren inte förstår eleven. Andra situationer som 

uppstår är då det är en ojämn könsfördelning med övervägande antal pojkar så blir 

klassrumsklimatet ofta för hårt för flickorna. Anmärkningsvärt är att inga problem verkar uppstå 

när könsfördelningen är till övervägande del flickor. Andra ofta förkommande faktorer relaterat 

till det sociala i undervisningen är att många av de elever vi har intervjuat inte alls trivs i grupp 

utan vill utöva givna aktiviteter på egen hand gärna helt själv till och med utan lärare. 

 

“ eeh alltså jag tycker det är lite smått jobbigt att göra såhär gruppgrejer det är inte min grejj” -Anna 

 

“sen var det ju bara killar, ingen tjej alls i klassen... så då var jag ju själv liksom” – Eva 

 

"det är roligare hemma, då är man själv, man an har inga krav så har man ingen lärare som säger vad 

man ska göra" - Sally 

 

" När det är simning tycker jag att det ska vara för tjejer och killar för att det är jättemånga som inte är 

trygga i sin kropp, men näe asså annars tycker jag att det är jättekul att man blandar" - Fanny 

 

Många av eleverna önskar att få byta grupp under idrott och hälsa undervisningen till en annan 

klass alternativ göra små grupper av den de redan har idrott i. Läraren är skyldig att elevanpassa 

undervisningen men på grund av resurser så är det en omöjlighet att låta eleven välja när hen vill 

                                                           
80 Mikaelsson 2012, sid. 20 
81 Ibid, sid. 21 
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ha lektionen. Dock bör läraren anpassa undervisningen för att undvika jobbiga eller utpekande 

situationer som möjligt uppstår. T.ex. halvklass med könsfördelning på simundervisningen, inte 

ha mätningar i kondition där resultaten blir synliga för helklass osv.    

8.1.3.3 Innehållet på undervisningen 

En övervägande majoritet av de intervjuade eleverna tycker att innehållet på lektionerna är ett 

stort problem. De tycker att lektionerna har allt för liknande upplägg och att det i sin tur leder till 

en enformighet samt att de blir uttråkade då de inför varje lektion vet hur lektionen ser ut från 

början till slut. De säger sig vilja se en ökad variation av aktiviteter och även ett varierande 

upplägg på lektionen.  

 

"näe... på på... hmm ehh det är andra ämnen dom brukar ta upp de typ när vi ska börja med nån ny 

grej då brukar vi få ett papper så här där det står vad vi ska göra och så men på idrotten brukar vi 

aldrig få det ... bara på samtal, när vi har utvecklingssamtal eller så, det är lite dåligt faktiskt nu när 

jag tänker efter, man borde vet exakt vad som , asså om man vill ha A då ska man veta vad det är! för 

annars man liksom nu, a men nu gjorde jag jättebra så får man typ E" - Fanny 

 

“det är väl mer för att, det var ju bara bollsporter och det var ju det värsta jag visste...” - Eva 

 

“men det är så himla mycket typ innebandy och typ fotboll och det tycker inte jag är kul” - Fanny 

 

"Ja alltså om man förstår varför man måste göra vissa grejer då förstår man ju mer. Då skulle jag 

faktiskt göra mer" - Maria 

 

En övervägande majoritet tycker också att det är för mycket bollspel medans en del tycker att det 

är för lite bollspel. Gemensamt hos dessa två grupper är att de vill se mer variation i upplägget 

samt att de inte vet om idrotten har inslag av hälsoundervisning. Ingen elev som vi har frågat vill 

se mer hälsobetonad undervisning men de tycker att det är bra att de berör olika hälsoaspekter i 

undervisningen.  

 

“det är tillräckligt med hälsoundervisning, sitta och lyssna på såndär tråkig kost och motionsprat nej det 

orkar jag inte, fy vad tråkigt” - Adam 

 

Anmärkningsvärt i alla utlåtande och kommentarer från eleverna kring lektioner och 

lektionsinnehåll är att de stämmer bra överens med skolinspektionens rapport från 2010 “mycket 
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idrott och lite hälsa”. Rapporten säger att undervisningen till övervägande del består av bollspel 

och konditionsövningar.82    

8.1.3.4 Elevernas syn på sig själv 

Många av de elever som vi intervjuat har en låg självkänsla och anser att “idrott inte är deras 

grej”, eller att de är betydligt sämre i given aktivitet än de övriga eleverna. Eleverna upplever 

också att klimatet på lektionen ofta är för hårt eller att de inte trivs med att det ställs krav på dem 

att de ska genomföra och klara av vissa fysiska moment. 

 

“på ett sätt känner jag mig ju dålig med tanke på att killarna tycker det är skitkul” - Eva 

 

"men jämfört med dom andra som kanske inte har mycket sport på fritiden och som inte gillar sport över 

huvud taget då känner man sig jättedålig... asså jag känner mig dålig när jag är ååh asså är me på 

idrotten ibland men typ när vi spelar fotboll å sen typ alla tjejerna i klassen spelar har spelat eller spelar 

då känner man sig jättedålig" -  Fanny 

 

Detta yttrar sig i att flera av de elever som vi har intervjuat som idrottar hemma eller på egen 

hand väljer att avstå från idrott och hälsa undervisningen helt och hållet på grund av att de inte 

gillar gruppaktiviteter och att det ställs krav på deras fysiska förmåga. En annan del av de som 

inte deltar tycker att undervisningen är för lätt och väljer att inte delta för att det ställs för lite 

krav och utmaningen är för låg. Samtliga av dessa elever förstår att det är vissa saker som måste 

göras i grupp men majoriteten ifrågasätter också som varför alla aktiviteter sker i grupp. 

Framförallt handlar det om simundervisningen då badhuslektioner är den undervisningssituation 

som de flesta känner är mest utpekande eller obehagligast. En av skolorna som vi var på löste 

delvis problemet med simundervisningen genom att låta killar och tjejer simma på var sin dag. 

Problemen av denna karaktär är relativt lätta att lösta men det handlar alltid tillbaka till resurser.  

     Andra egenskaper som några elever tar upp i samband med icke-deltagande på idrott och 

hälsa lektionerna är glömska då de ofta glömmer att ta med kläder till skolan då de i många fall 

bor på två ställen. En annan orsak är också lathet som ofta blir mer påtaglig beroende på var 

eleven bor. T.ex. om mamman bor närmare skolan så tar eleven i högre grad med sig 

idrottskläder medans om eleven bor hos pappan som i detta exempel bor längre bort, då är det 

högre sannolikhet att eleven som de uttrycker det, "för lat för att släpa en stor väska på bussen". 

                                                           
82 Skolinspektionen 2010, sid.4  
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8.1.3.5 Elevers syn på ickedeltagande och motivation 

Alla elever som vi har intervjuat har eller har haft perioder med hög frånvaro. De deltar ej på 

grund av olika anledningar. I det här avsnittet tar vi upp hur de ser på sitt icke-deltagande och 

vilka faktorer som de anser skulle kunna ändra deras motivation inför ämnet idrott och hälsa 

samt hur de ser på läraren som motivator.  

 

"asså jag skulle tycka om om vi skulle få välja mer fritt , vara lite mer fritt liksom. Men XX är 

verkligen på att sähär att vi ska göra saker, verkligen" - Fanny 

 

“...vad motiverar mig? jaa jag går ju på idrotten för att få ett betyg ju, så jag kan få ut ett yrkesbevis 

liksom, utan betyg i idrotten får jag inte det” - Adam 

 

“Alltså, jag var trött, skoltrött och sådär, asså jag hade ingen lust” - Carl 

 

Efter att ha talat om motivation i inledning av intervjun bad vi de intervjuade eleverna att 

definiera sin motivation alternativ förklara vad som motiverar dem i en förhoppning att leda in 

samtalet på inre och yttre motivation. Inre och yttre motivation var det dock bara ett fåtal av 

eleverna som hade förståelse för vad det var. Samtliga nämnde dock betyget som den enskilt 

största faktorn till deras deltagande och varför de genomförde vissa moment. De elever som gick 

på yrkesförberedande program där yrkesbevis utfärdas nämnde det som en stor bidragande faktor 

att få betyg i idrott. Detta kan då översättas till yttre motivation snarare än inre motivation, yttre 

motivation var den i särklass mest omnämnda form av motivation i samtliga intervjuer dock var 

det många av eleverna som fann inre motivation till deltagande i idrott och hälsa undervisningen. 

Den inre motivationen infann sig dock bara vid specifika tillfällen då eleverna fick utföra önskade 

aktiviteter till exempel gym, löpning, fotboll etc. De elever som nämnde den inre motivationen 

och glädjen till fysisk aktivitet utförde det i någon utsträckning på egen tid men undvek idrott och 

hälsa undervisningen av olika skäl.  

     Många av eleverna säger att de tycker att idrott och hälsa undervisningen är onödig eller 

överflödig. De ser hinder inför deltagande i till exempel ombyteskläder, sminkning före och efter, 

promenad fram och tillbaka till idrottshall, självkänslan före/under/efter lektionen osv. Flera av 

eleverna som uttryckt sig ha “dåliga betyg i det mesta” ser idrott och hälsa lektionen som en 

chans att läsa ikapp i andra ämnen hellre än att delta på lektionen. Det är i dessa fall som läraren 

spelar stor roll. Beroende på hur läraren bemöter dessa elever och hur hen motiverar till 

deltagande. Under intervjun ställdes frågan om läraren jobbar med motivation till deltagande och 

om hen motiverar just dem svarar majoriteten ja. Eleverna säger att lärarna "tjatar på dem" att delta 
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och att de måste uppfylla vissa moment för att nå ett givet betyg. Flera av eleverna säger att de 

inte vet vad som krävs av dem förens ett specifikt moment ska genomföras. De säger att det är 

ofta som de inte begriper varför de ska genomföra vissa saker och uttrycker att de skulle vilja se 

bättre koppling under kursens gång till kursplaner. De vill veta varför de ska utföra alla dessa 

moment. Vi har valt att tolka detta som att eleverna önskar en högre grad av meningsfullhet och 

begriplighet.83 Flera av eleverna har även poängterat att om de förstår uppgiften samtidigt som 

läraren motiverar dem så uttrycker de att ett högre deltagande skulle komma mer naturligt.  

     För läraren är det viktigt att hela tiden förankra lektionerna teoretiskt i kursplaner osv. för att 

presentera för eleverna en högre grad av KASAM. Samtidigt handlar lärarens roll som motivator 

mycket om bemötande. Flera elever upplever att läraren gett upp och inte längre har den “gnista” 

eller positiva energi till mötet med eleven som denne en gång hade. Jenner skriver att motivation 

inte så mycket handlar om vilja eller lathet utan hur eleven blir bemöt utifrån situationen84. Om 

läraren inte är beredd att “lirka” lite med eleven och eventuellt förändra uppgiften som kan vara 

skrämmande eller främmande så kommer eleven ge upp innan denne har startat och kan i och 

med det anses som omotiverad.85 

8.1.3.6 Elevers förslag till ökat deltagande och högre motivation 

Samtliga av de elever som vi har intervjuat har någon eller några invändningar på hur idrott och 

hälsa undervisningen ser ut för dem i dagsläget. I detta avsnitt tar vi upp elevernas förslag till 

eventuella förbättringar eller förändringar som skulle öka deras deltagande och öka eller ändra 

deras inre motivation. Som vi nämnde ovan är det många av eleverna som vill se en ökad 

tydlighet i kopplingen mellan teori och praktik men de vill även se andra förändringar. Många av 

eleverna ser ett problem i när lektionen ligger på dagen.  

 

“för att då är man... asså har man det tidigt på morgonen då ska man ju duscha och fixa i ordning sig 

igen. å sen om man har det som sista lektionen så man skiter i det å sen bah går man hem liksom och 

duschar hemma o gör sig i ordning hemma liksom” - Fanny 

 

“määääe jag tycker det är för sent på dagarna. För att jag vet inte, det är alltid att jag slutar att va med 

för jag får så himla ont i huvudet. Skulle vilja ha det innan lunch” – Bert 

 

"om man fick vara lite mer själv typ gym och så, göra mer fritt då skulle jag vara med mera" - Ida 

 

                                                           
83 Antonovsky 1991, sid. 39 
84 Jenner, 2004, sid. 18-19 
85 Ibid, sid. 18-19 
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Andra elever vill ha mer varierade lektioner då de enligt eleverna har allt för liknande upplägg. 

Andra förslag från eleverna yttrar sig i att de vill se idrott och hälsa undervisningen mer 

individanpassad. Eleverna vill att de ska kunna kan lägga upp sin träning själva och där läraren 

fungerar mer som en personligtränare än en gruppledare. Några av eleverna tyckte att 

klassammansättningen inte fungerade. Ett exempel var en ensam tjej i en klass på ett 

yrkesförberedande program. De eleverna försäkrade om att det inte handlade om att de ville ha 

idrott och hälsa undervisningen med annan elev likt sin bästa kompis utan att de ville ha chansen 

att ha undervisningen i en annan grupp med ett annat klimat som de känner sig tryggare i. 

8.2 Lärarnas perspektiv 

Sammanlagt delades elva enkäter ut vid de besökta skolorna. Enkäterna delades ut till de lärare 

som var på plats under besöket som undervisar i ämnet idrott och hälsa. Det ska nämnas att 

lärarnas perspektiv inte kan generaliseras över alla skolor i Sverige med tanke på studiens ringa 

storlek. Enkätstudien är ett komplement till elevintervjuerna. Dock kan enkätstudien ge 

intressanta resultat som kan ge ökade möjligheter att dra paralleller till de intervjuade elevernas 

perspektiv.    

Diagram 1. Om den vanligaste ursäkten till icke-deltagande är glömda idrottskläder 

 

Påståendet enligt diagram 1, visar att det för det mesta delvis är sant enligt lärarna att vanligaste 

ursäkten till icke-deltagande är att idrottskläderna glöms hemma, 8 av 11 lärare svarade ”Delvis 

sant”. Noterbart är att alternativen ” Vet ej” och ”Helt falskt” inte blev kryssade.  

Diagram 1 
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Diagram 2. Om eleverna kommer med många ursäkter för att slippa deltagande 

 

Tolkning av diagram 2 är det relativt vanligt att elever kommer med någon typ av ursäkt för att 

slippa deltagande i ämnet idrott och hälsa. 6 av 11 lärare svarade ”Delvis sant” och 4 svarade 

”Helt sant”. Alternativen ”Vet ej” och ”Helt falskt” blev ej ikryssade. En lärare valde alternativet 

”Delvis falskt”.    

 

Diagram 3. Om eleverna har inflytande över lektionsplaneringar 

 

En tolkning av diagram 3 kan vara att eleverna enligt lärarna har inflytande över deras 

lektionsplaneringar. Däremot visar inte detta resultat konkret hur mycket inflytande eleverna har. 

6 av 11 lärare svarade ”Delvis sant” och 4 lärare svarade ”Helt sant”. En lärare svarade ”Delvis 

falskt” Ingen lärare kryssade i ”Vet ej” och ”Helt falskt” inom detta påstående. 

Diagram 3 

Diagram 2 

A
n

ta
l 
sv

ar
 

A
n

ta
l 
sv

ar
 



25 
 

 

Diagram 4. Lärarnas uppfattning kring deras motivationsarbete under pågående lektion 

 

7 av 11 lärare som deltog i enkätundersökningen uppfattade att de motiverade elever under 

pågående lektion fler än en gång i veckan. Resultatet från diagram 4 visar också att lärarna 

motiverar elever minst en gång i veckan under en pågående lektion eftersom ingen fyllde i ” En 

gång per termin” och ”Aldrig”. 

 

Diagram 5. Lärarnas uppfattning kring hur ofta de knyter an undervisningen till styrdokument 

 

Ingen lärare svarade på alternativ “Aldrig” utifrån frågan som diagram 5 visar. Majoriteten föll för 

alternativet “fler än en gång i veckan”, 7 av 11 lärare. 

Diagram 4 
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Diagram 6. Lärarnas uppfattning kring deras motivationsarbete utanför lektionstid 

 

Resultatet från diagram 6 visar att lärarna uppfattar att de motiverar elever minst en gång i veckan 

utanför lektionstid. 7 av 11 lärare uppfattade att de går igenom denna procedur fler än en gång i 

veckan, 3 av 11 lärare svarade varje lektion. Ingen lärare svarade på alternativen “En gång per 

termin” och “Aldrig”. 

 

Diagram 7. Lärarnas uppfattning om hur ofta elever med lågt deltagande ger förslag om aktiviteter 

 

De två mest besvarade alternativen är att elever med lågt deltagande kom med förslag på aktivitet 

1 gång i veckan och en 1 gång i månaden. Alternativen ”1 gång per termin” och ”Aldrig” fick ett 

svar vardera.  
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Diagram 8. De största faktorerna enligt lärarna som bidrar till icke-deltagande 

 

Diagram 8 visar totalt 22 svar eftersom de 11 lärare som svarade på enkäterna fick möjligheten att 

välja två alternativa svar på frågan. Mest vald alternativet är “Elever känner sig dålig på idrott” 

som fick 7 av 22. Alternativen “Har ingen lust/motivation att delta fick 5 av 22 och “Pinsamma 

situationer som eleven vill undvika likt omklädningsrum fick 4 av 22. Hela tre alternativ blev inte 

besvarade, “Idrott och hälsa är för tätt in på annan lektion”, “Idrott och hälsa lektionen är för 

tidigt på dagen” och “Idrott och hälsa lektionen är direkt efter lunch, vilket då blir jobbigt?”. 

8.4 Sammanfattande analys utifrån elevernas och lärarnas perspektiv 

Majoriteten av lärarna säger att eleverna hade inflytande i deras lektionsplaneringar. 

Av de elever som deltog i intervjuerna svarade 3 av 10 att de kunde påverka undervisningen, 4 av 

10 svarade att de inte kunde påverka undervisningen och 3 av 10 visste inte. Eftersom vissa 

elever inte vet om de kan påverka undervisningen kan detta tolkas som att de inte har något 

inflytande alternativt att är dessa elever är lågt motiverade och lyssnar eventuellt inte när tillfälle 

att påverka ges. Dessutom svarade 2 lärare av 11 att elever med lågt deltagande kommer med 

förslag på aktiviteter varje lektion. 4 lärare svarade att det kom ett förslag i veckan. 4 av 10 elever 

ville ha mer inflytande för att delta mera. 

Diagram 8 
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     Eleverna fick under intervjun välja olika svarsalternativ kring vilka faktorer som bidrar till att 

deras icke-deltagande. Hälften av eleverna ansåg att lektionerna var för tråkiga för att de skulle 

delta. Enbart 1 lärare av 11 uppskattade att eleverna tycker lektionerna är för tråkiga som en av 

två faktorer som bidrar mest till att elever med lågt deltagande inte deltar (Diagram 8). 4 av 10 

elever tyckte att idrott och hälsa var det tråkigaste ämnet i skolan och 3 av 10 ville att ämnet 

skulle vara mer individualiserat, att undervisningen inte skulle innebära så mycket 

gruppaktiviteter. 3 av 10 elever känner att de är dålig på idrott och har ingen lust/motivation till 

att delta. När frågan ställdes till eleverna vad som motiverar dem till att delta så har Deci & Ryans 

motivationsmodell använts för att placera dessa elever inom yttre- och inre motivationsfack. 7 av 

10 elever uppskattade att de blir motiverade av yttre motivationsfaktorer. Dessa elever känner att 

kravet för ett godkänt betyg är den största motivationsfaktorn när de väl deltar. Den inre 

motivationen existerar ej hos majoriteten av eleverna och detta kan medföra att dessa elever 

uppfattar ämnet som tråkigt. 

     När det gäller om läraren motiverar eleverna ansåg 7 av 10 elever att läraren försöker motivera 

dem till att delta mer. 7 av 11 lärare uppskattade att de motiverade elever med lågt deltagande fler 

än en gång i veckan både under- och utanför lektionstid. Att ha lektioner i idrott och hälsa senare 

under dagen tyckte 4 av 10 elever att det skulle bidra till ett ökat deltagande. Ingen lärare ansåg att 

svarsalternativet “Idrott och hälsa är för tidigt på dagen?”(diagram 8) som en utav två faktorer 

som mest bidrar till lågt deltagande hos de intervjuade eleverna. . 

9. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten med anknytning till de olika teoretiska perspektiven. 

Diskussionen har delats upp i olika teman i syfte att diskutera de olika frågeställningarna var för 

sig. Diskussionen berör olika lösningar på de problem som formulerats och även kring olika 

förändringar eller förbättringar som tillkommit på vägen. Det kommer även att diskuteras hur 

den framtida forskningen bör fortgå där delar som vi fann mest intressanta eller missade tas upp. 

Diskussionen kretsar kring huruvida idrottslärare kan ta fasta på de svar som mynnat ur våra 

intervjuer i syfte att göra idrott och hälsa något för alla, att på ett lämpligt sätt motivera de elever 

som idag inte deltar till att delta. Resonemang förs även kring hur idrott och hälsa utbildning kan 

formas alternativt arbetas med i dess nuvarande form. Detta för att få med delar som 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i undervisningen, skapa en bra balans mellan inre 

och yttre motivation och således en positiv beteendeförändring hos de icke-deltagande eleverna. 
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9.1 Individualiserad undervisning kontra gruppundervisning 

Många av de elever som intervjuades uppgav att undervisningen bör fungera mindre som en 

gruppaktivitet och mer som individualiserad aktivitet. Det skulle ha varit intressant att undersöka 

lärarnas åsikter kring detta förslag. Från ett lärarperspektiv kan detta bli problematiskt på många 

sätt. Om vissa elever inte deltar i de “vanliga” planerade aktiviteterna kan det uppfattas att de blir 

exkluderade från gruppen. Vidare kan detta orsaka att fler elever som ofta deltar under 

lektionerna ser detta som en möjlighet att få en mer enskild undervisning. Om denna situation 

inträffar uppstår inga planerade lektioner och läraren får en roll som inte har några planerade 

lektioner i helklass. Lärarens roll kommer snarare att likna den av en personlig tränare. Denna 

situation behöver dock ej uppstå eftersom det finns elever som mer än gärna vill ha 

gruppaktiviteter. Det är här i problemet med individualisering på det sättet många elever önskar 

ligger. Resurser är en avgörande faktor för lärarens genomförande och planering. Här är det av 

högsta vikt att klyftan mellan elever och lärare är så liten som möjligt. Glappet kan minskas vid en 

öppen kommunikation kring aktiviteterna för att kunna kompromissa fram en lösning. Läraren 

bör här ha en väl utarbetad planering kopplad till centralt innehåll och kursplaner att presentera 

eleven. Detta i syfte att höja meningsfullheten i givna aktiviteter. Situationen blir den att eleven 

genomför given aktivitet för att senare få sin vilja igenom med önskad aktivitet. Aktiviteten som 

eleven önskar bör stå på schemat för att denne ska ha högre tillit inför läraren86. Mötet mellan 

eleven och läraren har i elevens ögon utjämnat maktbalansen och eleven anser att hen har blivit 

sedd och hörd87. Det gäller dock för läraren att se till att alla elever blir sedda och lyssnade på inte 

bara de som inte deltar eller på annat sätt stör undervisningen. De elever som följer given 

planering och alltid är i tid och ställer upp har ett minst lika stort behov av att bli sedda därför 

bör läraren akta sig för att ge vika inför allt för mycket önskningar från de elever hen försöker 

inkludera i undervisningen. Det gör att maktbalansen skiftar och gapet mellan elev och lärare blir 

större sett till de elever som alltid deltar88.    

     Det ingår i lärarens professionella yrkesroll att individualisera undervisningen, dvs. anpassa 

undervisningen efter individens särart, dess förmåga och förutsättningar.89 Lärare har samtidigt 

olika yrkeskompetenser där bland annat undervisning och lektionsplanering ingår. Med tanke på 

detta blir kommunikationen mellan lärare och elev central. Jenner nämner att bemötandet är 

viktigt. Jenner tar upp ett exempel där en elev önskar en förändring men samtidigt avvisar alla 

förslag på åtgärder och insatser. Läraren i detta fall tror att denna elev saknar motivation men 

hoppas samtidigt att det finns en vilja för förändring. Problemet som uppstår är när läraren 

                                                           
86 Jenner 2004, sid. 18 
87 Ibid, sid.18 
88 Ibid, sid. 23-23 
89 GY 11, sid. 6 
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försöker analysera situationen utifrån de motstridiga motiven och därefter jobbar mot en 

förändring. Istället kan läraren att nöja sig med att “viljan saknas” för att därefter jobba mot en 

förändring då ett försök från läraren att reda ut den underliggande orsaken kan göra mer skada än 

nytta, givetvis beroende på relationen mellan lärare och elev90. Kommunikationen blir viktig för 

att på rätt sätt möta eleven på för att forma en positiv beteendeförändring.  

 

“Detta ger upphov till två helt skilda tolkningar, och det kan bli många och långa diskussioner om vem 

som har rätt. Men vad man definitivt kan säga, det är att den tolkning man gör av den andres beteende 

påverkar hur det fortsatta samspelet kommer att utvecklas.”91 

 

När det gäller elevinflytande säger läroplanen för gymnasieskolan att elever ska ges inflytande 

över utbildningen enligt skollagen.92 Bara en liten del av eleverna från intervjuerna tyckte att de 

kunde påverka undervisningen, samtidigt som de flesta utav lärarna ansåg att de delvis får 

inflytande. Att elever och lärare säger två helt olika saker gällande elevinflytande bekräftar glappet 

som vi diskuterar då endast en liten del av eleverna tycker sig ha inflytande medans en majoritet 

av lärarna menar på att de har inflytande. Glappet mellan lärare och elev visar sig här i 

uppfattning angående inflytande där de bägge parter upplever saken olika.     

9.2 Lärare och elev, tänker de lika 

I detta avsnitt diskuteras elevers och lärares lik- eller oliktänkande inför orsaker till icke-

deltagande. Vi har valt att ta motivation och lärares sätt att jobba med att motivera elever som en 

egen punkt och fokuserar här mest på huruvida lärares uppfattningar om elevers icke-deltagande 

stämmer överens med elevens. Sett till svarskorrelation där elever fick ge anledning till deras icke-

deltagande var den vanligaste orsaken att idrott och hälsa undervisningen var tråkig. Lärarnas 

vanligaste svar till elevens icke-deltagande var att eleven kände sig dålig på idrotten. Vi har här 

dragit paralleller till elevers svar om innehållet på idrott och hälsa lektionerna där många tyckte att 

innehållet var allt för lika och är då innehållet något eleven är dålig så tror vi att de hellre säger att 

det är tråkigt än att de utger sig för att känna sig dåliga. Många elever har svårigheter med 

gruppaktiviteter och eventuellt även klassammansättningen men många svarar att idrotten är för 

enformig med en övervägande majoritet av innehållet i form av bollspel. Om eleven gång på gång 

tvingas delta i samma typ av lektion i detta fall bollspel och denne inte finner glädje eller 

meningsfullhet i detta så är det självklart att eleven kommer tycka att lektionen blir tråkig. Eleven 

känner sig kanske dålig i jämförelse med sina kamrater som finner glädje och där med en 

                                                           
90 Jenner 2004 sid. 19 
91 Ibid, sid. 19 
92 GY 11, sid. 12 
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meningsfullhet i aktiviteten. Detta tror vi leder till ett icke-deltagande där läraren ser att eleven 

känner sig dålig och därför tycker att den givna aktiviteten är tråkig. 

     Det är få som tycker något man är dålig på är roligt och just därför menar vi på att lärarna och 

eleverna egentligen svarar samma sak. Eleven skyller hellre på att lektionen är tråkig än att 

erkänna att de känner sig dåliga. Vi vill här poängtera att vi inte försvarar lärarnas val av 

lektionsmaterial där de enligt eleverna allt för ofta använder sig av ett allt för liknande upplägg för 

att stimulera vårt urval av elever till deltagande. Vi vill här bara redogöra för hur lärare och elever 

egentligen svarar samma sak. 

     Eleverna saknar hanterbarheten i det lektionsmaterialet som lärarna presenterar där 

exempelvis bollspel ingår. Det behöver inte uteslutande röra sig om bollspel, vi fick exempel 

rörande konditions övningar där löpning ingick, gruppaktiviteter i stort som bollsport, dans, lekar 

osv. men vi kommer i fortsättningen hålla oss till bollspelsexemplet för enkelhetens skull.  

     Med hanterbarhet inför uppgiften menar vi att eleven inte uppnår nivån som de andra 

eleverna deltar på alternativ tycker sig vara sämre än de andra eleverna. På detta sätt blir 

aktiviteten eleven övermäktig och därmed försvinner hanterbarheten.93 Vid bristande 

hanterbarhet så försvinner också meningsfullheten i aktiviteten för eleven och på det sättet blir 

hela lektionen tråkig. För att förtydliga det hela så menar vi att känna sig dålig innebär att 

aktiviteten per automatik blir tråkig och bägge komponenterna bidrar till en låg meningsfullhet, 

låg hanterbarhet och dessutom om läraren brister i att presentera uppgiften där hen borde knyta 

an praktik med teori i form av kursplaner också en bristande begriplighet inför genomförandet.94 

Det som här är anmärkningsvärt är lärares uppskattade anknytningsfrekvens till kursplaner eller 

liknande kontra elevers. Lärarna menar på att eleverna får en klar och tydlig anknytning till 

kursplaner och kursmål i alla moment medans eleverna inte alls uppfattar det så. För att nå en 

begriplighet inför genomförandet menar vi på att en ökad teoretisk anknytning skulle ge en högre 

grad av begriplighet för eleven vilket skulle eliminera frågan “varför gör vi det här”. Det är 

kommunikation, bemötande och relationer som Jenner menar på är modern till motivation och 

också då deltagande.95 Om läraren har en hög grad av anknytning till teori och kursplaner innebär 

det en hög begriplighet. Har läraren en öppen och frekvent kommunikation med eleven uppstår 

en tillit hos eleven inför läraren och där skapas resurser som kan ändvändas för att bestiga hinder, 

alltså ökar hanterbarheten.96 Vid hög hanterbarhet och begriplighet börjar eleven delta i en högre 

utsträckning. Eleven har här nått vad som kallas handlingsstadiet i Faskungers 

beteendeförändringsmodell (transteoretiska modellen) och det är i detta stadium som eleven 

                                                           
93 Antonovsky 1991, sid. 40 
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95 Jenner 2004, sid. 18 
96 Antonovsky 1991, sid. 40 
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börjar finna en inre motivation inför fysisk aktivitet eller deltagande i idrott och hälsa 

undervisningen. Med inre motivation kommer en meningsfullhet inför genomförandet och eleven 

uppnår då en högre form av KASAM.97 Vid en hög KASAM menar vi att glappet 

kommunikationsmässigt eller maktbalansen mellan elev och lärare är tillfredställande litet vilket 

skulle innebära ett högt deltagande bland eleverna även de som idag är icke-deltagande.   

9.3 Lärarnas metoder för ökad motivation och deltagande 

Sett till lärares och elevers svar kring innehåll, inflytande och deltagande i idrott och hälsa 

undervisningen är kommunikationen grundpelaren för ett ökat deltagande. Läraren ska enligt 

läroplanen anpassa undervisningen efter individen.98 Faskungers modell kan fungera som ett 

verktyg för att se vilka hinder eleven har och kan anpassa beteendeförändringen efter individen. 

Syftet med denna förändring är att få en elev med lågt deltagande att inse vilka fördelar fysisk 

aktivitet innebär. När eleven genomgått en beteendeförändring kommer förhoppningsvis ett ökat 

intresse för fysisk aktivitet och där med ett ökat deltagande inom ämnet idrott och hälsa. 

Deltagandet kommer i första hand genom en kommunikation med läraren där troligen yttre 

motivationsfaktorer i början fungerar som en katalysator till deltagandet. Dock menar vi på att 

när eleven ser alla fördelar med en ökning i den fysiska aktiviteten skapas förutsättningar för att 

den inre motivationen växer och att den yttre motivationen blir mindre betydande. När elever 

med lågt deltagande plötsligt känner att de har inflytande, begriplighet och hanterbarhet så känner 

de att de kan klara av de mål som sätts med läraren. Det finns nu möjligheter för eleven att känna 

att denne har lyckats, på så vis skapas en glädje till att fortsätta. Detta kan även kopplas till 

Antonovskys KASAM då i och med ett ökat deltagande hos eleven kommer hanterbarheten inför 

uppgiften. När eleven och läraren har en väl fungerande kommunikation finns förutsättningar för 

en begriplighet inför uppgiften hos eleven. När eleven har uppnått en hög grad av begriplighet 

och hanterbarhet inför uppgiften finns det förutsättningar att även få en hög grad av 

meningsfullhet. Detta i och med att eleven nu har chansen att känna glädje i att lyckas med given 

uppgift kommer eleven att känna en meningsfullhet inför uppgiften och där med nå ett högt 

KASAM. 

9.3.1 Yttre motivation kontra inre motivation 

Yttre motivation tar sig många former. Helene Ahl lyfter fram ett fiktivt fall inom näringslivet 

som vi sedan kopplar till yttre motivation i klassrummet.  

     Exemplet som tas upp är varför högre lön inte alltid innebär att man presterar bättre. Denna 

fiktiva person upplever sitt arbete intressant, denne har inflytande över sina arbetstider och 
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bestämmer över sitt eget arbete under dagen. Personen kan lätt tappa lusten till sitt arbete vid 

eventuella förändringar. Ett exempel kan vara att arbetsgivaren ger personen högre lön för att 

uppmuntra ett specifikt beteende hos individen. Personen i fråga tappar inflytande över sitt eget 

arbete och känner att arbetet inte längre blir tillfredställande och tappar då lusten.99 Detta är ett 

fall där yttre belöningar kan motarbeta inre motivation. Enligt Ahl är den inre motivationen inte 

självklart positiv ur arbetsgivarens perspektiv. Om en individ har för mycket frihet i arbetet kan 

arbetet för organisationens bästa bli lidande.100 Det går att relatera till skolans miljö och till denna 

studie. Om en elev har en inre motivation och är fysiskt aktiv under fritiden kan skolans ramar 

för vilka aktiviteter som ska och måste genomföras störa den inre motivationen. Detta är ett 

problem för både eleven och läraren. Relaterat till det tidigare exemplet för arbetaren kan eleven 

tappa lusten, börjar delta mindre lektionerna i idrott och hälsa och betygen blir lidande om 

elevens självbestämmande inför uppgiften försvinner. Ur lärarens perspektiv uppstår det 

didaktiska problem. Hur läraren ska gå tillväga för att få denne elev delaktig? Läraren bör utifrån 

sin professionella yrkesroll reflektera kring de didaktiska frågorna och på för situationen bästa sätt 

arbeta fram en handlingsplan för att få eleven dalaktig. Vid denna situation ställs det höga krav på 

lärarens yrkeskompetenser, att få denna elev mer delaktig under lektionerna utan att rubba på den 

inre motivationen.   

10. Konklusion 

Vi har kommit fram till att den största orsaken till elevernas icke-deltagande är att de tycker det är 

tråkigt tätt följt av att de flesta tyckte att lektionen var felplacerad i schemat. Lärarna trodde mest 

på att eleverna kände sig dåliga på idrotten och vi kopplade detta till dålig självkänsla. Eleverna 

kände inte heller att de hade något inflytande på lektionsinnehållet eller planeringen medans en 

övervägande majoritet 10 av 11 lärare menade på att deras elever hade inflytande i någon mening.  

     En lösning på hur elever ska få inflytande är att lärare måste vara lyhörda kring elevernas 

förutsättningar och åsikter. Detta sätter krav på skolors resurser och att lärare måste hitta 

lösningar på konflikten mellan gruppaktiviteter och individuella aktiviteter så att de hamnar i 

harmoni eller balans med varandra. Med denna harmoni menas att det individuella inte ska 

behöva göra gruppaktiviteterna lidande och tvärtom. Detta samspel, hur man på konkret sätt går 

till väga är oerhört svårt att svara på. Vår slutsats är att den individuella läraren får med sina unika 

kompetenser finna denna lösning genom bl.a. reflektioner kring sitt utförande. Genom en ständig 
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reflektion kring sitt utförande och en kommunikation med elever och kollegor kommer läraren 

att bygga upp en metodbank och minska klyftan mellan elever och lärare.   

     Resultatet visade att lärarna och eleverna missförstod varandra. Detta yttrar sig mer eller 

mindre så att de ser den andre som den stora orsaken till icke-deltagandet. Klyftan som finns kan 

bero på en ”undermedveten hierarkisk ordning” där läraren ser sig själv som den mer kunnige 

och på detta vis inte ser sig själv som problemet till att vissa elever inte deltar. Eleven har också 

denna bild och på så vis litar på lärarnas kompetens. När eleven inte samtycker till lärarens 

lektionsplaneringar eller till det pedagogiska arbetet ser eleven problemet hos läraren. Detta gör 

eleven eftersom denne ser läraren som den mer kunnige och då litar på att läraren ska lösa 

problemet. Vi har valt att kalla problemet för en klyfta mellan elev och lärare. Klyftan är det 

tomrum eller gråzon som uppstår mellan elev och lärare när kommunikationen är bristfällig eller 

ej fungerar. När kommunikationen är bristfällig alternativ ej fungerar så uppstår en skev 

maktbalans.       

     Vår slutsats är att kommunikationen mellan lärare och elev är en vital del till deltagande i 

ämnet idrott och hälsa och att det stora ansvaret ligger hos den enskilde läraren. De elever som vi 

har kommit i kontakt med säger att deras låga deltagande alternativt låga motivation inför idrott 

och hälsa ämnet beror på ett allt för ovarierat innehåll på lektionerna samt att de inte förstår 

varför de ska närvara över huvudtaget. Kommunikation och flexibilitet hos läraren är avgörande 

för att fånga upp dessa elever. Eleverna ifrågasätter ofta innehållet på lektioner och kommer 

sällan med förslag till förändringar. Ett problem för läraren är att denne oftast har en omfattande 

planering över kursen som är utarbetad efter kursplanens centrala innehåll och mål. Hur ska då 

läraren vara flexibel och kunna anpassa undervisningen så att aktiviteterna följer kursplanens 

hänvisningar? En lösning är att läraren i början av terminen presenterar kursplanen och centralt 

innehåll, hela tiden har en teoretisk anknytning där eleverna får det klart för sig vad det är de ska 

göra. Om dessutom läraren har alternativ till olika moment som för eleven känns ouppnåbara kan 

de svagare eleverna börja på ett lägre stadium och jobba sig uppåt. En tydlig progression inför 

uppgiften, tydlig teorianknytning, frekvent kommunikation och ett varierat upplägg på 

lektionerna är de mest konkreta åtgärderna för att handskas med detta problem. 

     Det vore intressant om den framtida forskningen kunde undersöka om vetenskapliga 

beteendeförändringsmodeller kan fungera för att öka en inre motivation hos elever med lågt 

deltagande i idrott och hälsa. Vi skulle även vilja se mer av forskning kring praktiskt tillämpning 

på begreppet KASAM i förhållande till idrott och hälsa ämnet. Dessa två teorier är för oss en 

grund i hur man lätt kan jobba med motivation och deltagande med eleven för att öka deltagande 

och skapa engagemang och intresse inför fysisk aktivitet. Det vore även högst intressant om en 
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kvantitativ studie genomfördes där korrelationen mellan betyg, deltagande och fysisk aktivitet på 

fritiden jämfördes.    
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till eleverna 

 

Tjej/Kille:  

Vilket program går du på? 

Hur gammal är du? 

Hur tar du dig till skolan? Buss? Cykel? Bil? promenad? Osv 

Är du med i någon form av föreningsidrott alternativt idrottar/motionerar på fritiden? 

Vilka ämnen är roligast i skolan? 

Vilka ämne har du bäst betyg i? 

Vilka ämnen är tråkigast i skolan? 

Hur ofta har ni idrott och hälsa undervisning?  

Hur ofta deltar du på idrott och hälsa undervisningen? 

Deltar du så lite på undervisningen för att det är: 

 

Tråkigt? 

Pinsamma situationer som eleven vill undvika likt omklädningsrum?  

Eleven känner sig "dålig" på idrott? 

Har ingen lust/motivation att delta?  

Annan elev deltar ej? 

Idrott är ej kärämne så det behövs inget betyg? 

Idrott och hälsa lektionen är för tätt inpå annan lektion? 

Idrott och hälsa lektionen är för tidigt på dagen? 

Idrott och hälsa lektionen är för sent på dagen? 

Jobbigt att ta med ombyteskläder?  

Annat? 

     

Varför tycker du som du gör, (relatera till föregående fråga)?  

Känner du att du kan påverka undervisningen? (om du kan det, på vilket sätt?)  

Vad skulle kunna få dig att delta mer på idrott och hälsa undervisningen?  

 

Mindre bollspel? 
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Mer bollspel? 

Mer hälsobetonat undervisningsmaterial? 

Mindre hälsobetonat undervisningsmaterial? 

Killar och tjejer var för sig? 

Längre tid mellan idrottslektion och annan lektion 

Att ha lektionen tidigare på dagen? 

Att ha lektionen senare på dagen?  

  

Vad motiverar dig? (inre/yttre motivation)  

Motiverar läraren dig att delta på undervisningen? 

Brukar läraren hänvisa till kursplaner eller liknande när hen motiverar dig till att delta?  
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Bilaga 2 

 
Lärarenkät - Följebrev 
 
Vi har framställt denna undersökning i syftet att ur ett lärarperspektiv, undersöka varför vissa 
elever inte deltar i ämnet idrott och hälsa. Fokuset är på de elever som ofta väljer att inte delta i 
undervisningen. Denna enkät kommer att fungera som ett komplement till våra elevintervjuer. 
Ni har valts ut till denna undersökning eftersom vi är intresserade att se ert perspektiv kring 
deltagande och motivation till idrott och hälsa. Eftersom vi ska intervjua elever så vill vi med 
enkäten även kunna se detta fenomen även ur ett lärarperspektiv. 
Ert deltagande i denna undersökning är väldigt viktigt för vårt arbete till uppsatsen, även för vårt 
framtida yrkesliv! Denna enkät är naturligtvis frivillig att fylla i men vi vill påpeka att varje 
individs svar bidrar till vår undersökning. Du är i denna undersökning anonym och svaren till 
frågorna kommer enbart att brukas i vårt arbete i statistiska ändamål. 
Om ni har några frågor eller om ni vill ta del av vårt slutgiltiga arbete kan ni oss på våra E-mail 

adresser:  

henrik.stridh.9677@student.uu.se 

joakim.morn.6151@student.uu.se 

mailto:henrik.stridh.9677@student.uu.se
mailto:joakim.morn.6151@student.uu.se
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Bilaga 3 

 

Lärarenkät 

Kryssa i det svarsalternativ som bäst stämmer överens kring dina elever! 

 
Vanligaste ursäkten till icke-deltagande bland elever med låg närvaro är att de har glömt 

idrottskläderna hemma.  

○Helt sant 

○Delvis sant 

○Vet ej 

○Delvis falskt 

○Helt falskt 

 

 
 
Mina elever med lågt deltagande i undervisningen i idrott och hälsa kommer ofta med många 

olika ursäkter för att slippa deltagande. 

○Helt sant 

○Delvis sant 

○Vet ej 

○Delvis falskt 

○Helt falskt 
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Elever har inflytande i mina lektionsplaneringar.   

○Helt sant 

○Delvis sant 

○Vet ej 

○Delvis falskt 

○Helt falskt 

 

 
Hur mycket uppskattar du att du arbetar med att motivera elever till deltagande i undervisningen 

under en pågående lektion? 

○Varje lektion 

○Fler än en gång i veckan 

○En gång i veckan 

○En gång per termin 

○Aldrig 

 

 
 
När du motiverar en icke-deltagande elev under lektionstid, Hur ofta uppskattar du att du knyter 

an till kursplaner etc, för att förklara för eleven varför de ska genomföra denna aktivitet? 

○Varje lektion 

○Fler än en gång i veckan 

○En gång i veckan 
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○En gång per termin 

○Aldrig 

_________________________________________________________________ 

 
Hur mycket uppskattar du att du arbetar utanför lektionstid med att motivera elever med lågt 

deltagande i ämnet idrott och hälsa till att delta? 

(ex, mail-korrespondens, möter eleven i korridoren, föräldrakontakt, med mera)   

 

○Varje dag 

○Fler än en dag i veckan 

○En dag i veckan 

○En dag per termin 

○Aldrig 

 

 

Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer överens med dina elever! 

 

Hur ofta uppskattar du att elever med lågt deltagande kommer med förslag om 
andra aktiviteter än de som är planerad?   
 
Varje lektion 

1 gång i veckan 

1 gång i månaden 

1 gång per termin 

Aldrig 

Vilka TVÅ faktorer tror du bidrar mest till att elever med lågt deltagande väljer 

att inte delta i undervisningen? 

Tråkigt? 
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Pinsamma situationer som eleven vill undvika likt omklädningsrum?  

Eleven känner sig "dålig" på idrott? 

Har ingen lust/motivation att delta?  

Annan elev deltar ej? 

Idrott och hälsa lektionen är för tätt inpå annan lektion? 

Idrott och hälsa lektionen är för tidigt på dagen? 

Idrott och hälsa lektionen är för sent på dagen? 

Jobbigt att ta med ombyteskläder? 

Idrott och hälsa lektionen är direkt efter lunch, vilket då blir jobbigt? 

Annat? 

 

Beskriv andra/övriga faktorer som kan bidra till varför elever med lågt deltagande väljer att inte 

delta i undervisningen. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Övriga synpunkter. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
  

 
 


